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Sede da Tagusgás
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ambiental, o edifício dá primazia à redução
do consumo energético relacionado com
o conforto interior do edifício, incorporando um sistema de fachada que permite a
iluminação natural e o isolamento térmico
e acústico. A acrescentar à lista de razões
que valeram a certificação está também a
ventilação natural que possibilita obter níveis
satisfatórios de qualidade de ar interior.

OFFICES WITH A GREEN MENTALITY

Desenhar um edifício que proporcione conforto a quem lá entre é um dos principais
pontos de partida de qualquer arquiteto.
Todas as valências do edifício, por mais
extraordinárias que sejam, não são valorizadas se o parâmetro conforto não obtiver
o check na lista. Mas também é importante
que o contrário aconteça. Deve existir uma
sintonia perfeita. E foi exatamente isso
que o atelier da Saraiva + Associados, em
parceria com a Ecochoice, conseguiu na
sede da Tagusgás, no Parque de Negócios
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do Cartaxo. Um projeto arrojado de 1430 m2
que conjuga eficiência energética, economia
de água, redução da poluição atmosférica
e do solo, acessibilidade, mobilidade, saúde
e, carimbando o check necessário da lista,
conforto. Esta união de características com
a sustentabilidade como fio condutor tornou
a sede da Tagusgás no primeiro edifício de
escritórios com certificação BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) em Portugal. Distinguindo-se pela inovação e pela preocupação
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ESCRITÓRIOS COM MENTALIDADE VERDE

Designing a building that provides comfort
for anyone entering it is one of the main
starting points of any architect. Whatever
the building’s features, however extraordinary they may be, they are not worth a thing
if the comfort parameter doesn’t appear on
the checklist. But it is just as important for
the opposite to happen. There must be a
perfect harmony. And this is exactly what
Saraiva + Associados, in partnership with
Ecochoice, have managed to achieve with
the Tagusgás headquarters in the Parque de
Negócios do Cartaxo business park. A bold
project developing over 1430 sqm, which
combines energy efficiency, economic use
of water, reduced atmospheric and ground
pollution, accessibility, mobility, health, and,
stamping that all-important check on the
list, comfort. This combination of characteristics with sustainability as its guiding principle has ensured Tagusgás headquarters a
place as Portugal’s first office building with
BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) certification. Standing out for its innovation and
environmental concern, the building gives
priority to reducing energy consumption
related to the interior comfort of the building,
incorporating a façade system that allows
natural lighting and thermal insulation and
soundproofing. Further on the list of reasons
for earning the certification is natural ventilation, which enables the achievement of
satisfactory levels of indoor air quality.

