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CHAMARTÍN IMOBILIÁRIA          

              
 

Dolce Vita Funchal - AO NATURAL… 

 

EMPRESA 

A Chamartín Inmobiliaria, em Portugal designada por Chamartín Imobiliária, nasceu de 

um grupo inicialmente familiar, de média dimensão, com mais de 60 anos de experiência 

no sector. A partir da década de setenta, a empresa concentrou-se progressivamente no 

sector imobiliário. Hoje, a sua actividade centra-se fundamentalmente na promoção e 

exploração de activos em três áreas de negócio: residencial, escritórios e centros 

comerciais. Nos últimos anos, a expansão internacional converteu-se no objectivo 

estratégico da Chamartín, tendo o ano de 2006 representado uma fase fundamental, com 

a aquisição de 50 por cento da Meermann Gruppe, na Alemanha, e de 100 por cento da 

Amorim Imobiliária, em Portugal. No capital da empresa participam como sócios 

financeiros, para além da família fundadora, o fundo de investimento Morgan Stanley Real 

State e a Caja Castilla - La Mancha, entre outros. A sede social localiza-se em Madrid e a 

empresa conta com quase 500 colaboradores em Espanha, Portugal e Alemanha. 

 

ENVOLVIMENTO 

A Chamartín tem vindo a integrar no processo de gestão, de forma gradual e estratégica, 

alguns princípios de Sustentabilidade que procuram conciliar e optimizar o desempenho 

dos diferentes vectores. A monitorização dos indicadores de gestão sustentável nos 

projectos em operação, através da Intranet, de uma forma totalmente automatizada (ao 

nível do consumo de água e de energia ou da contribuição para o desenvolvimento social 

e económico de cada região) constitui apenas um entre muitos exemplos possíveis. Nos 
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shoppings Dolce Vita Porto, Dolce Vita Coimbra e Dolce Vita Ovar, certificados em 2006 

pela norma ISO 14001, relativa aos Sistemas de Gestão Ambiental, as maiores poupanças 

registaram-se ao nível do consumo energético e de água, com reduções na ordem dos 9,5 

e 19,5 por cento, respectivamente.  

Também o Dolce Vita Funchal, inaugurado em Outubro de 2007, é um caso exemplar na 

prossecução da Política de Sustentabilidade da empresa. O Dolce Vita Funchal foi erguido 

à luz dos conceitos da arquitectura bioclimática, tendo Ricardo Bofil sido responsável pelo 

projecto do complexo comercial e o premiado arquitecto Mário Sua Kay responsável pela 

concepção do shopping. Na componente social, a infra-estrutura mostrou-se determinante 

na reabilitação do centro da cidade, recuperando a afluência dos habitantes àquela zona, 

através da combinação da oferta de apartamentos e escritórios, de um hotel e um 

ginásio, assim como do centro comercial. Com um parque de estacionamento com 

capacidade para 800 lugares, o shopping integra um supermercado, um grande leque de 

lojas e marcas internacionais e uma praça de alimentação com 14 restaurantes. Também 

a oferta ao nível do entretenimento ajuda na revitalização daquela área central da cidade, 

sobretudo à noite.  

 

PROJECTO 

O Dolce Vita Funchal é o primeiro centro comercial nacional concebido à luz da 

arquitectura bioclimática. O edifício funcionará sem ajuda de sistemas mecânicos ou 

eléctricos durante parte do ano, em particular nas estações mais amenas, como sejam a 

Primavera e o Outono.  

As cores e as formas escolhidas reflectem a arquitectura do edifício e criam uma 

atmosfera amigável e convidativa. A arquitectura bioclimática permite desenhar os 

edifícios de forma adaptada às condições climáticas do local, assim como às necessidades 

de conforto dos ocupantes. Os edifícios pensados em modo passivo proporcionam um 

elevado grau de eficiência e Sustentabilidade. A arquitectura bioclimática permite assim 

tirar o melhor partido dos factores positivos, como a iluminação e a ventilação natural, 

absorvendo ou combatendo também os efeitos do frio ou calor excessivos. 

A Sustentabilidade e a redução de consumos energéticos no Dolce Vita Funchal passam 

por uma estratégia ambiental assente em três vectores: a introdução de um sistema de 

Ventilação Natural Assistida (VNA), o controlo solar das clarabóias sobre o centro 

comercial e a utilização eficaz da iluminação natural. 
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RESULTADOS  

Os resultados dos vários estudos e simulações permitiram estabelecer um conjunto de 

soluções a implementar. A VNA será utilizada em 32 por cento do tempo o que, com base 

em consumos de um shopping Dolce Vita congénere, faz prever uma poupança anual, a 

custos de 2007, na ordem dos 41 mil euros. No contexto do controlo solar das clarabóias, 

a transmissão total equivalente é de cerca de 25 por cento, valor suficiente para 

assegurar os adequados níveis de iluminação natural. 

O Dolce Vita Funchal afirma-se assim como uma referência em Portugal, no panorama da 

arquitectura sustentável e bioclimática, e introduz um novo paradigma na forma de 

conceber a relação da arquitectura com a sua envolvente física exterior, assim como no 

modo de operação do edifício ao longo da sua vida útil, tornando-o mais eficiente e social 

e ambientalmente mais responsável.  

 

Mais informações em: http://www.chamartinimobiliaria.com/  

 

http://www.chamartinimobiliaria.com/

