








 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

resumo 
 
 

O tema desta dissertação de mestrado está relacionado com a crescente preocupação 
ambiental resultante da permanente utilização de fontes de energia não renováveis e 
com a forma como a energia é utilizada, o que nem sempre corresponde ao processo 
mais eficiente, particularmente no sector dos edifícios. 

O desenvolvimento sustentável é uma meta importante a atingir e as alterações 
climáticas são uma das mais importantes ameaças para as quais é urgente encontrar 
formas de controle. Neste estudo, realça-se o facto de o uso de energia, particularmente 
no que diz respeito às fontes utilizadas e à sua eficiência, ser uma das principais causas 
das alterações climáticas. Neste âmbito, é fundamental que se encontrem estratégias 
sustentáveis que contrariem esta tendência. 

Estas estratégias devem ser desenvolvidas e implementadas em diversos sectores, sendo 
aqui particularizadas as oportunidades que o sector dos edifícios oferece ao nível da 
concepção, construção, gestão, recuperação e demolição. Pretende-se assim demonstrar 
que, através de um conjunto de medidas, é possível contribuir para os objectivos do 
desenvolvimento sustentável, ao nível das oportunidades, quer de reduzir os consumos 
de energia, quer da integração de sistemas solares. Neste sentido foram estudadas 
diferentes alternativas e analisadas as condições institucionais, de projecto e técnicas 
que as podem viabilizar. 

O Campus da Universidade de Aveiro foi o espaço físico seleccionado para explorar as 
possibilidades de aplicação de uma estratégia sustentável, considerando o potencial que 
os edifícios oferecem e as tecnologias existentes que foram estudadas. Considera-se 
que, visto ser um Campus recente, ainda em construção, onde se tem privilegiado uma 
arquitectura de qualidade, se trata de uma excelente oportunidade para a implementação 
destas estratégias e tecnologias. Assim, propõe-se a adopção de um Modelo para uma 
Estratégia de Utilização Racional de Energia nos Edifícios Existentes e no Projecto dos 
Edifícios a implementar, o que implica uma política energética integrada para o 
Campus que deverá ser assumida pela instituição. Através da recolha e tratamento de 
informação e de dados sobre os edifícios do Campus, a dissertação procura contribuir,  
em particular, para o levantamento energético, auditoria energética dos edifícios 
existentes e para um conjunto de medidas a serem consideradas nos projectos dos 
futuros edifícios. Torna-se assim possível, para este caso, identificar carências e 
oportunidades, definir prioridades, e elaborar um conjunto de recomendações. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

abstract 
 

This thesis examines a growing environmental concern about the way in which non-
renewable energy is constantly used in an inefficient manner, particularly in the 
construction industry. 
 
Sustainable development is important to achieve, especially in the light of climatic 
changes, which represent a significant environmental threat for which new forms of 
control are called. In this study it is emphasised that efficient energy sources constitute 
one of the main precursors of climatic change and that it is essential to look for new 
sustainable strategies that can break this tendency. 
 
Strategies must be developed and implemented in various domains. The construction 
sector offers opportunities for such development and implementation of strategies, 
particularly in relation to conception, construction, management, renovation and 
demolition. This thesis holds that it is possible to contribute to sustainable development 
by means of the implementation of a set of measures dealing specifically with the 
control of energy consumption levels and the integration of solar energy harnessing 
systems. In this framework, various alternatives were studied and the institutional 
conditions that affect how projects and techniques come to fruition were analysed. 
 
The Campus of the University of Aveiro was selected in order to explore possibilities 
for the application of a sustainable strategy. The choice of this Campus was made 
taking into account the potential the Campus buildings have in terms of the 
implementation of a sustainable strategy as well as their suitability for the adoption of 
the technologies under study, since the Campus is relatively new (and indeed is still 
under construction) and benefits from its high quality architecture. 
 
Therefore the adoption of a ‘Model for a Strategy of Rational Utilisation of Energy in 
the Existing Buildings and in the Plans for future Buildings’ is proposed. This implies 
an integrated energy policy for the Campus, which requires institutional backing. By 
means of the collection and handling of data and information about the Campus 
buildings, this thesis seeks to contribute specifically to an energy assessment inventory, 
an energy audit of the buildings and to the development of a set of measures to be 
considered in the plans of future buildings. It will then be possible to identify 
weaknesses and opportunities, to define priorities and to develop a set of 
recommendations. 
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1. Introdução 

1.1. Tema e objectivos 

Esta dissertação incide sobre a importância e as oportunidades que os edifícios representam para 

atingir os objectivos do desenvolvimento sustentável. Considerando-se o factor mais importante 

para a sustentabilidade dos edifícios, a relação dos edifícios com a utilização de energia, são 

abordadas as oportunidades que os edifícios oferecem no sentido de reduzir os consumos de 

energia e de suportarem dispositivos para a utilização de energia solar, fonte de energia renovável. 

Um dos problemas de primeira linha do desenvolvimento sustentável são as alterações climáticas, 

em consequência da emissão de gases com efeito de estufa, devido à queima de combustíveis 

fósseis pelo uso de energia.  

Existe uma relação muito estreita entre os edifícios (como unidades individuais e inseridos no 

contexto urbano) e a sustentabilidade, que se enfatiza na área da energia nos edifícios. Os edifícios 

são responsáveis por uma percentagem significativa da energia consumida, em especial na 

climatização dos edifícios. Estes valores podem ser reduzidos se forem adoptados princípios 

adequados quer na concepção de novos edifícios quer na recuperação e manutenção de edifícios 

existentes. 

Assim, esta dissertação tem como objectivos: 

Demonstrar a importância: 

? do desenvolvimento sustentável para o planeta; 

? da energia para o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito às fontes de energia e à 

eficiência energética;  

? das alterações climáticas como a consequência mais dramática do uso de energia pela 

humanidade; 

? do desenvolvimento sustentável nas cidades; 

? da aplicação de estratégias sustentáveis no processo de construção, com especial atenção 

para a redução dos consumos de energia. 
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Estudar: 

? o comportamento dos edifícios no que diz respeito aos consumos de energia no contexto 

internacional e nacional; 

? as tecnologias e estratégias que permitem a redução dos consumos de energia nos edifícios 

e a utilização de energia solar; 

Propor uma estratégia para a implementação destas tecnologias e estratégias nos edifícios da 

Universidade de Aveiro. 

1.2. Metodologia 

A Figura 1.1. a) esquematiza a estrutura metodológica da dissertação. 

Enquadramento do conceito de desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas nas preocupações 
ambientais actuais e a evidência da relação destas com as emissões antropogénicas, pelas quais a 
responsabilidade do consumo de energia é relevante.

Enquadramento do papel dos edifícios no desenvolvimento sustentável: a importância do comportamento dos 
edifícios nas “performances” energética.

Enquadramento no contexto de Portugal.

Enquadramento no contexto do desenvolvimento físico do Campus da Universidade de Aveiro.

Identificação das oportunidades de melhorar a eficiência energética dos edifícios do Campus da Universidade 
de Aveiro.

Proposta de Modelo de Estratégia de Utilização Racional de Energia para os Edifícios do Campus da 
Universidade de Aveiro.

Contributos para a Implementação de uma Estratégia de Utilização Racional de Energia no Campus da 
Universidade de Aveiro.

Enquadramento do conceito de desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas nas preocupações 
ambientais actuais e a evidência da relação destas com as emissões antropogénicas, pelas quais a 
responsabilidade do consumo de energia é relevante.

Enquadramento do papel dos edifícios no desenvolvimento sustentável: a importância do comportamento dos 
edifícios nas “performances” energética.

Enquadramento no contexto de Portugal.

Enquadramento no contexto do desenvolvimento físico do Campus da Universidade de Aveiro.

Identificação das oportunidades de melhorar a eficiência energética dos edifícios do Campus da Universidade 
de Aveiro.

Proposta de Modelo de Estratégia de Utilização Racional de Energia para os Edifícios do Campus da 
Universidade de Aveiro.

Contributos para a Implementação de uma Estratégia de Utilização Racional de Energia no Campus da 
Universidade de Aveiro.  

Figura 1.1. a) Metodologia 

1.3. Organização da dissertação 

A dissertação estrutura-se em seis capítulos. Este primeiro capitulo apresenta uma síntese do tema 

e dos objectivos da dissertação, da metodologia e da respectiva organização.  
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O capítulo dois tem como objectivo demonstrar a importância da energia para o desenvolvimento 

sustentável, no que diz respeito às fontes de energia e à eficiência energética; as alterações 

climáticas como a consequência mais dramática do uso de energia. 

No sub-capítulo 2.2.: 

? Assinala-se o despertar para o problema da deterioração do ambiente e as suas 

consequências negativas ao nível do crescimento social e económico do planeta.  

? Historiam-se as iniciativas populares e políticas, as reuniões internacionais e as decisões 

tomadas, a partir de 1972 para o enfrentar.  

? Apresenta-se o conceito de desenvolvimento sustentável e expõem-se caminhos para o 

atingir.  

? Realça-se a necessidade de um desenvolvimento sustentável que implique os países 

desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. 

No sub-capítulo 2.3.: 

? Refere-se a responsabilidade e as implicações do actual uso da energia nas alterações 

globais e respectivas consequências, a necessidade de transferência de conhecimento entre 

países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, 

? Relaciona-se o consumo energético com as alterações climáticas e as mudanças de atitude 

necessárias.  

? Referem-se os documentos das iniciativas internacionais que estabelecem princípios e 

formas de actuação concretas e conjuntas com vista ao desenvolvimento sustentável, 

apresentam-se decisões das diferentes iniciativas internacionais em matéria de energia e 

aponta-se a necessidade de medidas concretas a nível internacional para enfrentar as 

alterações climáticas: necessidade de actuação ao nível da indústria, dos transportes e dos 

sistemas de energia. 

O capítulo três tem como objectivos expor as relações entre desenvolvimento sustentável e as 

cidades, e, entre desenvolvimento sustentável e a aplicação de estratégias sustentáveis no 

processo de construção, com especial atenção para a redução dos consumos de energia, estudar o 

comportamento dos edifícios no que diz respeito aos consumos de energia no contexto 

internacional, das tecnologias e estratégias que permitem a redução dos consumos de energia nos 

edifícios e a utilização de energia solar. 
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No sub-capítulo 3.2.: 

? Refere-se a importância das cidades para o desenvolvimento sustentável e para a gestão da 

energia, quer pela grande concentração de população e o seu previsível crescimento, 

especialmente nos países em vias de desenvolvimento, quer pelas grandes oportunidades 

que a cidade representa para o desenvolvimento sustentável e o enorme potencial de 

poupança de energia existente nas cidades.  

? Realça-se a importância das reduções de emissões de gases de efeito de estufa em Acções 

propostas pela Comunidade Europeia para o Desenvolvimento Urbano Sustentável.  

No sub-capitulo 3.3.: 

? Aborda-se o impacto do ciclo de vida de um edifício no ambiente, no conforto dos seus 

utentes e as estratégias a ter em conta na sua concepção para a minimização dos efeitos 

negativos. 

? Realça-se a redução do consumo de energia incorporada e de energia utilizada na vida útil de 

um edifício como o factor mais importante para a sustentabilidade dos edifícios. 

No sub-capítulo 3.4.: 

? Referem-se os consumos e previsões de evolução no sector dos edifícios. 

? Relacionam-se estas previsões com a utilização de tecnologias de melhoria da eficiência 

energética dos edifícios. Refere-se a existência de documentos da Comunidade Europeia da 

década de 70 para a eficiência energética dos edifícios com o objectivo de redução de 

consumos energéticos através do correspondente isolamento térmico.  

? Retoma-se o Relatório Bruntland, documento base para o desenvolvimento sustentável, as 

suas referências às oportunidades dos edifícios para a questão energia e a identificação de 

tecnologias disponíveis para a melhoria da eficiência energética dos edifícios.  

No sub-capítulo 3.5.: 

? Referem-se aspectos particulares da energia nos edifícios dos Campus Universitários e quais 

as suas oportunidades na redução dos consumos de energia e na contribuição para as 

energias renováveis, nomeadamente a energia solar. 

O capítulo quatro tem como objectivo enquadrar no contexto nacional os aspectos apresentados 

nos capítulos anteriores. 
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No sub capitulo 4.2.: 

? Expõe-se a situação energética em Portugal, ao nível dos consumos que têm aumentado a 

um ritmo superior ao do PIB. A grande dependência de recursos externos que fazem com que 

Portugal seja bastante sensível ao mercado mundial de energia. Portugal já está em situação 

de incumprimento relativamente aos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de 

Quioto o que leva à imperativa adopção de uma estratégia nacional de mitigação de 

emissões de gases de efeito de estufa.  

? Refere-se que o controlo das emissões de gases com efeito de estufa é um indicador de 

desenvolvimento sustentável. 

No sub capitulo 4.3.: 

? Regista-se que o consumo de energia nos edifícios tem vindo a aumentar, qual a forma de 

distribuição em termos de utilizações finais, que o parque de edifícios está a crescer e que 

não é realizado o investimento devido na aplicação de melhorias de eficiência energética.  

? Constata-se que o sector dos edifícios é um sector com grandes oportunidades para melhorar 

a eficiência energética de Portugal. 

? Relaciona-se o comportamento térmico dos edifícios e os regulamentos existentes. 

? Refere-se que, de acordo com as previsões, em Portugal, o consumo de energia nos edifícios 

vai aumentar.  

? Refere-se que, se a concepção dos edifícios for adequada, o consumo de energia nos 

edifícios poderá ser minimizad o ou mesmo eliminado. 

? Descrevem-se os Regulamentos existentes para a melhoria do conforto térmico dos edifícios 

em condições de eficiência energética (RSECE) e sem acréscimo do consumo de energia 

(RCCTE). 

No sub capitulo 4.4. referem-se: 

? As excelentes oportunidades e vantagens de Portugal para substituir a utilização intensiva de 

combustíveis fósseis por recursos renováveis e o envolvimento governamental necessário. 

? A integração dos sistemas de energia solar nos edifícios e o papel determinante que os 

edifícios públicos devem representar. 

? A instalação de painéis solares em telhados não exige instalações esteticamente 

condenáveis. 

? As três formas de energia renovável e solar a aplicar em edifícios. 
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? A indispensável implementação dos edifícios solares passivos em Portugal. 

? A melhoria da qualidade da envolvente e o aumento da utilização de ganhos solares nos 

edifícios permitem reduções significativas nos consumos energéticos 

? As medidas específicas previstas no Plano nacional para o sector dos edifícios. 

O capítulo cinco tem como objectivo apresentar o Campus da Universitário de Aveiro que se 

considera reunir condições adequadas de oportunidade para a aplicação dos princípios expostos 

nos três capítulos anteriores. 

No sub-capítulo 5.2.: 

? Com o objectivo de enquadrar o Campus Universitário de Aveiro e de averiguar a presença 

de preocupações com a eficiência energética, faz-se um breve historial do seu 

desenvolvimento físico, isto é, dos Planos que o suportaram. Descreve-se o Campus 

actualmente e as construções previstas. 

No sub-capítulo 5.3.: 

? Descreve-se a evolução da construção dos edifícios do Campus, relacionam-se os mesmos 

com os planos descritos e quantifica-se o volume de construção actual e o previsto. 

No sub-capítulo 5.4.: 

? Apresenta-se a Evolução do Consumo de Energia na década de 1991 a 2001. 

O capítulo seis tem como objectivo propor um modelo para uma Estratégia de Utilização Racional 

de Energia para os Edifícios do Campus da Universidade de Aveiro e apresentar alguns contributos 

para o mesmo. 

No sub capítulo 6.2.: 

? Apresenta-se o Modelo URE-UA. 

O capítulo sete apresenta os contributos para a implementação de uma Estratégia de Utilização 

Racional de Energia. 

No sub capítulo 7.2.: 

? Apresenta o levantamento dos consumos de energia, contribuindo assim para elaboração de 

uma Base de Dados Energéticos. Caracteriza-se energéticamente o Campus e os edifícios do 
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Campus por sectores, o consumo de energia por forma de energia, o consumo de 

electricidade e o consumo de gás natural. Caracterizam-se energeticamente os edifícios dos 

departamentos, os consumos de electricidade e os consumos de gás natural. 

No sub capitulo 7.3.: 

? Apresenta-se o levantamento dos sistemas de aquecimento e arrefecimento e as 

características da envolvente construtiva (eficiência energética da construção) dos edifícios 

dos departamentos, contribuindo assim para a Auditoria Energética.  

O capítulo oito tem como objectivo sintetizar os contributos fundamentais da dissertação, das 

oportunidades de uma gestão eficiente dos edifícios e da sua aplicação ao Campus da Universidade 

de Aveiro. 
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2. A energia no desenvolvimento sustentável 

2.1. Introdução 

Este capitulo tem como objectivos demonstrar a importância da energia para o desenvolvimento 

sustentável, no que diz respeito às fontes de energia e à eficiência energética; as alterações 

climáticas como a consequência mais dramática do uso de energia. 

No sub-capítulo 2.2.: 

? Assinala-se o despertar para o problema da deterioração do ambiente e as suas 

consequências negativas ao nível do crescimento social e económico do planeta.  

? Historiam-se as iniciativas populares e políticas, as reuniões internacionais e as decisões 

tomadas, a partir de 1972 para o enfrentar.  

? Apresenta-se o conceito de desenvolvimento sustentável e expõem-se caminhos para o 

atingir.  

? Realça-se a necessidade de um desenvolvimento sustentável que implique os países 

desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. 

No sub-capítulo 2.3.: 

? Refere-se a responsabilidade e as implicações do actual uso da energia nas alterações 

globais e respectivas consequências, a necessidade de transferência de conhecimento entre 

países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, 

? Relaciona-se o consumo energético com as alterações climáticas e as mudanças de atitude 

necessárias.  

? Referem-se os documentos das iniciativas internacionais que estabelecem princípios e 

formas de actuação concretas e conjuntas com vista ao desenvolvimento sustentável, 

apresentam-se decisões das diferentes iniciativas internacionais em matéria de energia e 

aponta-se a necessidade de medidas concretas a nível internacional para enfrentar as 

alterações climáticas: necessidade de actuação ao nível da indústria, dos transportes e dos 

sistemas de energia. 
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2.2. O desenvolvimento sustentável: breve enquadramento 

As ocorrências das últimas décad as que conduziram à deterioração do ambiente, ao desgaste dos 

recursos naturais e ao surgimento da noção de que o crescimento da economia punha em causa o 

equilíbrio dos recursos naturais, provocaram uma preocupação crescente na opinião pública e nos 

meios políticos. Nos anos 80, os governos dos países desenvolvidos, reconheceram que o 

desenvolvimento de uma economia de sucesso dependia directamente da conservação e 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Saterson, 1990). 

O mundo da natureza sofreu um ataque sem precedentes devido ao progresso tecnológico e ao 

rápido crescimento económico desenfreado, tendo vindo o primeiro alerta do Japão em 1956, 

quando se percebeu que os peixes pescados na Baía de Minnamata, devido à descarga de 

mercúrio por parte de uma indústria, provocavam lesões musculares graves na população cuja 

alimentação tinha como base os referidos peixes (Pagnamenta,1997). 

Em 1962 foi publicado o livro “Primavera Silenciosa”, da autoria da bióloga Rachael Carson, que 

suscitou o debate sobre os efeitos dos pesticidas, alertando para o facto de estes estarem a causar 

desastres irreparáveis. O livro foi criticado por peritos e cientistas, mas mesmo assim, teve impacte 

na opinião pública e levou a um debate acerca dos efeitos das actividades humanas sobre a 

natureza, que os políticos não puderam ignorar. Uma das questões fundamentais levantadas foi: 

“alguém acredita que é possível encher a superfície terrestre com veneno, sem que se torne 

imprópria para que nela exista vida?” Os anos posteriores viriam a confirmar os prognósticos de 

desastre ambiental. Os efeitos da poluição começaram a tornar-se cada vez mais visíveis, como por 

exemplo os desastres de petroleiros, que provocam marés negras não estando as autoridades bem 

preparadas para lhes fazerem face; ou o diclorodifeniltricloroetano (DDT) que entrou na cadeia 

alimentar dos peixes e estava a inibir a reprodução dos pelicanos de uma ilha. Na Primavera de 

1970, nos EUA, as pessoas saíram pela primeira vez à rua. A opinião pública exigiu mudança e 

ocorreram manifestações em massa por todos os EUA. Na sequência da insatisfação expressa por 

vários estratos da população, foram criados novos organismos com amplas delegações para 

combater a poluição em todo o país, nomeadamente a Agencia de Protecção do Ambiente e uma lei 

visando controlar a poluição atmosférica. Esta nova consciência nascida nos EUA propagou-se pelo 

mundo inteiro e nasceu o Movimento Ecologista (Pagnamenta,1997). 
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O despertar destas questões não foi uma chamada de atenção dos políticos para o povo mas sim 

do povo para os políticos. Foi a preocupação das populações que contribuiu para que os governos 

tivessem a noção do impacto do desenvolvimento da economia na natureza. Nos países em vias de 

desenvolvimento também começaram a surgir movimentos de defesa das suas terras, como por 

exemplo, a percepção do que as empresas madeireiras estavam a fazer ao devastar as suas 

florestas. Começaram a desenvolver-se os grupos de protesto de rua para a acção directa, como 

por exemplo o Green Peace que captou imagens comprometedoras do momento em que o arpão 

atingia a baleia e que foram divulgadas por todo o mundo influenciando a opinião pública 

(Pagnamenta, 1997). 

Os prognósticos de desastre ambiental são agora conhecidos, embora as causas e consequências 

precisas sejam muito mais debatidas. A degradação causada nas camadas superiores da atmosfera 

foi observada e confirmou-se que o problema era planetário e que a própria viabilidade da atmosfera 

estava ameaçada. Em 1985  foi detectado um “enorme buraco” na camada de ozono, sobre a 

Antárctica (Pagnamenta, 1997). A rarefacção da camada de ozono estratosférico traz um 

substancial aumento de cancros de pele e de cataratas e tem impacto na produção de alimentos. 

Os níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera estão a elevar-se provocando o aquecimento 

global e a condicionar o equilíbrio do clima. As causas principais são a queima de florestas para 

libertar área para a agro-pecuária e o CO2 libertado pela queima de combustíveis fósseis para 

consumo humano. As alterações climáticas variarão através do tempo e dos locais e alterarão os 

recursos naturais e as actividades humanas (Blowers, 1993). As previsões indicam que no mundo 

em vias de desenvolvimento, inerente ao próprio crescimento, os níveis de consumo subirão 

drasticamente, especialmente se eles seguirem o mesmo caminho que os países industrializados 

(Pagnamenta, 1997). Todas estas preocupações ambientais têm crescido ao longo dos anos e a 

nível internacional têm-se dado alguns passos importantes para que haja uma consciência comum e 

se trabalhe na direcção do mesmo objectivo - o desenvolvimento sustentável. 

Em 1972, reuniu em Estocolmo a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente, designada 

por Conferência de Estocolmo, cujo objectivo fundamental foi desenvolver à escala Mundial a 

consciência de que todos os recursos eram finitos, que não era infinita a capacidade da natureza de 

se auto regenerar, que a tecnologia e o desenvolvimento económico poderiam vir a destruir os 

ecossistemas da terra de forma irreparável. As suas conclusões evidenciam a necessidade de 
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adoptar uma concepção e princípios comuns que inspirem e guiem os esforços dos povos do 

mundo na preservação e melhoria do ambiente (IPAMB, 1997). 

Em 1987, foi publicado o primeiro relatório da Comissão Mundial para o Desenvolvimento e o 

Ambiente (criada pelo Secretariado Geral da Organização das Nações Unidas com o objectivo geral 

de zelar pelo ambiente planetário e na sequência do despertar da consciência ambiental a nível 

internacional) o Relatório Bruntland (nome da presidente da Comissão pelo qual ficou conhecido o 

respectivo relatório), transcrito no livro “O Nosso Futuro Comum” (W.C.E.D., 1987). Nesse relatório, 

é definido o conceito de desenvolvimento sustentável e da indissociabilidade entre o 

desenvolvimento económico e o estado do ambiente. As questões centrais do debate do 

desenvolvimento sustentável são as tensões entre o desenvolvimento económico e standards 

ambientais. Considerou-se que, para atingir os objectivos do desenvolvimento sustentável, é 

essencial que , o desenvolvimento económico seja efectuado sem comprometer as possibilidades 

das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. 

Em 1992, reuniu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), designada por Conferência do Rio ou Cimeira da Terra, , onde foi 

reafirmada  a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, adoptada 

em Estocolmo, e procurou dar-lhe seguimento, “tendo como objectivo estabelecer uma parceria 

equitativa, a nível mundial, através da criação de novos níveis de cooperação entre os estados, 

sectores chave das sociedades e dos povos, tendo em vista o estabelecimento de acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global 

ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nossa 

casa” (IPAMB, 1997: 29). A Conferência foi uma demonstração da preocupação global acerca de 

ambiente. A Declaração de Princípios e as duas Convenções, uma em alterações climáticas e 

outra em biodiversidade assinadas no Rio, juntamente com a Agenda 21, plano global de acção 

para confrontar as pressões do mundo inteiro, assinalam em detalhe os caminhos a seguir, e 

constituem um investimento nas gerações futuras baseado no conceito de desenvolvimento 

sustentável e equidade inter-geracional. Os conflitos entre o mundo natural e o desenvolvimento 

humano, entre a conservação e o crescimento, e entre pobres e ricos foram firmemente 

estabelecidos como assuntos para as acções e preocupações políticas (Bruntland, 1993). 

Desenvolvimento sustentável tornou-se o leitmotif do elo de ligação entre ambiente e 

desenvolvimento económico a uma escala global. A Declaração do Rio anunciou que, para alcançar 
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o desenvolvimento sustentável, a protecção do ambiente tem de constituir uma parte integrante do 

processo de desenvolvimento e não pode ser considerado isoladamente, pelo que o 

desenvolvimento sustentável se tornou um objectivo completamente estabelecido na agenda 

ambiental global (Blowers, 1993). 

Em 1997, reuniu o designado Fórum Rio + 5, com o objectivo de avaliar a eficiência dos 

compromissos assumidos na Conferência do Rio e onde a direcção foi “Avançar da Agenda para a 

Acção” (IPAMB, 1997: 9). 

Os problemas ambientais, e, principalmente a consciencialização desses problemas, ganham assim 

visibilidade a nível mundial, e passam mesmo a estar na ordem do dia ao nível político, ou pelo 

menos aparentemente. De facto, o desenvolvimento sustentável só poderá ser alcançado se um 

sistema efectivo de poder for capaz de implementar as políticas que tomam em atenção as 

necessidades das sociedades a longo prazo, na medida em que um sistema de planeamento 

ambiental eficaz deve cumprir três funções: a coordenação e a criação de políticas sobre diferentes 

períodos e escalas espaciais, a identificação de objectivos apropriados e métodos para os 

implementar e a monitorização e a avaliação de resultados (Blowers, 1993) 

O desenvolvimento sustentável requer também mudanças substanciais no comportamento. Os 

padrões de consumo existentes, o direito de propriedade, o individualismo e um mercado livre estão 

profundamente enraizados nas sociedades ocidentais e espalharam-se por todo o globo. Tentativas 

de mudança podem parecer idealistas, mas estamos a chegar ao ponto em que o interesse 

particular e o interesse colectivo estão a convergir. Já ocorreram mudanças nas comunidades 

locais, nas políticas nacionais, e nas relações internacionais. Existe uma necessidade de atingir os 

objectivos do desenvolvimento sustentável pelo desenvolvimento de práticas e políticas realísticas 

que podem ser atingidas agora aos níveis nacional e local (Blowers, 1993). Uma sociedade 

sustentável é aquela que pode manter a sua existência no tempo sem ameaçar, pelas suas acções, 

a existência de todos os outros formulários da vida. Sustentabilidade implica que não deve haver 

nenhuma poluição irreversível,  nem exploração abusiva de recursos finitos. O desenvolvimento 

sustentável está associado ao conceito de integração, envolvendo simultaneamente os níveis local 

e global, a curto e a longo prazo em termos de ambiente e desenvolvimento, é um novo tipo de 

desenvolvimento que requer a transformação das relações dos humanos com a natureza e dos 

humanos entre si à escala local e global e uma fundamental e revolucionária mudança na forma 

como as economias e as sociedades se estão a desenvolver e a gerir. A continuação dos caminhos 
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actuais trará eventualmente desastres em várias formas, incluindo a depleção da camada de ozono, 

o aquecimento global, a perda de biodiversidade e a desertificação (Blowers, 1993). 

Reduzir o uso de energia e matéria prima, baixar níveis de produção de resíduos, encarecer os 

stocks de capital natural, promover maior justiça social e equidade, são objectivos para os quais 

devem contribuir as actividades e acções específicas para a sustentabilidade (Blowers, 1993). 

A procura de um modelo de desenvolvimento sustentável torna-se ainda mais pertinente quando se 

conhecem algumas previsões do crescime nto populacional a nível mundial, que irá agravar o 

consumo de recursos em termos globais, com aumento da pressão na energia, na alimentação, nas 

florestas e noutros recursos naturais (Blowers, 1993). 

De acordo com a Organização Nações Unidas (http://esa.un.org/unpp/Glossary.html) em 2000, a população 

mundial era de 6 056 715 milhares e em 2030 estima-se que será de 8 270 064 portanto registar-se-

á um crescimento de 37%. Uma das preocupações relativamente a este crescimento diz respeito à 

forma desequilibrada como ele irá decorrer comparando a população urbana e a rural. A população 

urbana crescerá 75% de 2000 (2 846 656 milhares) para 2030 (4 986 848 milhares) enquanto que a 

população rural, quase que estabiliza, isto é, terá um acréscimo de 2%. Outra das preocupações 

apontadas é que este crescimento ocorrerá especialmente na África (88%) e na Ásia (35%). Mas 

em todas as situações existirá sempre um aumento muito mais acentuado da população urbana em 

detrimento da rural. Em África, por exemplo, a população urbana crescerá 170% e a população rural 

37%. Na Europa, a população diminuirá a uma taxa de 14%, tendo nesta redução a população rural 

um peso muito maior do que a urbana. 

As implicações sociais, económicas, e ambientais da explosão urbana do terceiro mundo são 

profundas. De acordo com as Nações Unidas, as características da rápida urbanização incluem: 

qualidade ambiental degradada em áreas urbanas ao nível do ar, da água, da poluição do solo, do 

ruído, das modificações do microclima e a perda de áreas naturais. As transformações 

demográficas de áreas rurais em urbanas têm consequências sociais, económicas, e ambientais 

severas, habitação, transporte, serviços públicos (água, saneamento, escolas, saúde, etc..) 

inadequados, tendo por resultado ameaças à saúde humana e à qualidade de vida; população 

muito pobre que é vulnerável às deficiências na alimentação, com carência dos serviços básicos de 

saneamento, água potável e electricidade, mais mortalidade infantil, doenças por má nutrição e sida. 

(Platt, Rowntree e Muick, 1990) 
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A pressão sobre o ambiente tem de ser evitada pela adopção de práticas sustentáveis em todos os 

países. O problema é fundamental e requer, entre outras, novas políticas relativas ao 

desenvolvimento urbano, à localização industrial, ás tecnologias, ao desenho urbano e dos edifícios, 

aos sistemas de transporte e à escolha de tecnologias agrícolas e industriais (Blowers, 1993). 

2.3. A energia e as alterações globais  

Um dos maiores desafios ambientais e económicos que a humanidade enfrenta são, 

reconhecidamente, as alterações climáticas. Entre as várias temáticas abordadas actualmente, as 

alterações climáticas assumem um lugar importante nas preocupações políticas porque continuam a 

ser hoje consideradas uma das mais sérias ameaças ambientais a nível global, com fortes impactes 

nos ecossistemas, na qualidade da água, na saúde humana e nas actividades económicas.  

O uso de energia pela humanidade tem implicações negativas para o equilíbrio do ambiente, utiliza 

fundamentalmente recursos fósseis não renováveis, que resultam na emissão de gases com efeito 

de estufa e que estão a provocar alterações no clima do nosso planeta.  

O consumo de energia pela humanidade, ao mesmo tempo que contribui para as emissões de 

gases com efeito de estufa põe em causa a exaustão de recursos não renováveis. A comunidade 

internacional, tem procurado dar resposta quer à ameaça que as alterações climáticas constituem 

para a humanidade quer ao risco da exaustão de recursos não renováveis (combustíveis fósseis) 

para o consumo de energia.  

Nos textos dos documentos das diferentes iniciativas internacionais pode-se ler como se traduzem 

estas preocupações. Nomeadamente nos textos da Conferência de Estocolmo, do Relatório 

Bruntland, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, decorrentes da Conferência 

do Rio, do Fórum Rio + 5, culminando no Protocolo de Quioto (Quadros 2.3. a, b, c, d, e, f). 

Conferência de Estocolmo, 1972, (Organização das Nações Unidas, 1987: 7, 8) 

Os princípios 3 e 5 da Declaração de Ambiente de Estocolmo dizem respeito a recursos renováveis (Principio 3) e 
não renováveis (Principio 5), 

Princípio 3: “A capacidade do Globo de produzir recursos renováveis essenciais deve ser mantida e, sempre que 
praticável, restaurada ou melhorada.” 

Princípio 5: Os recursos não renováveis do Globo devem ser explorados de modo que se evite o perigo da sua 
exaustão futura e que se assegure que os benefícios resultantes da sua utilização sejam compartilhados por toda a 
humanidade. 

Quadro 2.3. a) Conferência de Estocolmo, 1972, (Organização das Nações Unidas)  
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Relatório Bruntland, 1987 (W.C.E.D., 1987) 

Este relatório levantou as questões e definiu o caminho a seguir relativamente à questão da energia, referindo que 
é imperativo, fundamental e possível, a adopção de um caminho seguro e firme, diferente do actual, 
ambientalmente saudável e economicamente viável, embora sejam exigidos novos parâmetros de vontade política 
e de cooperação institucional. Reconhece que a energia é essencial para o desenvolvimento, que este depende de 
ela estar à disposição a longo prazo, em quantidade crescente e das fontes serem  garantidas, seguras e 
ambientalmente viáveis. Assim, o Relatório Bruntland refere: 

? O consumo de energia é um dos exemplos referidos na adopção de estilos de vida mais coerentes com os 
meios ecológicos do planeta, por parte dos que dispõem de mais riqueza. Apesar do ritmo de crescimento do 
consumo de energia ter baixado, a industrialização, o fomento agrícola e o rápido crescimento demográfico 
nos países em vias de desenvolvimento exigirão muito mais energia.1 

? O ecossistema mundial não resistirá ao aumento dos níveis de consumo dos países em vias de 
desenvolvimento para o nível dos países industrializados, em especial se o aumento de consumo se basear 
em combustíveis fósseis não renováveis. 

? Estratégias de eficácia no consumo serão certamente o factor fundamental da orientação política no campo da 
energia. Todo o crescimento económico tem que ser menos dependente de energia do que o actual; embora 
já existisse uma consciencialização crescente quanto à conservação de energia e ao seu rendimento, em 
muitos países, muita da energia primária é esbanjada por causa da má concepção ou do mau funcionamento 
do equipamento usado. 

? O mais desejável será um futuro com  menor consumo de energia, em que o crescimento do produto interno 
bruto não sofra limitações, mas onde os esforços de investimento sejam desviados da implementação de mais 
fontes de abastecimento primário e canalizados para a invenção e fornecimento de equipamento de grande 
eficiência e de pouco consumo, para finalidades específicas, obtendo os serviços requeridos pela sociedade 
com muito menores gastos de energia primária.  

? Devido à adopção de medidas de melhor rendimento energético , em muitos países industrializados a energia 
primária para produzir uma unidade do produto interno bruto teve uma queda de um quarto e até de um terço. 

? A utilização de medidas de melhor rendimento energético também podem permitir que os países em 
desenvolvimento atinjam altos níveis de crescimento com muito menos investimento, menos empréstimos 
estrangeiros e menores estragos ambientais. 

? A Comissão Bruntland acredita que a eficiência no uso da energia deverá ser o ponto fulcral  da política 
energética com vista ao desenvolvimento sustentável.  

? O efeito em custos da "eficiência" como a mais benigna "fonte" de energia em termos ambientais é ponto 
assente.  

? A eficiência energética, baseada em fontes energéticas renováveis, terá que ser o alicerce da estrutura global 
da energia no século XXI. Um programa de pesquisas coordenadas, de desenvolvimentos e de projectos-
piloto, com o financiamento apropriado, para o desenvolvimento rápido das tecnologias de energia renovável e 
apoio aos países em vias de desenvolvimento para modificarem os seus habituais padrões de consumo, serão 
necessários. 

? A energia que utilizamos vem de combustíveis, não renováveis, (petróleo, gás, carvão, materiais nucleares), e 
doutras fontes primárias, renováveis, (energia solar, das marés, do vento e das ondas, água, lenha, plantas, 
estrume, quedas de água, fontes geotérmicas, bem como a muscular do homem e dos animais). Em teoria, 

                                                 

1 Em 1980, o consumo mundial de energia era cerca de 10 TW. Se a utilização per capita se mantiver nos níveis de 
hoje, por volta de 2025 a população global de 8,2 biliões precisará de cerca de 14 TW (mais de 4 TW nos países em 
desenvolvimento e mais de 9 TW nos industrializados), um aumento de 40% sobre 1980. Mas se o consumo per capita 
se uniformizar aos actuais níveis dos países industrializados, em 2025 a mesma população de 8,2 biliões precisará de 
cerca de 55 TW (W.C.E.D., 1987). 
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todas as fontes energéticas podem contribuir para a combinação de fontes do mundo futuro, mas cada uma 
delas tem os seus custos, benefícios e riscos económicos, de saúde e de ambiente, factores que se 
interrelacionam fortemente com outras prioridades estatais e mundiais. É preciso optar, mas na certeza de 
que ao escolher-se uma estratégia energética escolhemos inevitavelmente uma estratégia ambiental. As 
fontes de energia renovável poderiam, em teoria, satisfazer o consumo global de energia. (o consumo global 
era de 10 a 13 TW anualmente, as fontes de energia renováveis forneciam cerca de 2 TW anualmente, cerca 
de 21% da energia consumida em todo o mundo). Para começar a transição para uma era energética mais 
segura e sustentável é imperativa a utilização de formas de energia renovável. 

? A eficiência no uso da energia está directamente relacionada com os preços de energia. As políticas de 
preços de energia têm um papel fundamental no estímulo da eficiência energética. Os preços de energia 
raramente reflectem o verdadeiro custo da produção ou da importação de energia ou os prejuízos para a 
saúde, património e ambiente. Os países intervêm de variadíssimas maneiras no "preço de mercado" da 
energia, impostos (ou subsídios) sobre o preço da electricidade, do petróleo, do gás e outros combustíveis são 
muito comuns. Este tipo de taxas raramente foram desenhadas  para encorajar a concepção e adopção de 
medidas de eficiência, mas podem dar esse resultado se obrigarem os preços da energia a aumentar acima 
de um certo nível. Para as melhorias da eficiência energética se manterem e aumentarem, os governos têm 
que fazer dele um objectivo explícito na sua política de preços ao consumidor e adoptar preços necessários 
para encorajar a adopção de medidas de poupança. 

? Os transportes têm um lugar particularmente importante no planeamento e desenvolvimento da energia a nível 
nacional. São um dos maiores consumidores de petróleo, responsável por 50-60% da utilização total deste na 
maioria dos países desenvolvidos. São muitas vezes um dos maiores responsáveis pela poluição do ar e 
acidificação do ambiente nos países industrializados e em vias de desenvolvimento. O mercado de veículos 
automóveis crescerá muito mais rapidamente nos países em vias de desenvolvimento, contribuindo 
muitíssimo para a poluição do ar nas cidades que, em muitas delas, excede já as normas internacionais. A 
menos que se tomem medidas severas, a poluição do ar pode tornar-se um dos grandes factores de limitação 
do desenvolvimento industrial em muitas cidades do Terceiro Mundo.  

No âmbito deste trabalho salienta-se que este documento já referia que, os edifícios constituem oportunidades de 
poupança de energia, quer no sector da habitação, quer no sector dos serviços. O relatório identifica que a 
concepção dos edifícios e as tecnologias utilizadas como por exemplo as redes urbanas de aquecimento 
constituem grandes oportunidades de redução dos consumos de energia. Mas reconhece que exige uma 
coordenação do fornecimento de energia com o planeamento da construção local, que em poucos países se 
consegue. Naqueles em que tem sido possível, normalmente houve envolvimento ou controlo das autoridades 
locais nos conselhos de administração das companhias de energia 

Quadro 2.3. c) Relatório Bruntland, 1987 

Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas IPCC, 1988 

Em 1988, reconhecendo o problema potencial da mudança global do clima, a Organização Meteorológica Mundial 
e o Programa do Ambiente das Nações Unidas estabeleceram o Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas, vulgarmente designado entre nós por IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). O papel do 
IPCC é avaliar a informação científica, técnica e socio-económica relevante para a compreensão do risco da 
mudança do clima induzida pelos humanos. O IPCC fornece o conselho científico, técnico e socio-económico à 
comunidade, com os seus relatórios periódicos da avaliação no estado do conhecimento das causas da mudança 
do clima, seus impactos potenciais e opções ambientais e socio-económico. O segundo Relatório de Avaliação da 
Mudança do Clima do IPCC de 1995 conduziu à adopção do Protocolo de Quioto em 1997 
(http://www.ipcc.ch/about/about.htm). 

Quadro 2.3. b) Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas IPCC, 1988. 
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Documentos decorrentes da Conferência do Rio, 1992 
 

Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, 1992 (Organização das Nações Unidas, 1992: 37)) 

O Princípio 8 da Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, consagra que, 

“Para se alcançar um desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, 
os Estados deverão reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e de consumo e promover 
políticas demográficas apropriadas.” 

 

Agenda 21, (Organização das Nações Unidas, 1992), identifica que, 

A energia é essencial para o desenvolvimento social e económico e para uma melhor qualidade de vida. Boa 
parte da energia mundial é hoje produzida e consumida de maneiras que não poderiam ser sustentadas caso a 
tecnologia permanecesse constante e as quantidades globais aumentassem substancialmente. A necessidade 
de controlar as emissões atmosféricas de gases que provocam o efeito estufa e de outros gases e substâncias 
deverá basear-se cada vez mais na eficiência, produção, transmissão, distribuição e consumo da energia, e 
numa dependência cada vez maior de sistemas energéticos ambientalmente saudáveis, sobretudo de fontes de 
energia novas e renováveis. Todas as fontes de energia deverão ser usadas de maneira a respeitar a atmosfera, 
a saúde humana e o meio ambiente como um todo. 

É preciso eliminar os actuais obstáculos ao aumento do fornecimento de energia ambientalmente saudável, 
necessário para percorrer o caminho que leva ao desenvolvimento sustentável, especialmente nos países em 
desenvolvimento. 

O objectivo básico e último desta área é reduzir os efeitos adversos do sector da energia sobre o ambiente 
mediante a promoção de políticas ou programas, conforme apropriado, para aumentar a contribuição dos 
sistemas energéticos ambientalmente seguros e saudáveis e com uma relação eficaz de custo e efeito, 
particularmente os novos e renováveis, por meio da produção, transmissão, distribuição e uso da energia menos 
poluente e mais eficiente. Esse objectivo deve reflectir a necessidade de equidade, de um abastecimento 
adequado de energia e do aumento do consumo de energia por parte dos países em desenvolvimento, e a 
necessidade de ter-se  em consideração a situação dos países altamente dependentes da renda gerada pela 
produção, processamento e exportação e/ou consumo de combustíveis fósseis e dos produtos  com eles 
relacionados, que utilizam energia de modo intensivo, e/ou o uso de combustíveis fósseis de substituição muito 
difícil por fontes alternativas de energia, e a situação dos países altamente vulneráveis aos efeitos adversos das 
mudanças do clima. 

No âmbito deste trabalho salienta-se que, o  documento refere as actividades a desenvolver por Governos, no 
nível apropriado, com a cooperação dos organismos pertinentes das Nações Unidas e, conforme apropriado, de 
organizações intergovernamentais e não-governamentais, bem como do sector privado. Destas actividades 
passam-se a referir as consideradas mais significativas.  

Promover a pesquisa, desenvolvimento, transferência e uso de tecnologias e práticas aprimoradas, de, 

? alto rendimento energético, inclusive de tecnologias endógenas em todos os sectores pertinentes,  

? sistemas energéticos ambientalmente saudáveis, inclusive sistemas energéticos novos e renováveis. 
 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, 1992 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, adoptada em 1992 (foi um dos 
documentos assinados na Cimeira da Terra), fornece a estrutura total da política dirigida à mudança do clima e 
é suportado pelo IPCC através do seu trabalho em metodologias para inventários nacionais das emissões de 
gases com efeito de estufa (http://www.ipcc.ch/about/about.htm). O objectivo final da Convenção é a estabilização das 
concentrações na atmosfera dos gases com efeito de estufa a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema climático. Ao abrigo da Convenção foi assumido o compromisso, entre 
outros, de reduzir as emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa, especialmente o CO2. A Convenção 
obriga as partes a agirem de forma a limitar as emissões antropogénicas de CO2 e de outros gases 
responsáveis pelo efeito de estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, para que estas emissões sejam 
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reduzidas. A Convenção estabeleceu que os países industrializados devem ter como objectivo, individual ou 
conjuntamente, o retorno das suas emissões de gases com efeito de estufa aos níveis de 1990, até ao ano 2000 
(Comissão das Comunidades Europeias, 2001d).  

Quadro 2.3 d) Documentos decorrentes da Conferência do Rio, 1992 

Fórum Rio + 5, 1997 

No Fórum Rio + 5, que decorreu no Rio de Janeiro, em Março de 1997, a direcção foi “Avançar da Agenda para a 
Acção”. Das principais acções e afirmações dos intervenientes, salienta-se o ponto 8. “Início da iniciativa à Energia 
21 com uma campanha por todo o mundo com programas para melhorar a eficiência da energia em 25% ou mais 
até ao ano 2001” (Strong, 1997: 16). 

Das recomendações específicas para implementação da sustentabilidade que emergiram, os pontos 10 e 13 tocam 
particularmente a questão da energia: 

“10. Que os países industrializados acordem nas reuniões futuras das Partes da Convenção sobre as Alterações 
Climáticas, em reduzir as emissões de dióxido de carbono em 20% dos níveis de 1990 até ao ano 2005” (Strong, 
1997: 19). 

“13. Que os Governos acordem em rever e reorientar o sistema de iniciativas e subsídios, pelos quais motivam o 
comportamento económico das empresas e cidadãos, para eliminar subsídios e outras iniciativas que encorajam e 
suportam as práticas de desenvolvimento insustentável, particularmente no que respeita à energia, transportes, 
agricultura e águas, e possibilitem incentivos positivos para se alcançar a sustentabilidade” (Strong, 1997: 19). 

Quadro 2.3. e) Fórum Rio + 5, 1997 

Protocolo de Quioto, 1997 

Em 11 de Dezembro de 1997, foi adoptado o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
as Alterações Climáticas, que estabelece objectivos juridicamente vinculativos para emissões provenientes de 
países industrializados, a satisfazer até 2012 (Comissão das Comunidades Europeias, 2001c). O Protocolo 
estabelece, no Artigo 2º, que “Cada Parte incluída no Anexo I2, ao cumprir os seus compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, 
compromete-se a implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, 
tais como: i) melhorar a eficiência energética em sectores relevantes da economia nacional; (...) iv) Investigar, 
promover, desenvolver e aumentar a utilização de formas de energia e renováveis, de tecnologias de absorção de 
dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente comprovadas que sejam avançadas e inovadoras”(Protocolo 
de Quioto, Artigo 2ºa)i)iv)). O Protocolo entrará em vigor quando 55 Partes da Convenção procederem à sua 
ratificação, o que representa, no mínimo, 55% das emissões de CO2 das Partes incluídas no Anexo I em 1990. Um 
objectivo de longa data da UE é que o Protocolo entre em vigor até à Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável a realizar em Setembro de 2002 em Joanesburgo (Comissão das Comunidades Europeias, 2001d). 

Relativamente à aprovação do Protocolo pela Comunidade Europeia, na sua reunião do Conselho de Ministros do 
Ambiente de 15 e 16 de Junho de 1998, o Conselho decidiu sobre as contribuições de cada Estado-Membro para a 
satisfação do compromisso de uma redução global de 8%. As Conclusões do Conselho de 16 de Junho de 1998 
definem os compromissos de cada Estado-Membro (frequentemente referidos como o "Acordo de Repartição de 
Encargos") e referem que os termos deste acordo serão incluídos na Decisão do Conselho (Comissão das 
Comunidades Europeias, 2001d). 

                                                 

2 As Partes Contratantes constituídas por países desenvolvidos e as outras Partes, incluídas no Anexo I do Protocolo de 
Quioto são: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Comunidade Económica 
Europeia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Látvia, Lituânia, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia. 



 

 

20

De acordo com o objectivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, o objectivo 
da Comunidade é estabilizar a concentração atmosférica de gases com efeito de estufa num nível que não cause 
variações não naturais do clima da Terra (Comissão das Comunidades Europeias, 2001d). 

Quadro 2.3 f) Protocolo de Quioto, 1997 

Mas, mais uma vez, a diferença de modos de vida e do desenvolvimento das sociedades são 

factores preocupantes para quem tenta definir uma estratégia mundial para combater as alterações 

climáticas. Os países da OCDE (Organização para a Cooperação, Desenvolvimento e Economia), 

com uma população minoritária a nível mundial, 19% em 1999, emitiram 53% do total de CO2 

emitido em 1999, cerca de 5 vezes mais “per capita” do que os restantes países 
(http://www.iea.org/statist/key2001/keyworld-2001.pdf). 

Nos países ricos, o consumo “per capita” de recursos naturais e a produção de CO2 é uma medida 

não só de riqueza mas de poder destrutivo. O crescimento necessário dos países em vias de 

desenvolvimento e a procura pelos países desenvolvidos dos recursos terrestres é uma desastrosa 

combinação para o ambiente. É pouco provável que os países em vias de desenvolvimento 

adoptem formas de controlo de natalidade ou de redução das emissões de CO2 a menos que haja 

uma compensação financeira e transferência de tecnologia dos países ricos. Eles também 

esperarão uma grande redução no consumo de recursos e poluição atmosférica dos países 

industrializados (Blowers, 1993). Qualquer redução no consumo de recursos e poluição atmosférica 

coloca o desafio da exploração e utilização das energias. 

Padrões de consumo  
insustentáveis

Países em vias de 
desenvolvimento 

Países 
desenvolvidos

Prevê-se um grande aumento 
da população urbana e um 
consequente aumento de 
consumos energéticos

Padrões de consumo  
insustentáveis

Países em vias de 
desenvolvimento 

Países 
desenvolvidos

Prevê-se um grande aumento 
da população urbana e um 
consequente aumento de 
consumos energéticos  

Figura 2.3. a) A energia nos países desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento 

Existe um consenso de que o problema da energia terá que ser resolvido a dois níveis, no que diz 

respeito às fontes energéticas: uma maior utilização de fontes de energias renováveis e limpas, bem 

como à forma como a energia é utilizada, através de uma maior eficiência energética. Os edifícios 

oferecem a possibilidade de actuar a estes dois níveis, podem ser o suporte de sistemas de energia 
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renovável (solar) e serem concebidos para que  o consumo de energia seja reduzido tanto no que 

diz respeito à energia incorporada, como à energia utilizada durante o tempo de vida útil do edifício 

e respectiva demolição ou reciclagem. 

problema energia
edifícios

eficiência energética 

fontes de energia

problema energia
edifícios

eficiência energética 

fontes de energia

 

Figura 2.3. b) A energia e os edifícios 

A energia é uma das necessidades básicas humanas e constitui, globalmente, um dos problemas 

fundamentais da humanidade. Gisela Branco, num artigo de 1999, ao observar que, “A questão da 

sustentabilidade impõe-se claramente no sector da energia”, deixa ver claramente um problema a 

enfrentar. Com efeito, nos dias de hoje, o aprovisionamento energético mundial assenta 

maioritariamente sobre os recursos fósseis (mais de 80%)” (Branco, 1999: 30). A gravidade do 

problema é acelerada porque de acordo com as previsões, a população nos países em vias de 

desenvolvimento duplicará nos próximos 30 anos; “(...) este facto, por si só, faz com que o consumo 

global de energia praticamente duplique mesmo sem haver evolução do consumo per capita nesses 

países que, por todas as razões, tenderá a aumentar (...)” (Collares-Pereira, 1998: 17). 

Desde o começo do uso da energia pela civilização, ela tem sido o factor material mais importante 

que influencia as actividades do homem, dependendo das exigências de conforto e de alimento de 

cada tipo de realização económica. Sem o uso da energia, a qualidade de vida não seria mais 

elevada do que o nível de subsistência, ou das necessidades básicas de sobrevivência. Este facto é 

ainda hoje aparente em muitas comunidades do terceiro mundo (Gossop e Webb, 1993). 

A produção e o consumo de energia levam a uma situação cada vez mais preocupante com uma 

dimensão planetária. A uma escala regional e local, há uma tendência para o crescimento dos 

grandes aglomerados urbanos, colocando problemas de poluição e qualidade de vida sem 

precedentes e, por outro lado, há um crescimento da população absolutamente explosivo sobretudo 

nos países em vias de desenvolvimento, que confere ao problema associado à produção e consumo 

de energia um impacte mais pronunciado (Collares - Pereira, 1998). 
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Verifica-se, de facto, que as sociedades industrializadas actuais não são sustentáveis. São 

baseadas fundamentalmente no uso de fontes de energia - carvão, óleo, gás natural e urânio - sem 

os quais cessariam de funcionar; mas estas fontes de energia são reconhecidamente finitas. A 

depleção das reservas de combustível não é o único problema. Os combustíveis fósseis, quando 

queimados, adicio nam o dióxido de carbono à atmosfera. O dióxido de carbono é um dos gases 

com efeito de estufa, que reduz a taxa em que o calor é perdido da terra para o espaço. O resultado 

líquido é que o índice do dióxido de carbono da atmosfera, no presente estimado em 

aproximadamente 700 biliões de toneladas, aumenta anualmente aproximadamente 6 biliões de 

toneladas. O problema da alteração atmosférica global é provavelmente um dos mais sérios de 

todos os problemas ambientais com que a humanidade se debate (Vale, Brend a e Robert, 1993). 

É essencial, assim, que se caminhe para uma sociedade que controlo todos os seus recursos de 

uma forma que satisfaça as necessidades humanas genuínas mas que também assegure um futuro 

seguro para as gerações vindouras. As fontes de combustíveis fósseis que o mundo conhece 

actualmente são finitas, e as opções de fontes renováveis e de energia nuclear põem problemas 

substanciais. A energia nuclear levanta as questões de segurança e, sobretudo, de eliminação dos 

resíduos que não foram resolvidas ainda satisfatoriamente. A queima de combustíveis fósseis 

conduz, com as tecnologias actuais, à produção de dióxido de carbono, a principal fonte de 

aquecimento global “o efeito de estufa”. Embora as consequências precisas do aquecimento global 

ainda não sejam absolutamente precisas, há um consenso científico que os efeitos serão 

desastrosos. Alguns locais, provavelmente, serão afectados por inundações severas, a mudança do 

clima alterará radicalmente a capacidade do crescimento de bens alimentares em muitas partes do 

mundo e as resultantes migrações maciças dos povos põem problemas enormes para a ordem do 

mundo. A insustentabilidade aparente de tais cenários futuros conduziu o mundo a advogar um 

novo trajecto de baixo consumo de energia, com um esforço especial na conservação e eficiência 

energética e num desenvolvimento acelerado das fontes renováveis que devem transformar a base 

da estrutura global da energia durante o século XXI (Gossop e Webb, 1993). 

As medidas necessárias para um trajecto sustentável de energia afectarão profundamente os 

países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. A curto prazo, as necessidades de 

desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento implicam um consumo de energia 

adicional, supondo mesmo melhorias significativas na eficiência da fonte de energia e no seu uso 

final. Os países desenvolvidos consomem presentemente o grande volume da energia usada a nível 
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mundial, 7,0 TW (terawatts) em 1980 comparado com os 3,3 TW para os países em vias de 

desenvolvimento (Gossop e Webb, 1993: 53). Diminuir a procura de energia dos países 

desenvolvidos e ajudar os países em vias de desenvolvimento a desenvolver estratégias benignas 

de energia com transferência de tecnologia e o auxílio financeiro, são estratégias a desenvolver 

para atingir o desenvolvimento sustentável. No mundo desenvolvido, não existem dúvidas acerca 

dos meios para reduzir as emissões de CO2 conseguindo elevadas poupanças no consumo e 

mantendo afastadas as tecnologias prejudiciais (Gossop e Webb, 1993). 3 

Há uma evidência nova e mais forte, que a maior parte do aquecimento observado nos últimos 50 

anos é atribuível às actividades humanas. Além disso, é muito provável que o aquecimento do 

século XX tenha contribuído significativamente para a ascensão observada do nível de mar, com a 

expansão térmica da água do mar e da perda difundida do gelo da terra. As influências humanas 

continuarão a mudar a composição atmosférica durante todo o século XXI (IPCC, 2001).4 

De acordo com o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, as eventuais 

dúvidas existentes acerca das alterações climáticas dissiparam-se, começando a ser irrefutáveis as 

provas de que o clima está realmente a mudar, sendo consensual entre os cientistas que a 

alteração climática é uma realidade e que a actividade humana é a causa do aumento das 

concentrações de gases com efeito de estufa, que estão na origem do problema (IPCC, 2001). 

                                                 

3 A temperatura da superfície média global aumentou no século XX aproximadamente 0,6°C. A década de 90, e em 
especial o ano de 1998, foram dos mais quentes, desde 1861. As novas análises de dados para o hemisfério norte 
indicam que o aumento na temperatura no século XX foi provavelmente o maior durante os  últimos 1000 anos. Em 
média, entre 1950 e 1993, as temperaturas do ar mínimas diárias do período nocturno na terra aumentaram 
aproximadamente 0,2°C por década, duas vezes a taxa de aumento nas temperaturas de ar máximas diárias (0,1°C por 
década). Isto alongou a estação do degelo em muitas regiões de latitude média e alta. O aumento na temperatura da 
superfície do mar neste período é metade da temperatura média do ar  à superfície da terra (IPCC, 2001). 

4 É previsto que o nível médio global do mar aumente entre 0,09 a 0,88 cm entre 1990 e 2100. Isto deve-se 
especialmente à expansão térmica e à perda de massa dos glaciares e dos tampões de gelo (IPCC, 2001). 

A intervenção antropogénica no clima persistirá por muitos séculos. As emissões de gases com efeito de estufa 4 de 
longa duração têm um efeito durável na composição atmosférica influenciando assim o clima. Diversos séculos após 
emissões de CO2 ocorrerem, aproximadamente um quarto do aumento na concentração do CO2 provocada por estas 
emissões estão ainda presentes na atmosfera. Depois de as concentrações dos gases com efeito de estufa se 
estabilizarem, as te mperaturas médias globais à superfície aumentarão numa taxa somente de algumas décimas de 
grau por século. Sem estabilização, como projectado para o século XXI, o aumento será de diversos graus por século. 
Centenas de anos após a estabilização de concentrações de gases com efeito de estufa (mesmo nos níveis actuais), 
prevê-se que a temperatura de superfície média global aumente, o nível do mar suba e a expansão térmica do oceano 
continue devido aos longos períodos que o oceano profundo se ajusta à mudança c limática. O descongelamento dos 
glaciares continuará a reagir ao clima (aquecimento) e a contribuir para a subida  do nível do mar ao longo de milhares 
de anos depois das emissões terem estabilizado (IPCC, 2001). 
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Entre as provas sólidas do problema, enumeradas nos relatórios de avaliação do Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas, incluem-se os seguintes dados: 

? Nos últimos cem anos, as temperaturas médias na Europa aumentaram cerca de 0,8°. 

? A última década foi a mais quente de que há registo e 1998 o ano mais quente. 

? A pluviosidade está a aumentar no norte da Europa e a diminuir na Europa meridional. As 

novas previsões sugerem que as alterações climáticas resultarão em subidas de temperatura 

entre 1° e 6° até 2100, (recentemente, assistimos às consequências concretas dessas 

alterações climáticas – graves temporais e inundações indiciam talvez o futuro que nos 

espera), trazendo consigo, segundo as previsões: 

o subidas do nível do mar que poderão atingir 90 centímetros; 

o mudanças significativas nos padrões climáticos, tais como o aumento das secas, 

das cheias, das vagas de frio e das grandes tempestades; 

o aquecimento e aumento da humidade das zonas setentrionais europeias, com mais 

inundações e grandes tempestades; 

o muito mais secas para as zonas do sul; 

o consequências significativas para a agricultura, as florestas, as reservas de água e 

o turismo; 

o ocorrência das alterações climáticas a um ritmo tal que as espécies vegetais e 

animais das diferentes zonas climáticas não conseguirão migrar suficientemente 

depressa para acompanhar as mudanças nestas zonas; 

o possíveis consequências desastrosas para a biodiversidade, já sujeita a enormes 

pressões noutras frentes; 

o possíveis implicações devastadoras de tudo isto na sociedade, como por exemplo, 

o ameaça da segurança e da estabilidade social pelo aumento de secas e pelo 

colapso da agricultura em determinadas regiões do mundo. 

o possível mudança dos padrões da incidência de doenças em todo o mundo. 
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século XXI
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Figura 2.3. c) A energia e as alterações globais 

O Direito Comunitário do Ambiente tem desempenhado um papel importante na protecção do 

ambiente em Portugal, tanto em função das suas características de aplicabilidade directa e 

primazia, como ainda dos efeitos impulsionadores, corrector e acelerador (Aragão, 1998). A 

Comunidade Europeia, cuja Comissão já tinha enviado ao Conselho, em 1971, um memorandum 

com acções a empreender em matéria de ambiente, esteve presente na Conferência de Estocolmo 

em Junho de 1972 e em Outubro do mesmo ano, formulou uma declaração pública demonstrativa 
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da preocupação pela protecção do meio ambiente e onde assume o compromisso da elaboração de 

um programa de acção em matéria de ambiente, que elaborou e foi aprovado pelo Conselho em 

Novembro de 1973: Comunicação sobre um “programa de acção das Comunidades Europeias em 

matéria de ambiente”. Até 1987, Acto Único Europeu5, , determinada Legislação Comunitária em 

matéria de ambiente foi posta em causa, tendo, contudo, o Tribunal de Justiça reafirmado a validade 

da mesma na perspectiva de que era já um dos objectivos da Comunidade a protecção do 

ambiente. O Acto Único Europeu atribui, pela primeira vez, competências em matéria de protecção 

do ambiente à Comunidade, num reconhecimento da natureza transnacional dos fenómenos de 

degradação do ambiente ( a poluição não respeita as fronteiras nacionais) e preferentemente 

supranacional das medidas de protecção do ambiente (são mais eficazes as medidas 

internacionais, que vinculem todos os estados, do que medidas unilaterais e isoladas). O Direito 

Comunitário do Ambiente surgiu também para assegurar a liberdade de concorrência entre as 

empresas que é um dos objectivos da União Europeia6.  

Dos documentos da Comunidade Europeia revistos seleccionaram-se excertos referentes às 

preocupações  energéticas, do 6º Programa de Acção Comunitário em matéria de Ambiente e da 

Proposta: Desenvolvimento sustentável na Europa para um mundo melhor: Estratégia da União 

Europeia em favor do desenvolvimento sustentável  (Quadros 2.3 g e h). 

                                                 

5 Tratado celebrado em 1986, que constituiu a primeira grande revisão geral do Tratado de Roma (instituiu a 
Comunidade Económica Europeia em 1957). Entrou em vigor em 1987, depois de ratificado pelos Estados-membros.” 

6 A liberdade de concorrência não seria garantida se os estados-membros pudessem manipular livremente as condições 
ambientais de funcionamento das empresas sediadas no seu território. 
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6º Programa de Acção Comunitário em matéria de Ambiente (Comissão das Comunidades Europeias, 2001c: 
4, 25-32) 

A principal prioridade do 6º Programa de Acção Comunitário em matéria de Ambiente, no que diz respeito às 
alterações climáticas, será a ratificação e a implementação do Protocolo de Quioto de modo a conseguir, até 2008-
2012, uma redução de 8%, em relação aos níveis de 1990, dos gases com efeito de estufa. Tratar-se-á de um 
primeiro passo para a realização do objectivo de longo prazo de uma redução de 70% das emissões.  

metas a atingir (relativamente aos níveis de 1990) 

 redução das emissões 
globais de gases com efeito 
de estufa 

 

até 2008-
2012 

8% compromisso da UE, no âmbito do Protocolo de Quioto 

até 2020 20 a 40% (dado o objectivo a 
longo prazo) 

dependendo das taxas reais de crescimento económico e, logo, das 
emissões de gases com efeito de estufa, bem como do êxito das 
medidas tomadas para combater as alterações climáticas, através 
de um acordo internacional efectivo 

a longo 
prazo, 
(estimativa 
dos 
cientistas)  

aproximadamente 70% (para 
alcançar o objectivo) 

 

Das acções a desenvolver (Comissão das Comunidades Europeias, 2001), para atingir o objectivo 
comunitário, salientam-se, no âmbito da presente dissertação, as seguintes:  

Apoio às fontes de energia renováveis através da nova directiva e assegurando um apoio adequado ao 
mercado da energia liberalizado. 

Promoção da poupança de energia no aquecimento e arrefecimento dos edifícios. 

O espaço de tempo entre a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa e a redução das concentrações 
destes gases é longo. Provavelmente, mesmo que consigamos baixar as emissões para níveis sustentáveis, 
sofreremos um certo grau de mudança climática induzida pela acumulação atmosférica de gases com efeito de 
estufa entretanto verificada. É, pois, necessário que identifiquemos e implementemos medidas para nos adaptarmos 
aos efeitos das alterações climáticas. Os estudos já sugerem várias áreas pertinentes (Comissão das Comunidades 
Europeias, 2001), salientando-se, no âmbito da presente dissertação, as seguintes: 

Sistemas e infra-estruturas energéticos e de transportes, que têm de resistir a condições climatéricas 
extremas; 

Um ordenamento urbano que incentive a existência de um maior número de parques e zonas verdes e 
estimule a utilização de materiais de construção que ajudem a manter as cidades mais frescas; 

As alterações climáticas constituem um desafio importante para a sociedade moderna. Devem ser enfrentadas a 
nível internacional com uma acção concertada e um planeamento a longo prazo. Se as enfrentarmos correctamente, 
os nossos esforços para limitar essas alterações são susceptíveis de gerar oportunidades e benefícios significativos 
para as empresas, bem como benefícios colaterais em termos de redução da poluição atmosférica. A indústria será 
estimulada a inovar, a desenvolver novos produtos e serviços e a conquistar novos mercados à escala mundial. O 
mais importante, porém, é que o êxito ajudará a assegurar que as gerações futuras herdarão um ambiente viável e 
uma sociedade sustentável (Comissão das Comunidades Europeias, 2001).. 

A Europa tem de dar o exemplo na redução das emissões, ou seja, tem de ser a primeira a cumprir o seu objectivo 
de redução das emissões em 8% em relação aos níveis de 1990 até 2008-12, como acordado em Quioto, no Japão. 
Temos de rever as nossas políticas de transporte, se queremo s evitar o grave aumento previsto das emissões 
resultante da intensificação do tráfego rodoviário e aéreo na próxima década. Há que alterar também os nossos 
sistemas de energia, atribuindo maior papel, por exemplo, à energia eólica e solar. Na União Europeia, onde se 
geram cerca de 15% dos gases com efeito de estufa, vive 5% da população mundial. Os sectores do transporte 
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rodoviário e da produção de electricidade são os principais produtores de gases com efeito de estufa, que provocam 
um aumento da temperatura e, consequentemente, as perturbações climáticas (Comissão das Comunidades 
Europeias, 2001). 

Como já foi referido, mesmo que consigamos reduzir as emissões, é inevitável que se produzam alterações 
climáticas. Teremos de adaptar as nossas infra-estruturas para fazer face a condições climáticas extremas. 
(Comissão das Comunidades Europeias, 2001). 

A União Europeia conseguiu cumprir o seu compromisso de estabilizar as suas emissões de CO2 em 2000 nos 
níveis de 1990, embora tal se deva principalmente às reduções conseguidas unicamente na Alemanha e no Reino 
Unido. Contudo, não é previsível que os níveis das emissões de gases com efeito de estufa diminuam até 2010, 
caso não sejam tomadas novas medidas. Está previsto um grande crescimento das emissões de CO2, que poderá 
atingir os 40%, no sector dos transportes, que actualmente já é responsável por 30% das emissões totais de CO2 na 
UE. (Comissão das Comunidades Europeias, 2001). 

Quadro 2.3. g) 6º Programa de Acção Comunitário em matéria de Ambiente (Comissão das Comunidades Europeias, 

2001) 

Proposta da Comissão ao Conselho Europeu de Gotemburgo: Desenvolvimento sustentável na Europa 
para um mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável (Comissão 
das Comunidades Europeias, 2001b: 4, 11, 12) 

Comissão propõe que a estratégia foque um número reduzido de problemas que colocam uma ameaça grave 
ou irreversível ao bem-estar futuro da sociedade europeia e identifica entre as principais ameaças ao 
desenvolvimento sustentável, as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da actividade humana 
que estão a provocar um aquecimento mundial. As alterações climáticas poderão ocasionar fenómenos 
meteorológicos mais excessivos (ciclones, inundações), com consequências graves para a infra-estrutura, os bens 
materiais, a saúde e a natureza. 

Estabelece objectivos e finalidades a longo prazo, identificando prioridades de acção, incluindo o limitar das 
mudanças climáticas e o aumento da utilização de energia limpa. Define os seguintes objectivos principais: 

A UE satisfará o compromisso assumido em Quioto, embora este constitua apenas um primeiro passo. 
Subsequentemente, a UE deverá almejar uma redução média de 1% por ano em relação aos níveis de 1990, até 
2020, das emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa. 

A União insistirá no sentido de que os restantes grandes países industrializados satisfaçam os objectivos 
assumidos em Quioto. Trata- se de um passo indispensável para garantir o esforço internacional mais vasto 
necessário para l imitar o aquecimento mundial e permitir uma adaptação aos seus efeitos. 

e estabelece as seguintes medidas a nível da UE: 

Adopção da directiva relativa ao imposto sobre os produtos energéticos até 2002. 

Dentro de dois anos, a Comissão proporá objectivos ambientais mais ambiciosos para a tributação energética 
tendo em vista a internalização total dos custos externos, bem como a indexação dos níveis mínimos dos impostos 
especiais de consumo pelo menos à taxa de inflação. 

Eliminação gradual dos subsídios à produção e consumo de combustíveis fósseis até 2010. Introdução de medidas 
de apoio, se for caso disso, destinadas a contribuir para o desenvolvimento de fontes alternativas de emprego. 
Análise da necessidade eventual de constituição de reservas de carvão e da manutenção de um nível mínimo de 
produção para assegurar o aprovisionamento. Proposta da Comissão, em 2001, com vista à sua adopção pelo 
Conselho até ao termo de vigência do Tratado CECA em Julho de 2002. Tomada em consideração da situação 
específica de determinados países candidatos nos tratados de adesão. 

Medidas de redução das emissões de gases com efeito de estufa baseadas nos resultados do Programa Europeu 
para as Alterações Climáticas. A Comissão apresentará especificamente até ao final de 2001 uma proposta de 
criação de um sistema europeu de autorizações permutáveis das emissões de CO2 até 2005. 

Os combustíveis alternativos, incluindo os biocombustíveis, deverão representar pelo menos 7% do consumo de 
combustível dos automóveis e camiões até 2010 e, no mínimo, 20% até 2020. A Comissão apresentará uma 
proposta em 2001 para adopção em 2002. 
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Acção clara no sentido de reduzir a procura de energia através, por exemplo, de normas mínimas mais rigorosas e 
requisitos de rotulagem para os edifícios e aparelhos tendo em vista a melhoria da eficiência energética. 

Melhoria do apoio à investigação, desenvolvimento e divulgação de tecnologias, entre outros, no domínio dos 
recursos de energia limpos e renováveis. (Comissão das Comunidades Europeias, 2001 

Quadro 2.3. h) Proposta da Comissão ao Conselho Europeu de Gotemburgo: Desenvolvimento sustentável na Europa 

para um mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável (Comissão das 

Comunidades Europeias, 2001) 

2.4. Síntese 

A capacidad e do planeta de comportar o crescimento do consumo e o uso não racionado dos 

recursos é limitada. Os desastres ambientais são uma realidade. A adopção dos princípios do 

desenvolvimento sustentável são inevitáveis, implicando os países desenvolvidos e os países em 

vias de desenvolvimento. 

O uso de energia pela humanidade, que é suportado predominantemente pelo uso de recursos não 

renováveis, contribui para a exaustão de recursos não renováveis e emissão de gases com efeito de 

estufa. A emissão de gases com efeito de estufa está a provocar alterações climáticas que têm 

impacto nos ecossistemas, na qualidade da água, na saúde humana e nas actividades económicas. 

A mudança do comportamento da humanidade relativamente à energia é fundamental para alcançar 

o desenvolvimento sustentável. Essa mudança terá de se basear fundamentalmente na procura de 

fontes renováveis de produção de energia e numa utilização eficiente da energia. De acordo com 

Eduardo Oliveira Fernandes, “Estamos numa fase de grande transformação energética e o modelo 

que estamos a viver aguenta, no máximo, duas gerações” e “as pessoas não precisam esbanjar 

energia e tão pouco é preciso utilizar palavras como poupança ou restrição” (Martins, 2001) 7. 

                                                 

7 in Martins, Bruno – “Tempo de Novos Paradigmas” in “Ingenium Março 2001”, Ordem dos Engenheiros, Lisboa, 2001 
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3. A energia nos edifícios 

3.1. Introdução 

O despertar da consciência ambiental e as iniciativas internacionais confirmam que o conceito de 

desenvolvimento sustentável tem que ser intrínseco ao trajecto global do mundo, que o crescimento 

desequilibrado da população e as diferenças entre países desenvolvid os e países em vias de 

desenvolvimento são factores que determinam o alcance do desenvolvimento sustentável. As 

alterações climáticas e a exaustão de recursos não renováveis em consequência do uso de energia 

pela humanidade são uma das maiores preocupações da agenda ambiental. 

O presente capítulo tem como objectivos expor as relações entre desenvolvimento sustentável e as 

cidades; e entre desenvolvimento sustentável e a aplicação de estratégias sustentáveis no processo 

de construção, com especial atenção para a redução dos consumos de energia. Neste sentido, este 

capítulo faz o estudo, análise e avaliação do comportamento dos edifícios no que diz respeito aos 

consumos de energia no contexto internacional, das tecnologias e estratégias que permitem a 

redução dos consumos de energia nos edifícios e a utilização de energia solar. 

No sub-capítulo 3.2.: 

? Refere-se a importância das cidades para o desenvolvimento sustentável e para a gestão da 

energia, quer pela grande concentração de população e o seu previsível crescimento, 

especialmente nos países em vias de desenvolvimento, quer pelas grandes oportunidades 

que a cidade representa para o desenvolvimento sustentável e o enorme potencial de 

poupança de energia existente nas cidades.  

? Realça-se a importância das reduções de emissões de gases de efeito de estufa em Acções 

propostas pela Comunidade Europeia para o Desenvolvimento Urbano Sustentável.  

No sub capitulo 3.3.: 

? Aborda-se o impacto do ciclo de vida de um edifício no ambiente e no conforto dos seus 

utentes e as estratégias a ter em conta na sua concepção para a minimização dos efeitos 

nefastos. 

? Realça-se a redução do consumo de energia incorporada e de energia utilizada na vida útil de 

um edifício como o factor mais importante para a sustentabilidade dos edifícios. 
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? No sub-capítulo 3.4.: 

? Referem-se os consumos e previsões de evolução no sector dos edifícios. 

? Relacionam-se estas previsões com a utilização de tecnologias de melhoria da eficiência 

energética dos edifícios. Refere-se a existência de documentos da Comunidade Europeia da 

década de 70 para a eficiência energética dos edifícios com o objectivo de redução de 

consumos energéticos através do correspondente isolamento térmico.  

? Retoma-se o Relatório Bruntland, documento base para o desenvolvimento sustentável e a 

referência às oportunidades dos edifícios para a questão energia e são identificadas as 

tecnologias disponíveis para a melhoria da eficiência energética dos edifícios.  

No sub-capítulo 3.5.: 

? Referem-se aspectos particulares da energia nos edifícios dos Campus Universitários e quais 

as suas oportunidades na redução dos consumos de energia e na contribuição para as 

energias renováveis, nomeadamente a energia solar. 

3.2. O desenvolvimento sustentável e o ambiente urbano 

Quando falamos de desenvolvimento sustentável e da questão da energia é impossível esquecer o 

ambiente urbano, a cidade, os seus edifícios e o tráfego nela existente. É na cidade que é 

determinante actuar ao nível dos transportes e dos edifícios.  

É na cidade que vive grande percentagem da população mundial e é também na cidade, 

especialmente nas cidades dos países em vias de desenvolvimento, que se prevê um grande 

crescimento da população mundial. Estima-se que (http://esa.un.org/unpp/Glossary.html), entre 2000 e 2030, 

mundialmente, a população urbana cresça 75% e a população rural cresça 2%. De acordo com as 

mesmas previsões, em África, a população urbana crescerá 170% e a população rural 37%. 

Na cidade, também se verificam as diferenças entre os países desenvolvidos e os países em vias 

de desenvolvimento. Os recursos consumidos e as emissões de gases com efeito de estufa para 

suportar a mais limpa das cidades dos países desenvolvidos (“per capita”) é muito maior do que a 

cidade mais pobre de um país em vias de desenvolvimento, apesar de, nos países em vias de 

desenvolvimento, a concentração de tráfego e a poluição ser superior à dos países desenvolvidos, 

devido à tecnologia dos veículos e ao combustível utilizado, não significando um maior número de 

carros nos países em vias de desenvolvimento (Newman, 1999). 
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Mas é na cidade que existem as maiores oportunidades para promover as mudanças necessárias. 

O grande consumo de recursos é feito na cidade, havendo também por isso um enorme potencial 

de poupança de energia através das economias inerentes às altas densidades urbanas (Rees, 

1999). A cidade, responsável pelo elevado consumo de recursos e degradação ambiental integra, 

por outro lado, as grandes possibilidades e vantagens combinando segurança e condições de vida 

saudáveis, riqueza cultural e estilo de vida agradável com grandes reduções de uso de recursos, 

resíduos, poluição e emissão de gases com efeito de estufa, em particular, ao nível das indústrias, 

do comércio, de empreendimentos industriais e do consumo dos grupos de estrato médio ou alto. O 

facto de a cidade concentrar um elevado número de população, dá-lhe vantagens em relação à área 

rural de povoamento  disperso. A alta densidade, pode significar mais baixos custos ao nível de 

todas as infra-estruturas, abastecimento de água, esgotos, electricidade, saúde, educação,..., bem 

como torna mais económicos os serviços de emergência, como por exemplo bombeiros e saúde. 

Certos tipos de casa, como por exemplo os apartamentos, também reduzem consideravelmente as 

percas de calor de cada unidade de casa, quando comparado com casas isoladas. (UN Centre for 

Human Settlements, 1999). 

Um dos principais problemas na gestão da cidade é a questão dos transportes, do 

congestionamento, o uso de combustíveis e a poluição do ar. Mas, a cidade também representa um 

elevado potencial para limitar o uso de veículos. A cidade e os sistemas urbanos representam um 

grande potencial para garantir o acesso dos seus habitantes a um elevado número de deslocações 

sem a necessidade do uso de automóveis privados (UN Centre for Human Settlements, 1999). No 

entanto, há que fazer face ao aumento da dependência do automóvel que é provocado 

especialmente pela dispersão do uso do solo com baixas densidades e pela ineficiência e má 

qualidade dos transportes públicos que não acompanham o crescimento da cidade. Os veículos são 

uma grande fonte de poluição atmosférica contribuindo drasticamente para o aumento dos gases 

com efeito de estufa. A redução da dependência do uso do automóvel é impositiva e passa pela 

melhoria das infra-estruturas de transportes públicos, pela distribuição das funções na cidade, 

minorando a necessidade de deslocações (Newman, 1999). O problema do veículo motorizado 

implicou a construção de infra-estruturas substanciais, induzindo sistemas de estradas e de parques 

de estacionamento. A característica central de mobilidade em direcção ao desenvolvimento 

sustentável tem de corresponder a um redesenho das cidades, minimizando os longos percursos de 

casa ao trabalho, à escola, às compras, facilitar o acesso a lazer/tempos livres, usando os recursos 

do solo mais efectivamente através da remodelação da cidade, (Haughton, 1999). De acordo com 
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Roelofs (1999), reduzir a dependência do automóvel é a mais importante contribuição do desenho 

urbano. 

Conforme já foi referido e de acordo com a UN Centre for Human Settlements (UNCHS, 1999), um 

dos principais objectivos dos países desenvolvidos é a transição para uma sociedade muito menos 

intensa em consumo de combustíveis fósseis. As políticas que podem promover tal transição são de 

carácter diverso:  

? Melhorar a eficiência energética dos edifícios residenciais, públicos e comerciais, com base 

na instalação de novo equipamento e melhorando os níveis de isolamento nos edifícios 

adoptando outras inovações que limitam o consumo de electricidade e combustíveis fósseis. 

? Desenvolver o conhecimento técnico e um conjunto de incentivos para melhorar a eficiência 

energética da actividade industrial. 

? Requalificar o sistema de deslocações no ambiente urbano  

o aumentando os preços do combustível e dos veículos,  

o regulamentando o uso de veículos,  

o providenciando transporte publico e suporte para percursos pedonais e para um uso mais 

elevado de bicicleta. 

Proposta da Comissão ao Conselho Europeu de Gotemburgo: Desenvolvimento sustentável na Europa 
para um mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável (Comissão 
das Comunidades Europeias, 2001b: 4, 11, 12) 

Os instrumentos específicos para a cidade, vão ao encontro das preocupações energéticas no espaço urbano, 
nomeadamente, também, no que diz respeito aos edifícios. Por exemplo, na Europa, na busca de desenvolvimento 
urbano sustentável e a fim de dar seguimento ao debate sobre as políticas urbanas lançado com a adopção da 
Comunicação “Para uma Agenda Urbana da União Europeia”, a Comissão decidiu apresentar um Quadro de Acção 
da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável, no qual é possível ler as preocupações relativas à 
questão da energia.  

Um dos quatro objectivos políticos independentes de acordo com os quais as acções propostas são agrupadas é: 
“Protecção e melhoramento do ambiente urbano tendo em vista a sustentabilidade local e global” (Comissão 
Europeia, 1999: 8) particularizando, entre outros, 

“Minimizar o impacto ambiental dos transportes, escolhendo uma via de desenvolvimento económico que seja 
menos intensiva em termos de transportes e promovendo a utilização de modos de transporte mais sustentáveis 
em termos ambientais” (Comissão Europeia, 1999: 17) 

“Efectuar reduções mensuráveis e significativas das emissões de gases de estufa nas zonas urbanas, 
especialmente através da utilização racional da energia, do incremento das fontes de energia renováveis, de co-
geração de electricidade e calor e da redução de resíduos” (Comissão Europeia, 1999: 17) 

Quadro 3.2. a) Proposta da Comissão ao Conselho Europeu de Gotemburgo: Desenvolvimento sustentável na Europa 

para um mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável (Comissão das 

Comunidades Europeias, 2001) 
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3.3. Os edifícios e os seus contributos para a sustentabilidade 

O ciclo de vida de um edifício desde a sua concepção, passando pela produção (construção), pela 

utilização até à sua eventual demolição ou remodelação é um processo que gera impacto ambiental. 

Para a sustentabilidade são necessárias estratégias para reduzir o impacto nomeadamente no 

domínio do consumo de recursos naturais, designadamente do solo e da vegetação, da água, da 

produção de resíduos, dos materiais e dos sistemas de construção, sendo a redução do consumo 

de energia utilizada o factor mais importante para a sustentabilidade. Estas estratégias são 

implementadas pelos intervenientes no processo, desde o promotor até ao utente, passando pelo 

dono de obra, projectista, empresa construtora e pelos utentes dos edifícios (Energy Research 

Group, 2001). 
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Figura 3.3. a) Os edifícios e os seus contributos para a sustentabilidade 

Alguns exemplos destas estratégias (Energy Research Group, 2001) reflectem-se ao nível: 

? da vegetação local e da camada superior do solo: prever a sua reutilização no local ou 

noutro local; 

? do recurso água: para reduzir o consumo de água, o projecto de um edifício pode 

especificar equipamentos que consumam menos água, por exemplo, ao nível dos 

autoclismos (de dupla descarga) e o controlo de aparelhos sanitários mediante células 

fotoeléctricas, prever o aproveitamento de água do banho ou do duche diário para 

descargas de autoclismo, para o aproveitamento de águas pluviais no local, prever 

dispositivos de tratamento desta ou de retenção para rega, prever a separação da água que 

escorre das estradas e dos parques de estacionamento; 

? da gestão de resíduos: o projecto deve ter em conta que os resíduos produzidos pelo 

sector da construção, desperdícios provenientes de construções e demolições, constituem 

uma parcela significativa dos aterros. Para diminuir a quantidade de resíduos serão 
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necessárias: uma gestão de estaleiro eficaz, uma utilização de materiais recicláveis e a 

conservação e preservação de imóveis. A gestão de resíduos após a construção (resíduos 

domésticos), pode ser facilitada se forem previstas condições e espaço para a 

compostagem, armazenamento e recolha de resíduos não orgânicos. Prever espaço para 

equipamento de tratamento de esgotos “in situ” que permite reduzir a solicitação dos 

sistemas municipais de drenagem e de esgotos, bem como atenuar os picos de carga nas 

estações de tratamento; 

? do impacte ambiental dos materiais utilizados na construção, dependendo da sua 

proveniência, do seu processamento e do eventual transporte. A energia incorporada 

nos diversos materiais tem uma relação directa com o modo como este material é extraído 

da natureza e todo o seu processamento (fabrico mais ou menos eficiente, a origem da 

energia numa fonte sustentável ou não), bem como a energia que é ou não utilizada para o 

transporte do material até ao local da obra.  

? do efeito do uso e extracção de materiais que são um recurso finito na Terra não pode 

ser ignorado na busca para uma indústria de construção que possa existir numa sociedade 

sustentável. Quanto à proveniência dos materiais utilizados na construção, é insustentável 

a utilização de materiais que provêm de recursos não renováveis8 ou, materiais que 

poderiam ser geridos de forma sustentável e não o são9, ou ainda, materiais que apesar de 

existirem em grande quantidade, a sua extracção, processamento e transporte para o 

local, pode causar significativa degradação ambiental10 (Energy Research Group, 2001). 

O conforto do habitante tem dimensões objectivas e subjectivas, e, ambas afectam a saúde 

psicológica e física. O conforto é afectado por vários factores, não apenas relacionados com a 

actividade, o vestuário, a idade e o sexo do indivíduo, mas também com aspectos do ambiente 

interior, tais como a temperatura do ar, as temperaturas superficiais, a humidade, a movimentação 

do ar, o ruído, a luz e os odores (Energy Research Group, 2001). 

                                                 

8 O petróleo é um exemplo de um recurso não renovável do qual são extraídos materiais para a construção (Energy 
Research Group, 2001). 

9 As madeiras brandas, provenientes de florestas geridas de forma sustentável, são relativamente abundantes e podem 
ser extensivamente utilizados de forma sustentável (Energy Research Group, 2001). 

10 A areia ou a pedra calcária são materiais que estão facilmente disponíveis, contudo, o seu processamento consome 
muita energia, como por exemplo o alumínio (Energy Research Group, 2001). 
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A exposição dos homens aos poluentes existentes nos espaços interiores não pode ser ignorada. A 

má qualidade do ambiente interior tem implicações sobre a saúde dos habitantes, na medida em 

que poderá conter substâncias tóxicas ou alergénias, causar "stress" ou insegurança e facilitar a 

transmissão de doenças contagiosas (Energy Research Group, 2001). 

A iluminação natural de um edifício determina se o mesmo é ou não agradável e saudável. A luz 

é importante tanto para a qualidade do espaço na sua dimensão subjectiva como na sua dimensão 

objectiva, condicionando o consumo de energia. Se a iluminação for cuidada, o edifício não terá 

necessidade de tanto consumo: a utilização de iluminação artificial, durante o dia, deve ser 

dispensável se um edifício responder aos requisitos mínimos (Energy Research Group, 2001). 

Os edifícios sustentáveis terão de reduzir os consumos energéticos, cuja necessidade para 

além da relacionada com o aquecimento está também relacionada com a existência de poluentes no 

ar e consequente necessidade de ventilação. O projecto de um edifício pode reduzir as fontes de 

poluição seleccionando materiais mais limpos e adoptar rotinas apropriadas para manter sistemas e 

componentes dos sistemas de AVAC (Energy Research Group, 2001). 

A concepção de um edifício deveria ter como um dos objectivos, a redução ao mínimo da 

necessidade de sistemas de ventilação e de ar condicionado, dado que eles são grandes 

consumidores de energia e carecem de uma estratégia de gestão que assegure uma cuidadosa e 

regular manutenção dos sistemas instalados (Energy Research Group, 2001). 

A eficácia energética na indústria da construção tem de ser questionada sob dois pontos de vista: 

a energia incorporada nos edifícios (a energia consumida durante a construção de edifícios e 

infra-estruturas) e a energia usada na vida útil de um edifício (a energia consumida pelo 

ambiente construído: aquecimento, arrefecimento, iluminação,...) (Vale, 1993). 

Em termos de energia, os edifícios, no fim da sua construção, representam o somatório da energia 

consumida no processamento dos materiais utilizados  e da energia consumida no local da 

construção. Calcula-se que 70% da energia usada na construção de edifícios está na manufactura 

dos materiais e dos componentes; dos 30% restantes, metade é usada no local em que o edifício é 

construído e outra metade no transporte. No sector dos transportes, a economia cresce mais 

rapidamente do que em qualquer outro sector, principalmente porque a energia é barata e porque 

os utentes não pagam para as consequências da poluição resultante. Assim, o custo não é uma 
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barreira ao uso dos materiais que não são produzidos localmente. A energia usada em transportar 

materiais para o edifício pode ser uma proporção significativa da energia total incorporada naqueles 

materiais 11 (Vale, 1993). 

Seleccionar materiais de baixa energia incorporada deverá ser um objectivo na concepção de 

um edifício. Para todos os edifícios novos, o objectivo deve ser o de reduzir o índice de energia 

incorporada, mas isto pode exigir a caracterização do tipo do edifício e do seu tempo de vida 

previsto. Actualmente, as casas com uma vida de projecto de 60 anos são construídas com alguns 

dos materiais de baixa energia incorporada (tijolos, madeira, telhas, ...). Entretanto, os edifícios do 

sector comercial e de serviços, projectados com uma vida relativamente curta são construídos 

frequentemente com materiais com um índice de energia incorporada relativamente elevado (aço, 

alumínio, vidro, ...). Para um futuro sustentável é imperativo questionar o tempo de vida previsto 

para os edifícios novos. Os edifícios para os quais se prevê uma vida relativamente curta devem 

ser feitos de materiais com um índice de energia incorporado baixo. O projecto de um edifício deve 

assegurar uma relação entre o edifício, a vida do projecto e a quantidade de isolamento, para que 

seja conseguida a máxima poupança da energia líquida (Vale, 1993). 

A substituição dos edifícios existentes é extremamente lenta (aproximadamente um por cento ao 

ano) e aproximadamente 40 por cento da construção anual diz respeito a recuperação, a 

manutenção e a melhoria dos edifícios existentes. Assim, com um investimento tão elevado na 

energia incorporada que é feita em edifícios existentes, faz sentido assegurar um equilíbrio entre a 

energia incorporada na renovação e a redução da energia utilizada na vida útil de um edifício. Isto 

significa simplesmente que a promoção da qualidade térmica de todos os edifícios deve ser 

exigida em proporção ao espaço e ao tipo de alterações realizadas. Todos os edifícios que são 

recuperados ou remodelados devem ser projectados para reduzir a energia utilizada na sua vida útil 

em proporção à energia incorporada nos seus componentes novos. Estas atitudes dependem dos 

objectivos para a sustentabilidade que a sociedade pretende alcançar, a curto, a médio ou a longo 

prazo, procurando contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono. A curto prazo, 

porque os materiais que são usados actualmente não estão condicionados por nenhum programa 

                                                 

11 Como um exemplo simples, os tijolos entregues no local das alvenaria a 20 milhas distantes terão um custo de 
energia do transporte de 1OO kWh por 1000, visto que os mesmos tijolos que viajam 250 milhas terão um custo de 
energia do transporte de 1250 kWh por 1000, assim que o transporte poderá dobrar a intensidade energética de um 
tijolo. É também sempre digno verificar a origem da argila para ver se existem nos tijolos algumas argilas que são 
importadas do exterior para a manufactura dos tijolos aumentando o seu índice de energia. 
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de promoção de eficiência térmica dos edifícios, o retorno máximo virá provavelmente de concentrar 

nas medidas da conservação de energia relacionadas com o processo de produção. A médio prazo, 

um melhor benefício virá da renovação do stock existente de edifícios dado que grandes economias 

podem ser feitas na energia utilizada na vida útil de um edifício para um investimento de energia 

incorporada limitado. Entretanto, a muito longo prazo e ao olhar o futuro em que toda a energia terá 

que vir dos recursos renováveis (pela necessidade de minimizar as emissões de dióxido de carbono 

e da exaustão dos recursos não renováveis), pode fazer o maior sentido começar o investimento 

nos edifícios com um uso muito baixo de energia, dado que, apesar do custo de energia 

incorporada, as economias a longo prazo serão muito maiores Um edifício com um desenho 

energeticamente eficiente tem vantagens como, por exemplo, as contínuas poupanças financeiras 

que se conseguem atingir que são de vital importância na vida diária. Os custos com o 

aquecimento, nos países industrializados, representam uma parte significativa dos rendimentos 

familiares na estação fria (Vale, 1993). 

Em síntese, 
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Figura 3.3. b) A redução do consumo de energia nos edifícios 

3.4. As oportunidades dos edifícios  

A tecnologia dos edifícios percorreu um trajecto evolutivo com ganhos incrementais na eficiência de 

energia das janelas, da iluminação, dos dispositivos, do isolamento, do aquecimento de espaço, do 

arrefecimento e do ar condicionado. Houve também um desenvolvimento continuado de controlo de 

edifícios, do projecto solar passivo, do projecto integrado do edifício e da aplicação de sistemas 

fotovoltaicos nos edifícios. O esforço conduziu ao aumento da eficiência dos sistemas de 

arrefecimento e de aquecimento. Apesar da melhoria continuada da tecnologia e da sua adopção 

em muitos países, o uso da energia nos edifícios cresceu mais rapidamente do que a procura de 

energia total de 1971 a 1995. Os edifícios comerciais registaram um crescimento anual no consumo 
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energético de 3,0% enquanto que os edifícios residenciais registaram um crescimento de 2,2%, 

justificado pelo aumento da procura dos consumidores, aumento dos dispositivos, residências 

maiores, modernização e expansão do sector comercial acompanhando o crescimento das 

economias. 

A necessidade de aquecimento e arrefecimento dos edifícios depende das características 

(coeficiente térmico) da sua envolvente, que condicionam as transferências de calor através da 

mesma (paredes, coberturas, pavimentos e janelas). A poupança energética possível aquando da 

concepção do edifício é significativa e importante. O consumo de energia em aquecimento e 

arrefecimento é cerca de 40% do uso global da energia consumida em residências e é esperado 

que decline proporcionalmente ao total da energia residencial. 

De acordo com o Relatório do IPCC de 1996 (Watson, Zinyowera, Moss, 1996), o sector dos 

edifícios tem, no global, potencial de redução, existindo diferenças entre os edifícios do sector 

residencial e os do sector de serviços, entre os novos e os existentes e entre os dos países do 

Anexo I do Protocolo de Quioto12 e os dos restantes países. Assim, verifica-se que: 

? As reduções no sector comercial são mais difíceis do que no residencial. 

? Especialmente durante as últimas duas décadas, nos países do Anexo I do Protocolo de 

Quioto, numerosa tecnologia foi desenvolvida e implementada para reduzir o uso de energia 

em edifícios. Nestes países, só uma pequena percentagem de edifícios é que é substituída 

em cada ano, sendo portanto essencial que essas tecnologias também sejam aplicadas aos 

edifícios existentes. De facto, a renovação oferece algumas das melhores oportunidades para 

a rápida implementação de eficiência energética, com custos-beneficios e redução de 

emissões significativas, embora a relação custos-beneficios da implementação de medidas 

de eficiência energética seja mais elevada para os novos edifícios do que para os existentes. 

                                                 

12 As Partes Contratantes constituídas por países desenvolvidos e as outras Partes, incluídas no Anexo I do Protocolo 
de Quioto são: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Comunidade 
Económica Europeia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Federação Russa, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Látvia, Lituânia, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. 
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? De acordo com o cenário IS9213, as projecções para as emissões globais relacionadas com a 

energia utilizada nos edifícios do Anexo I do Protocolo de Quioto representarão 70% em 2020 

e cerca de 50% em 2050, tendo correspondido, em 1990, a 75% das emissões relacionadas 

com os edifícios a nível mundial. 

? O grande aumento de consumo energético é esperado para os países que não pertencem ao 

Anexo I do Protocolo de Quioto e uma larga percentagem são edifícios novos. Uma 

concepção e construção dos edifícios para serem energeticamente eficientes nesses países, 

constitui uma oportunidade significativa de conquistar estas poupanças. 

De acordo com o mesmo Relatório (Watson, Zinyowera, Moss, 1996), as previsões indicam que: 

? O crescimento das emissões de CO2 (Gtc/ano) associadas aos edifícios dos sectores 

residencial, comercial, e edifícios públicos mundialmente é: 

1990 2010 2020 

1,9 2,9 5,3 

Quadro 3.4. a) Crescimento das emissões de CO2 (Gtc/ano) associadas aos edifícios 

? O potencial económico de redução dos consumos energéticos para aquecimento e 

arrefecimento devido à implementação de medidas de melhorias na envolvente dos edifícios 

(através da redução de transferência de calor, da utilização da orientação apropriada dos 

edifícios, de janelas energeticamente eficientes e de apropriado albedo14 dos edifícios), com 

retorno de investimento de 5 ou menos anos, no sector residencial é: 

2010 2020 2050 

25% 30% 40% 

Quadro 3.4. b) Potencial de redução dos consumos energéticos para aquecimento e arrefecimento 

                                                 

13 IS 92 – cenários IS92 - são projecções de emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa, baseadas em 
suposições acerca de tendências futuras de determinantes-chave como a população, crescimento económico, 
alterações tecnológicas, medidas de controlo de poluição e uso do solo. 

14 “razão entre a energia luminosa reflectida difusamente em todas as direcções por um elemento de superfície e a 
energia luminosa total que cai nesse elemento” (http://www.portoeditora.pt/dol/default.asp) 
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? O potencial de redução de emissões de carbono dos edifícios residenciais e comerciais 

devido à aplicação de tecnologias de eficiência energética do equipamento de edifícios com 

retorno de investimento de 5 ou menos anos é: 

2010 2020 2050 

20% 25% 40% 

Quadro 3.4. c) Potencial de redução de emissões de carbono dos edifícios residenciais e comerciais 

O Relatório do IPCC, de 2001, faz previsões mais rigorosas e indicam que, o potencial técnico total 

para reduzir as emissões de CO2 relacionadas com a energia no sector dos edifícios é, 

2010 2020 2050 

27% 31% 52% 

Quadro 3.4. d) Potencial técnico total de redução de emissões de CO2 relacionadas com a energia no 

sector dos edifícios 

Na Europa, os edifícios representam 40% do consumo energético e 70% destes 40% são usados 

nos edifícios residenciais. O consumo energético em edifícios está a aumentar cerca 1,5% ao ano. 

Apesar de parecer pequeno, tal número tem sérias implicações no ambiente (Watson, Zinyowera, 

Moss, 1996). Para alcançar as metas de redução de emissões de CO2, decorrente dos acordos de 

Quioto, nos países da União Europeia, a eficiência energética dos edifícios tem que ser melhorada. 

Nos últimos 20 anos, as tecnologias de eficiência energética têm penetrado lentamente no sector 

dos edifícios mas o potencial é enorme. Mesmo usando tecnologias correntes15, a poupança 

energética acima dos 20% é possível para o sector residencial, comercial, recreativo e edifícios 

públicos. Se tais poupanças forem efectivas, haverá uma correspondente redução em emissões de 

CO2 de 340 milhões de toneladas por ano. Têm sido desenvolvidas, rapidamente, na Europa, 

tecnologias de concepção, tecnologias construtivas (materiais e equipamento), permitindo um 

conhecimento tecnológico para incorporar eficiência energética em novos edifícios (The European 

Comission, 1999).O documento mais antigo que foi possível encontrar relativamente à eficiência 

                                                 

15 entende-se por “tecnologias correntes” adequado isolamento da envolvente (paredes, coberturas e janelas) e 
adequada exposição solar 
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energética dos edifícios data de 1976 e remete-nos para documentos relativamente a estratégias 

energéticas para a Comunidade do ano de 1974 (Quadros 3.4 e,f,g) 

Recomendação do Conselho relativa à utilização racional da energia através de um melhor isolamento 
térmico dos edifícios (Comunidade Europeia, 1976) 

O Conselho das Comunidades Europeias, considerando que,  

na sua Resolução de 17 de Setembro de 1974 16, relativa a uma nova estratégia de política energética para a 
Comunidade, o Conselho aprovou o objectivo de uma «diminuição da taxa de aumento do consumo interno de 
energia através de medidas de utilização racional e de economia da energia sem que tais medidas comprometam 
os objectivos de desenvolvimento económico e social»; 

na sua Resolução de 17 de Dezembro de 197417, relativa ao programa de acção comunitária no domínio da 
utilização racional da energia, o Conselho tomou conhecimento de que, na sua comunicação ao Conselho intitulada 
«Utilização Racional da Energia», a Comissão estabeleceu um programa de acção comunitário nessa matéria;  

para este fim, é conveniente criar uma corrente de informação que permita divulgar ao público os meios mais 
convenientes para melhorar o isolamento térmico dos edifícios e promover assim uma utilização racional da 
energia;  

as acções recomendadas são de natureza a assegurar uma economia de energia suficiente para garantir a 
rentabilidade dos investimentos necessários,  

Recomenda aos Estados-Membros: 

1. Que organizem ou apoiem campanhas de informações específicas destinadas a suscitar o interesse do público 
por um melhoramento do isolamento das habitações, quando este se revela insuficiente ou medíocre, 
nomeadamente pela formação reorganização ou manutenção de agências ou de serviços de informação e 
consultadoria capazes de fornecerem informações concretas adaptadas a cada caso;  

2. A fim de assegurar a maior eficácia das acções descritas no ponto I:  

2.1. Que avaliem, nomeadamente por meio de inquéritos feitos na base de amostragens, o nível médio de 
isolamento térmico das habitações existentes e procurem os métodos susceptíveis de o melhorar;  

2.2. Que organizem concursos ou elaborem programas de desenvolvimento destinados a centralizar as melhores 
ideias originais para o melhoramento do isolamento das habitações existentes, dando especial relevo à avaliação 

                                                 

16 Resolução do Conselho, de 17 de Setembro de 1974, relativa a uma nova estratégia energética para a 
Comunidade (Jornal oficial no. C 153 de 09/07/1975 P. 0001 – 0002) 

O Conselho adoptou as seguintes orientações: 

a) No que diz respeito ao consumo de energia: diminuição da taxa de crescimento do consumo interno através de 
medidas de utilização racional e de economia de energia, sem que tal comprometa os objectivos de desenvolvimento 
económico e social; 

b) No que diz respeito à oferta de energia: reforço da segurança do aprovisionamento recorrendo, em condições 
económicas o mais satisfatórias possível:  

- ao desenvolvimento da produção da energia nuclear, 
- aos recursos em hidrocarbonetos e em combustíveis sólidos na Comunidade,  

a um aprovisionamento diversificado e seguro,  

- a um esforço de investigação e de desenvolvimento tecnológico que permita assegurar o desenvolvimento desejado 
das diversas fontes de energia;  

c) A tomada em consideração dos problemas relativos à protecção do ambiente, designadamente respeitando as 
orientações dos programas nacionais ou comunitários na matéria, tanto no domínio da produção como no do consumo 
de energia.  
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dos investimentos necessários e à rentabilidade em termos de economia de energia;  

3. Que adoptem, assim que estiverem estabelecidas, normas de isolamento térmico de referência, harmonizadas a 
nível comunitário, para a execução de todas as medidas legislativas, regulamentares ou administrativas, 
nomeadamente, para que:  

3.1. Os critérios de avaliação sejam idênticos para todos os países da Comunidade;  

3.2. Os materiais e elementos de construção possam circular sem entraves no mercado intracomunitário.  

Estas normas deveriam ser aplicadas por etapas e por tipo de edifício, principiando, a partir de 1980, pelos edifícios 
destinados a escritórios e pelos edifícios públicos. 

Quadro 3.4 e) Recomendação do Conselho relativa à utilização racional da energia através de um melhor isolamento 

térmico dos edifícios (Comunidade Europeia, 1976) 

Resolução do Conselho relativa às novas linhas de acção da Comunidade em matéria de economia de 
energia (Comunidade Europeia, 1980) 

O Conselho das Comunidades Europeias reconhece que os Estados-membros devem adaptar, quando necessário, 
os seus programas de economia de energia a fim de que todos os Estados-membros tenham, até ao fim de 1980, 
programas de economia de energia abrangendo todos os sectores principais de utilização de energia, e uma 
política adequada de preços de energia. Para terem efeitos comparáveis, estes programas devem regular-se pelos 
princípios de políticas de preços de energia e pelas medidas recomendadas no programa de base do qual se 
salienta as medidas recomendadas de promoção da utilização racional de energia 

Das linhas directrizes de um programa de base de economia de energia, recomendado a todos os Estados-
Membros, salienta-se, no âmbito do presente trabalho, 

Economia de energia nas habitações 

? aumento substancial dos rendimentos mínimos obrigatórios para novas habitações e novos sistemas de 
aquecimento;  

? regulamentação que preveja a medição individual, a facturação e a afinação dos sistemas de aquecimento 
nos edifícios com várias habitações:  

? normas de rendimento e controlo da manutenção dos sistemas de aquecimento;  

? campanhas publicitárias e centros de informação para as economias de energia nas habitações;  

? auxílios financeiros para a necessária reconversão das habitações existentes, programas modelo para 
habitações pertencentes ao sector público;  

? etiquetagem indicativa do consumo energético dos aparelhos domésticos. 

Economia de energia nos escritórios e no sector comercial – programa - modelo para os edifícios públicos;  

normas obrigatórias de rendimentos mínimos nos escritórios novos;  

normas de rendimento, controlo e manutenção dos sistema, de aquecimento, de ar condicionado e de ventilação.  

                                                                                                                                                    

17 Resolução do Conselho, de 17 de Dezembro de 1974, relativa ao programa de acção comunitário no domínio da 
utilização racional de energia (Jornal oficial no. C 153 de 09/07/1975 P. 0005 – 0005)  

O Conselho das Comunidades Europeias adoptou o objectivo de uma redução da taxa de aumento médio a longo prazo 
do consumo de energia para o conjunto da Comunidade de modo a atingir, em 1985, um nível de consumo inferior em 
15% ao nível que estava previsto para essa data nas previsões iniciais da Comissão, estabelecidas em Janeiro de 1973, 
tomando em consideração o facto de que, esse valor poderá ser diferente, consoante a situação específica de cada 
Estado-membro;  
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Quadro 3.4. f) Resolução do Conselho relativa às novas linhas de acção da Comunidade em matéria de economia de 

energia(Comunidade Europeia, 1980) 

Resolução do Conselho relativa ao melhoramento dos programas de economia de energia dos Estados-
membros (Comunidade Europeia, 1985)  

O Conselho das Comunidades Europeias, considerando que é conveniente ter em conta os dados da experiência 
na definição de novas linhas directrizes para um programa de base recomendado a todos os Estados-membros, 
atendendo às prioridades e condições específicas de cada um deles, convida os Estados-membros a prosseguirem 
e, se for caso disso, a aumentarem os seus esforços para promover uma utilização mais racional da energia graças 
à elaboração de políticas integradas de economia de energia e observa que essas políticas deverão igualmente 
inspirar-se nas linhas directrizes que figuram no anexo, no qual são definidas medidas com vista a incentivar a 
utilização racional da energia, Sem prejuízo das medidas enunciadas na Resolução do Conselho de 9 de Junho de 
1980, relativa a novas linhas de acção da Comunidade em matéria de economia de energia e à luz da experiência 
adquirida, recomenda-se aos Estados-membros, que, para obterem uma eficácia óptima, recorram a todas ou a 
uma parte das medidas seguintes em função das suas prioridades e condições específicas. Para o sector da 
construção, no que diz respeito a Regulamentações e normas, prevê-se 

? aplicação de códigos de construção adequados, em função das circunstâncias e restrições energéticas gerais 
e específicas,  

? elaboração, desde que se justifiquem do ponto de vista técnico e económico, de normas eficientes de 
rendimento e de funcionamento para os sistemas de aquecimento e caldeiras,  

? desenvolvimento de meios que permita m ao utilizador controlar melhor o seu próprio consumo de energia 
(contadores individuais nos edifícios residenciais e de serviços; escolha de contadores mais fiáveis e mais 
económicos),  

? elaboração de normas eficazes para os equipamentos de ventilação e de climatização, tendo em conta, 
nomeadamente, a recuperação do calor, 

? indicação, nos aparelhos electrodomésticos, da sua potência energética, desde que se justifique dos pontos 
de vista técnico e económico (em função, nomeadamente, do potencial de economia energética em causa). 

Quadro 3.4. g) Resolução do Conselho relativa ao melhoramento dos programas de economia de energia dos Estados-

membros  (Comunidade Europeia, 1985) 

Efectivamente, existem tecnologias que reduzem os consumos energéticos e que minimizam os 

impactos ambientais, tanto para os edifícios novos como para os edifícios existentes no sector 

residencial e terciário. O objectivo fundamental é reduzir os consumos de energia nos edifícios com 

a respectiva redução de emissões de poluentes e para isso existem diversas tecnologias 

disponíveis. Prevê-se que, assim que o potencial técnico das tecnologias e técnicas inovadoras de 

energias alternativas se traduza em benefícios reais do ponto de vista económico, social e 

ambiental, os agentes de decisão no sector da construção começarão a adoptá-las. A procura no 

mercado trará uma redução de custos para além de um aumento das vendas. A demonstração 

efectiva destas tecnologias é um pré-requisito neste processo de angariação de adeptos e agentes 

influenciadores do mercado (European Commission, 1999). 
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Tecnologias que reduzem os consumos energéticos 

? Optimização da envolvente dos edifícios, seus materiais e componentes; 

? Controlo de consumos para aquecimento / arrefecimento e electricidade; 

? Optimização do desenho de edifícios para um adequado aproveitamento da iluminação natural; 

? Optimização das condições e de equipamento de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado; 

? Integração apropriada nos edifícios de energias renováveis, em particular de aplicações de energia solar 
através de sistemas solares activos e passivos. 

Quadro 3.4. h) Tecnologias que reduzem os consumos energéticos 

 

 
Áreas que oferecem oportunidades para desenvolver e aplicar novas e apropriadas tecnologias e técnicas 

? recuperação e renovação de edifícios que contemplem a eficiência energética na sua execução; 

? processos de construção que integrem sistemas de energia renovável; 

? projectos de grande e pequena escala que integrem soluções para satisfazer aquecimento e arrefecimento 
requeridas por edifícios individuais e localidades urbanas; como por exemplo as redes urbanas de 
aquecimento e arrefecimento 

? desenvolvimento e promoção de standard de baixa energia / conforto elevado, promovendo alta qualidade de 
vida em residências e em e ambientes de trabalho 

Quadro 3.4. i) Áreas que oferecem oportunidades para desenvolver e aplicar novas e apropriadas tecnologias e técnicas 

 

 
Tecnologias disponíveis 

? envolvente–materiais isolantes 

? vidros especiais 

? ventilação — incluindo sistemas de recuperação de calor e sistemas de controlo 

? iluminação natural 

? sistemas solares passivos de aquecimento 

? sistemas solares passivos de arrefecimento 

? sistemas solares activos — incluindo sistemas de aquecimento de água 

? iluminação 

? sistemas de gestão e controlo energético 

Quadro 3.4. j) Tecnologias disponíveis 

Em síntese, se por um lado existem previsões de aumento dos consumos de energia no sector dos 

edifícios, por outro lado também existem inúmeras oportunidades de redução desses consumos. 
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Tecnologias que reduzem os consumos energéticos

Áreas para desenvolver e aplicar novas e apropriadas tecnologias e técnicas

Tecnologias dispon íveis

previsão de aumento de consumos de energia

sector dos edifícios

oportunidades

Tecnologias que reduzem os consumos energéticos

Áreas para desenvolver e aplicar novas e apropriadas tecnologias e técnicas

Tecnologias dispon íveis

previsão de aumento de consumos de energia

sector dos edifícios

oportunidades

 

Figura 3.4. a) Previsões e oportunidades no sector dos edifícios  

A qualidade da envolvente de um edifício pode dar uma contribuição importante para atenuar as 

necessidades de aquecimento ou de arrefecimento dos edifícios. Um edifício bem isolado 

termicamente, ao nível das paredes, coberturas, pavimentos e janelas, tem melhor comportamento 

térmico do que um edifício sem nenhum tratamento térmico. Se o edifício, para além do isolamento, 

for concebido de forma a captar melhor a energia solar disponível na estação fria, utilizando para tal 

envidraçados bem orientados e protegidos durante a noite por estores, ou dispositivo equivalente, 

poder-se-á atingir as condições de conforto térmico com necessidades energéticas ainda menores. 

Na estação quente, as preocupações são precisamente as opostas, isto é, para além do isolamento 

ao nível das paredes, coberturas, pavimentos e janelas, evitar que o sol entre dentro dos edifícios, 

quer pela envolvente translúcida (envidraçados), quer pela opaca (paredes, coberturas, pavimentos 

e janelas), e utilizando as fontes frias para o arrefecimento do ambiente, especialmente por recurso 

à ventilação natural sempre que conveniente. Collares-Pereira (1998) vai ao encontro desta ideia 

referindo que a necessidade de consumo de energia se pode evitar ou eliminar, por exemplo, 

projectando um edifício correctamente, orientando-o bem, de modo a tirar partido do sol de Inverno 

e de Verão, levando à redução do consumo de energia, sem prejuízo do conforto dos seus 

ocupantes. 

Existe uma relação muito próxima entre as energias renováveis (as solares) e as oportunidades dos 

edifícios na redução dos consumos energéticos e na utilização de energias renováveis. Na 

concepção dos edifícios está implícita a energia solar passiva18, considerada, de acordo com os 

documentos consultados como por exemplo o “Relatório Síntese do Forum Energias Renováveis em 

Portugal”, uma das áreas das energias renováveis com excelentes oportunidades, conforme é 

                                                 

18 “Energia solar passiva” ou “arquitectura solar passiva” são designações diferentes para a utilização das mesmas 
tecnologias. 
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referido de seguida. Um edifício concebido de acordo com os princípios solares passivos permite 

reduzir substancialmente os consumos energéticos relativamente a um edifício tradicional ainda que 

devidamente construído com isolamento térmico da envolvente construtiva. Os edifícios podem 

também ser o suporte para sistemas de energia solar activa como a fotovoltaica ou painéis solares, 

que, também de acordo com o documento referido, permite uma redução dos consumos de energia 

proveniente dos combustíveis fósseis. Logo, enquanto que a energia solar passiva permite reduzir 

as necessidades de consumos de energia, as energias solares activas permitem reduzir a utilização 

de energias provenientes de recursos não renováveis. Portanto, ambas permitem reduzir as 

emissões de GEE. 

As potencialidades de eficiência energética são muitas quando se trata de construir um edifício 

novo, independentemente do seu uso final. A arquitectura solar passiva e activa é integrada, no 

domínio da energia, como energia alternativa, pois implica tirar o melhor e mais adequado partido 

do sol. O conceito enfatiza a integração de sistemas solares passivos e a incorporação de sistemas 

solares activos como por exemplo sistemas solares de aquecimento de água.  

Arquitectura solar passiva é a designação de um conjunto de estratégias e opções que contribuem 

para a eficiência energética dos edifícios, elevando o conforto no interior do edifício. Os objectivos 

da arquitectura solar passiva são: no Inverno, aquecer o edifício e mantê-lo quente; no Verão, evitar 

que o edifício sobre aqueça. Estes objectivos são atingidos quando na concepção do edifício estão 

presentes regras básicas como: 

Envolvente construtiva do edifício 

devidamente isolada ao nível de paredes, coberturas (telhados ou terraços), pavimentos, janelas (utilizando 
vidros duplos e caixilharia mais eficiente), todo este isolamento tem como objectivo não permitir trocas 
térmicas com o exterior, no entanto, a concepção do edifício deverá permitir a necessária renovação de ar– 
ventilação natural controlada – para a qual existem dispositivos de controlo de entrada de ar com 
possibilidade de recuperação de calor pois o ar que entra deve ser aquecido para não provocar desconforto 

Orientação das janelas 

a luz do sol deverá entrar nos edifícios em quantidade e qualidade adequadas sendo factores determinantes 
a estação do ano, a localização do edifício e a ocupação do espaço em particular 

tendo em conta o aproveitamento calorífico do sol 

 estação fria 

o sol deverá incidir nas janelas permitindo a entrada de calor durante o dia; para tal, a orientação das 
janelas deverá ser preferencialmente, a sul (no hemisfério norte) e a norte (no hemisfério sul) ou seja, 
orientação das janelas para o equador 

estas janelas deverão ter dispositivos que permitam fechá-las à noite, reduzindo as trocas térmicas 
durante o período nocturno 
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 estação quente 

as janelas deverão ter elementos de controlo solar (palas, estores exteriores,...) 

estes elementos, quando fixos, deverão ser devidamente dimensionados de acordo com a localização 
(latitude), para permitirem que o sol entre na estação fria e não entre na estação quente 

 

evitar que espaços onde os ganhos internos sejam elevados tenham uma exposição favorável à 
entrada de calor 

 

tendo em conta as características da luz solar 

deverá ser tida em conta a ocupação prevista para o espaço, por exemplo, em salas de leitura, 
desenho, pintura, são zonas em que se pretende uma luz difusa e uniformemente distribuída, luz esta 
captada a norte (no hemisfério norte)  

Localização das janelas 

a localização e desenho das janelas é determinante para a eventual necessidade de iluminação ar tificial, 
por vezes, a incidência de luz directa no plano de trabalho (particularmente em computadores) implica que 
se baixem os estores e se tenha necessidade de luz artificial  

Quadro 3.4. l) Regras básicas 

Para além destas regras básicas, um edifício pode ainda incorporar sistemas solares passivos de 

aquecimento e sistemas solares passivos de arrefecimento. 

Sistemas solares passivos de aquecimento 

Ganhos directos – é o sistema mais comum – a energia solar é transmitida através de uma superfície envidraçada 
exposta favoravelmente. Este sistema funciona melhor quando a superfície envidraçada tem vidros duplos e as 
paredes têm suficiente massa para absorver e distribuir calor e são isoladas pelo exterior. Requisitos do sistema de 
ganhos directos: grandes superfícies de vidro a sul, paredes, coberturas, pavimentos com espessura e 
características para acumular calor e isoladas pelo exterior, dispositivos nocturnos para isolar a superfície 
envidraçada. 

? Ganhos indirectos: parede de Trombe, parede de água, espaços envidraçados anexos virados para o equador. 

? Ganhos directos, ganhos indirectos ou isolamento, o objectivo é sempre capturar o aquecimento do sol e 
procurar acumulá-lo (guardá-lo) para que, ao mesmo tempo que o sol está a aquecer o espaço de forma a 
torná-lo confortável (sem sobre aquecer), aqueça os “acumuladores de calor” para que, à noite, estes libertem 
o calor para o espaço interior. 

Quadro 3.4.m) Sistemas solares passivos de aquecimento  
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Sistemas solares passivos de arrefecimento 

? isolamento da envolvente construtiva do edifício 

? sombra – dispositivos construídos ou vegetação, para evitar que o sol sobreaqueça o interior do edifício no 
Verão 

? efeito de chaminé – colocar dispositivos com o objectivo de forçar a subida e saída do ar quente 

? condutas enterradas 

? arrefecimento evaporativo, radiativo 

Quadro 3.4. n) Sistemas solares passivos de arrefecimento 

Os sistemas solares passivos funcionam atendendo  às especificidades de clima, local, função e 

uso do edifício. A utilização destes sistemas é influenciada por determinantes culturais e 

arquitectónicas. Muitos sistemas solares passivos são opções sem acréscimo de custo nas 

construções, outros, são viáveis economicamente tendo em atenção o ciclo de vida de um edifício. 

Sistemas solares activos 

Os edifícios podem ser um dos suportes físicos para a instalação de sistemas solares activos, 
nomeadamente: 

? sistemas de energia solar térmica activa: aquecimento de água, aquecimento e arrefecimento 
ambiente; 

? sistemas de energia solar eléctrica: instalação de painéis fotovoltaicos, produção de electricidade por 
via solar térmica. 

           Quadro 3.4. o) Sistemas solares activos 

O desenho solar passivo está directamente relacionado com a qualidade dos edifícios. Os edifícios 

com mais contributos naturais e menos artificiais são melhores. Os edifícios que têm luz natural são, 

em regra, mais agradáveis do que aqueles que são iluminados por meios artificiais; a ventilação 

natural, caso o ar puro esteja disponível a partir de um meio exterior tranquilo, é mais aceitável do 

que aquela que é feita por meios mecânicos; quanto menores forem os emissores de calor 

artificiais, tanto melhor (Energy Research Group, 2001). 

O desenho solar passivo poderá melhorar o desempenho energético do edifício em três áreas: a 

iluminação, o aquecimento e arrefecimento do edifício. A importância relativa de cada uma dessas 

áreas para as economias de energia varia consoante o local e a função do edifício (Energy 

Research Group, 2001). 
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Figura 3.4 b) Arquitectura 
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A adopção dos princípios de arquitectura solar passiva e a incorporação de sistemas de controlo de 

energia solar em edifícios contribuem para a sustentabilidade e decorrente modernização da 

arquitectura. 

Uma demonstração de que as tendências internacionais seguem estas preocupações foi a 

atribuição do Prémio Pritzker19 no ano de 2002 a Glenn Murcutt, um profissional que tem 

desenvolvido o seu trabalho discreta e solitariamente, na procura de uma estreita combinação entre 

a estética e a ecologia. A maior parte da sua obra foi construída na Austrália. No relatório divulgado, 

o Júri do Prémio Pritzker refere que a sua arquitectura é uma arquitectura do lugar, uma arquitectura 

que dialoga com a paisagem e com o clima. A sua arquitectura está em sintonia com a terra e com o 

tempo, abraça simultaneamente a simplicidade e a elegância, com uma consciência social e 

ambiental. Os materiais utilizados nas suas obras – o metal, a madeira, o vidro, a pedra, o tijolo ou 

betão – são seleccionados conscientemente, em primeira análise pela quantidade de energia 

necessária para os produzir e como é que estes materiais responderão ao ambiente envolvente. 

Glenn Murcutt é um modernista, um naturalista, um ambientalista, um humanista, um economista e 

um ecologista, que desenha com a perícia da natureza utilizando as mais sofisticadas tradições de 

design do movimento moderno. A sua obra faz-nos lembrar que a arquitectura é o mais avançado 

enobrecimento mundial da humanidade (www.pritzkerprize.com ). 

O Relatório Bruntland (1987) refere que os edifícios apresentam um enorme leque de oportunidades 

de poupança de energia e talvez a forma mais bem aceite de a bem usar se encontre nas casas e 

nos locais de trabalho. Dá como exemplo de bem conceber os edifícios, os prédios dos trópicos, 

que são usualmente concebidos para evitar tanto quanto possível a incidência solar directa, com 

área reduzida das paredes expostas a leste e a oeste, aumentando o comprimento das viradas a 

norte e sul, mas protegendo dos raios directos as janelas, fazendo-as recuadas ou com parapeitos 

largos. Refere ainda que, um método de fornecer água quente a edifícios é utilizando água aquecida 

na produção de electricidade, que é canalizada através de bairros inteiros para uso directo ou no 

                                                 

19 O prémio Pritzker, criado em 1979 pela Fundação Hyatt, uma instituição sediada em Chicago, tem como objectivo 
distinguir todos os anos um arquitecto vivo que se destaque pela qualidade da sua obra, cuja obra construída demonstre 
uma combinação de talento, de visão e de convicção e que tenha produzido por via da arquitectura um contributo 
consistente e significativo para a humanidade e para o ambiente construído (www.pritzkerprize.com). 
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aquecimento dos edifícios. Este método de utilização de combustíveis fósseis é extremamente 

eficiente mas exige uma coordenação do fornecimento de energia com o planeamento da 

construção local, que em poucos países se consegue. Nos locais em que tem sido possível a 

implementação deste método, normalmente houve envolvimento ou controlo das autoridades locais 

nos conselhos de administração das companhias de energia, tal como acontece na Escandinávia e 

na URSS. O desenvolvimento destas tecnologias ou de semelhantes formas de colaboração 

permitirá uma nova geração de aquecimento que poderá revolucionar a eficiência da energia nos 

prédios de todo o mundo (W.C.E.D., 1987). 

Após 1987, os Documentos Comunitários passam, para além de ter a preocupação do 

aprovisionamento energético, a ter também a preocupação da emissão dos gases com efeito de 

estufa. Dos documentos seleccionados, passa-se a referir brevemente os considerandos mais 

direccionados para a temática em questão: o caminho apontado para os edifícios. Conforme é 

referido no capitulo anterior, o Protocolo de Quioto estabelece que, a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável, devem ser implementadas e/ou aprimoradas políticas e medidas de 

acordo com as respectivas circunstâncias nacionais, tais como: o aumento da eficiência energética 

em sectores relevantes da economia nacional; a pesquisa, a promoção, o desenvolvimento, o 

aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, e, de tecnologias ambientalmente 

seguras, que sejam avançadas e inovadoras (Protocolo de Quioto, 1997). 

Diversos textos comunitários, apontam que, para se alcançarem os objectivos de Quioto, especial 

atenção terá que ser dada ao sector dos edifícios, referindo que as medidas a serem tomadas em 

edifícios constituem um potencial de redução significativo. O último dos documentos apresentados, 

a Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios, vem decisivamente impor 

responsabilidades ao sector dos edifícios (Quadros 3.4 p, q, r, s, t, u). 

Comunicação sobre a dimensão energética das alterações climáticas (Comunidade Europeia, 1997) 

A Comissão, na sua comunicação sobre a dimensão energética das alterações climáticas, apontou uma série de acções 
para o sector da energia que incluem um papel mais proeminente para as Fontes de Energias Renováveis. Por sua vez 
o  Conselho de Ministros convidou a Comissão a preparar um programa de acções e a apresentar uma estratégia para 
as Fontes de Energias Renováveis.  

Quadro 3.4. p) Comunicação sobre a dimensão energética das alterações climáticas (Comunidade Europeia, 1997) 
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Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção Comunitários “Energia para o Futuro: Fontes de Energia 
Renováveis” (Comunidade Europeia, 1997: 18) 

Uma das principais acções propostas no Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção Comunitários “Energia 
para o Futuro: Fontes de Energia Renováveis” é o “Melhoramento da regulamentação da construção: impacto sobre o 
planeamento urbano e rural” e refere concretamente que: 

O consumo de energia pelos sectores doméstico e de serviços poderá ser significativamente diminuído através do 
melhoramento da intensidade energética em termos gerais, para além de uma maior utilização - através de modificação 
das construções existentes, para além das novas construções - das Fontes de Energia Renovável, como a energia 
solar. É importante adoptar uma abordagem global, que integre medidas de utilização racional da energia (no 
revestimento das construções e também no aquecimento, iluminação, ventilação e refrigeração) através da utilização de 
tecnologias Fontes de Energia Renovável. 

Este documento aponta para que o consumo total de energia dos sectores doméstico e de serviços poderia ser 
diminuído em 50% na União Europeia até 2010, sendo que metade dessa redução seria possível apenas através da 
introdução de tecnologias solares passivas e activas nos edifícios para os quais seja necessário promover medidas 
concretas. Esse processo poderia ser facilitado por alterações das actuais Directivas Eficiência Energética dos Edifícios 
e Materiais de Construção, de forma a incluir nas especificações os novos materiais de construção destinados a 
aumentar a eficiência solar. 

Para promoção da utilização das Fontes de Energia Renovável nos edifícios, são propostas medidas específicas: 

análise da possibilidade de incorporar exigências em relação à utilização de energia solar para o aquecimento e 
refrigeração nas autorizações de construção ao abrigo das actuais disposições legislativas, administrativas e outras 
para o planeamento urbano e rural; 

promoção de janelas de alta eficiência e de fachadas solares, da ventilação natural e de cortinas nas construções novas 
e no reequipamento de construções já existentes; 

promoção de sistemas activos de energia solar para o aquecimento e refrigeração do ar e para o aquecimento da água, 
nomeadamente painéis solares, aquecimento geotérmico e bombas de calor; promoção da energia solar passiva para 
aquecimento e refrigeração; 

encorajamento à integração de sistemas fotovoltaicos na construção de edifícios (telhados, fachadas) e espaços 
públicos; 

os preços de venda aos consumidores privados da electricidade produzida a partir da energia fotovoltaica deverão ser 
tais que permitam uma contagem reversível directa; 

encorajamento da utilização de materiais de construção com um baixo conteúdo energético intrín seco, como por 
exemplo a madeira 

Quadro 3.4. q) Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção Comunitários “Energia para o Futuro: Fontes de 

Energia Renováveis” (Comunidade Europeia, 1997) 

Plano de acção para melhorar a eficiência energética na Comunidade Europeia (Comunidade Europeia, 2000: 
12,13,23,24)  

Este Plano inclui, nas políticas e medidas propostas, as iniciativas para reforçar e alargar políticas e medidas existentes 
com bons resultados no domínio da eficiência energética, nomeadamente nos Edifícios  

Alteração da Directiva do Conselho (93/76/CEE), relativa à limitação das emissões de dióxido de carbono através do 
aumento da eficácia energética (SAVE), prevê seis medidas a serem adoptadas pelos Estados-Membros com vista à 
promoção da eficiência energética na construção e noutros sectores utilizadores. Esta directiva levou à introdução de 
programas bem sucedidos em muitos Estados-Membros, embora em alguns, os resultados sejam limitados. 

A Directiva 93/76/CEE do Conselho tem potencial para aumentar substancialmente a eficiência energética e para evitar 
ou reduzir as emissões de dióxido de carbono em todos os Estados-Membros, ao contribuir para ultrapassar vários 
entraves no sector dos edifícios, bem como noutros sectores. O reforço de artigos específicos da directiva aumentarão o 
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impacto da mesma, através de uma maior precisão e de requisitos de acompanhamento mais rigorosos. 

A Comissão estuda a possibilidade de propor uma directiva alterada que definirá mais claramente as medidas propostas 
e atribuirá maior importância aos processos de apresentação de relatórios e de conformidade, permitindo uma melhor 
coordenação e harmonização de programas que, no entanto, se manterão primariamente sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros. O âmbito da directiva será alargado de modo a abranger domínios como o isolamento térmico em 
edifícios existentes, os equipamentos instalados, a certificação alargada e a concessão de licenças. É 
igualmente proposto um alargamento do seu âmbito de modo a abranger a utilização em pequena escala das 
energias renováveis em edifícios, a eficiência nos transportes, a cogeração, auditorias energéticas, gestão 
energética e mecanismos de garantia de resultados. 

Os edifícios representam 40% das necessidades energéticas da UE. O sector da construção oferece um dos maiores 
potenciais de eficiência energética devendo, consequentemente, constituir uma das vertentes principais das acções. 
Entre as principais acções comunitárias no sector da construção, encontram-se a Directiva “Caldeiras” (92/42/CEE), a 
Directiva “Produtos de Construção” (89/106/CEE) e os artigos relativos a “edifícios” da actual Directiva 93/76/CEE. 
Muitos entraves técnicos serão eliminados à medida que forem estabelecidas normas e padrões a uma escala mais 
vasta. 

A alteração da Directiva93/76/CEE e a rotulagem energética destinar-se-ão a ajudar os Estados-Membros na sua tarefa 
de garantir que os “sistemas instalados” (de aquecimento, arrefecimento e água quente) e os componentes de 
construção (por exemplo, janelas) sejam eficientes e fornecidos por instaladores qualificados que utilizem instrumentos 
de concepção adequados e simples. Além disso, para a renovação de edifícios existentes, as normas de eficiência 
energética aproximar-se-ão das aplicadas aos novos edifícios. 

As medidas para obter sistemas instalados eficientes incluem informações sobre melhores práticas, rotulagem e o seu 
alargamento a sistemas de informação locais, a incorporação da componente de eficiência energética nos contratos 
públicos, bem como medidas para promover a modernização de sistemas obsoletos. Este tipo de informações permitirá 
ao cliente final obter comparações claras e fiáveis sobre o desempenho dos sistemas energéticos, que o ajudarão na 
escolha do sistema a adquirir. As medidas incluem também o alargamento da certificação em matéria de energia a 
esses sistemas e a formação e certificação de instaladores. Do mesmo modo, serão propostos projectos-piloto para 
desenvolvimento de instrumentos de concepção e estudos para identificar equipamentos e sistemas eficientes 
destinados a serem utilizados por arquitectos, consultores em energia, etc. Está igualmente a ser lançado o programa 
Luz Verde da UE para promover a iluminação eficiente e boas práticas em edifícios comerciais e públicos. 

Serão tomadas medidas para incentivar as empresas de construção a utilizar sistemas integrados de gestão ambiental, 
como o EMAS, a fim de permitir uma integração mais sistemática das questões ambientais, tais como a natureza dos 
materiais de construção, e para garantir e melhorar o acompanhamento e avaliação dessas medidas. A revisão do 
Regulamento (CEE) nº 1836/93 do Conselho, que permite a participação voluntária das empresas do sector industrial no 
sistema comunitário de eco gestão e auditoria (EMAS) no ano 2000 facilitará este processo. 

No quadro são dadas informações mais pormenorizadas sobre as políticas e medidas propostas no presente plano. 

Iniciativas Comunitárias de políticas e medidas comuns e coordenadas por acção para o sector dos edifícios: 

Os edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia e apresentam um potencial de poupança superior a 
20%. No entanto, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, a maior parte das acções são principalmente da 
responsabilidade dos Estados-Membros. As diferentes acções descritas no quadro representam os domínios em que o 
valor acrescentado das acções a nível comunitário é mais evidente. 

 
Definição da acção  
 

Situação actual e 
calendário 

Lançamento da 
acção 

Observações 
(financiamento, impacto, 
etc.) 

Isolamento de novos edifícios. As 
exigências foram alargadas para 
incluir sistemas de aquecimento e 
outros sistemas instalados de 
modo a permitir a utilização de 
energias renováveis. 

Já na Dir. 93/76/CEE e 
aplicado na maioria dos E-
M. 

E-M; alguns já 
impõem limites 
gerais de utilização 
de energia. 

O nível de exigência 
poderia frequentemente 
ser mais elevado em 
alguns E-M. 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Imposição de normas de 
eficiência na concessão ou 
renovação de licenças, incluindo 

Alguma experiência 
limitada nos E-M. 

E-M.  Promoção nos E-M. 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 
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alugueres (por exemplo, para 
novas util izações, processos na 
construção). 
Programas ou incentivos para 
melhorar o isolamento dos 
edifícios existentes. 

Muitos E-M já o 
promovem. 

E-M.  Enorme potencial de 
poupança nos edifícios 
tradicionais existentes. 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Certificação em matéria de 
energia - já na Dir. 93/76; para 
incluir equipamentos instalados. 

Existem programas; 
grande potencial de 
penetração, cobertura por 
exemplo da climatização, 
ventilação e ar 
condicionais (HVAC). 

E-M Acções existentes a 
reforçar. 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Exigências para os sistemas 
instalados, a incluir em normas de 
construção. 

Será incentivado nos E-M.  E-M.  Eficiência em termos de 
aquecimento e 
refrigeração em normas de 
construção. 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Inspecção regular de caldeiras, 
sistemas de aquecimento, de ar 
condicionado e de água quente; 
promoção da modernização. - 
Directiva "Caldeiras" 

Na Dir. 93/76/CEE 
existente para sistemas de 
aquecime nto. Relatório 
2001 sobre a Directiva 
"Caldeiras" (92/42/CEE) 

E-M. Comissão, 
Conselho, 
Parlamento. 

Deveria incentivar a 
substituição de sistemas 
antigos não eficientes 
(anos 20-30). 
Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Fornecimento de “sistemas locais 
de informação” para instalações e 
componentes. 

Projectos-piloto em 2000. E-M.  A ser implementados por 
instaladores formados; 
ligado à rotulagem 
energética dos produtos 
instalados. 

Formação e certificação de 
instaladores. Financiamento por 
terceiros e garantia de resultados. 

Projectos-piloto. Novas 
acções coordenadas em 
preparação. 

E-M.  Conselhos sobre 
instalação de sistemas 
energéticos. Alteração da 
Dir.93/76/CEE. 

Programa Luz Verde da UE para 
promover a iluminação eficiente e 
as melhores práticas em edifícios 
comerciais e públicos. (A 
incorporar numa iniciativa mais 
alargada de melhores práticas a 
nível da UE.) 

Participação a ser 
alargada: 2000. 

Comissão em 
colaboração com 
as agências de 
energia dos E-M. 

Edifícios do sector 
terciário. Custo de 
definição do programa: 
200 k _ para o 4PQ. Custo 
de 200k _ para o SAVE II 
para testar o programa em 
1999. 

Orientações para a contratação 
pública para aumentar e 
demonstrar a eficiência 
energética. 

Estudo: 2000. Acção - 
piloto: 2001. 

Comissão, 
Conselho e 
Parlamento. 

Custo do (estudo e acção-
-piloto: 300k _ . 
Necessária forte 
participação dos E-M. 

Melhores práticas na construção. Acção-piloto prevista: 
2000. 

Comissão, 
agências 
nacionais. 

Ver igualmente indústria. 

 

Quadro 3.4. r) Plano de acção para melhorar a eficiência energética na Comunidade Europeia (Comunidade Europeia, 

2000)  
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Livro Verde: Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento energético (Comunidade 
Europeia, 2000) 

O Livro Verde “Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento energético”, adoptado pela comissão, 
que “serve de enquadramento a todas as acções no domínio da energia”20, realça três pontos principais, num dos quais 
refere que, é essencialmente a nível da procura que a UE pode intervir, sobretudo mediante a promoção da economia 
energética nos edifícios e nos transportes e refere concretamente a importância da poupança de energia nos edifícios21 
e considera que: 

“Uma maior utilização das tecnologias de poupança de energia disponíveis e economicamente viáveis permitiria reduzir 
a utilização de energia nos edifícios em pelo menos um quinto, (...). Isto equivale a cerca de 10% das actuais 
importações líquidas de petróleo e produtos petrolíferos e a cerca de 20% do compromisso da União Europeia de 
redução de emissões no âmbito do Protocolo de Quioto.” 

“Uma maior poupança de energia nos edifícios, para além de reduzir as nossas necessidades globais de energia e 
melhorar a segurança do abastecimento, reduz também as emissões de CO2 e melhora o conforto tanto na habitação 
como nos locais de trabalho. Promove a integração social, aumentando o nível de vida de muitos cidadãos da União 
Europeia. Além disso, a aplicação das medidas de poupança de energia na construção cria grandes perspectivas de 
emprego.”  

“A Comissão irá propor regulamentação sobre a poupança de energia nos edifícios, que substituirá as medidas de mero 
incitamento adoptadas até agora. Poderá incluir os seguintes elementos: 

Estabelecimento de limiares de poupança de energia nos edifícios. Poderia ter bons resultados uma regulamentação 
europeia que fixasse limiares de poupança de energia nos edifícios. Os projectos de investimento em instalações 
existentes poderiam também ser reexaminados e controlados tendo em conta a regulamentação em matéria de 
isolamento térmico da construção habitacional. Neste contexto, poderia ser necessária a adopção de normas de 
consumo de energia por m³ a fim de estabelecer uma verdadeira certificação energética dos edifícios. A criação de 
certificados energéticos uniformizados permitiria introduzir a variável energética no mercado imobiliário e criar uma 
verdadeira procura de edifícios com baixo consumo de energia. Esses certificados poderiam servir de base fiscal para 
incentivar o investimento na poupança de energia. 

“Incentivar a integração das energias renováveis nos novos edifícios. Esta regulamentação poderia incluir obrigações 
regulamentares para os aparelhos de aquecimento ou de ar condicionado, que seriam por exemplo associados às 
fontes de energia renováveis (investimentos multi -combustíveis). Neste contexto, deveria também ser incentivada a 
integração no telhado ou fachada de sistemas fotovoltaicos e de painéis solares. Poderiam ser fixados objectivos para a 
integração destas tecnologias nos novos edifícios.”  

Ainda neste documento é referido que, uma das questões sobre a qual a Comissão desejava que o debate sobre a 
futura estratégia fosse organizado seria: 

“A poupança de energia na construção (40% do consumo de energia), pública ou privada, nova ou em renovação, deve 
ser objecto de incentivos, por exemplo fiscais, ou pressupõe também medidas de ordem regulamentar, tal como 
sucedeu no caso das grandes instalações industriais?”22  

“Os sectores residencial e terciário 23têm-se revelado como os maiores consumidores finais na generalidade, 
principalmente para aquecimento, iluminação, aparelhos eléctricos e equipamento. Numerosos estudos e a própria 

                                                 

20 pag 10 da Comunicação de Comissão relativa à aplicação da primeira fase do programa Europeu para as Alterações 
Climáticas. 

21 na alínea b) do ponto 2 Na Terceira Parte: Esboço de uma estratégia energética para assegurar o futuro, no capitulo 
II: prioridades para o Futuro, no ponto A: Controlar o aumento da procura, ponto 2.: Políticas sectoriais para os (alínea 
b) Edifícios, 

22 A resposta a esta questão surge agora quando está em preparação a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
Relativa ao Rendimento Energético dos Edifícios. 
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experiência prática indicam que existe aqui, em condições rentáveis, um amplo potencial para economias de energia, 
provavelmente superiores às de qualquer outro sector. Os esforços dos Estados-Membros e da Comunidade no sentido 
da concretização desse potencial têm, pois, de ser intensificados.”24 

“O Livro Verde conclui a este respeito que, em geral, os programas comunitários de apoio e promoção a novas 
tecnologias não lograram concretizar em muitos Estados-Membros a aplicação de novas normas de eficiência 
energética em edifícios.”  

“Por conseguinte, há que colocar maior ênfase em medidas concretas, como a instituição de um quadro legislativo claro 
para reduzir o crescimento da procura “  

A margem de poupança energética no sector da construção e as medidas possíveis no sentido de concretizar este 
potencial constituem também importantes tópicos do Programa Europeu para as Alterações Climáticas.  

A acção comunitária leva igualmente a que a economia energética e a gestão da procura de energia sejam assumidas 
como obrigações nos países candidatos, onde, em geral, existe um amplíssimo potencial de economia energética nos 
sectores residencial e terciário.  

Quadro 3.4. s) Livro Verde: Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento energético (Comunidade 

Europeia, 2000) 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre políticas e medidas da UE para 
redução das emissões de gases com efeito de estufa: Rumo a um programa europeu para as alterações 
climáticas (Comissão das Comunidades Europeias, 2000c) 

A Comissão aborda em primeiro lugar as políticas e medidas enumeradas no anexo 3 e que inclui o Consumo de 
Energia nos sectores Doméstico e Terciário. 

A Comunicação da Comissão relativa à primeira fase do Programa Europeu para as Alterações Climáticas, na Secção 2 
– Medidas no domínio da energia, refere que, já foram elaboradas duas propostas, nomeadamente a proposta de 
directiva relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia no mercado interno da 
electricidade e a proposta de directiva relativa ao rendimento energético dos edifícios (Proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao rendimento energético dos edifícios, COM (2001) 226 final). O 
reconhecimento de que mais de 40% do consumo de energia na UE corresponde ao sector da construção constitui um 
forte incentivo à apresentação de um pacote coerente de medidas em matéria de eficiência energética. São igualmente 
apresentadas diversas medidas de acompanhamento. 

Quadro 3.4. t) Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre políticas e medidas da UE para 

redução das emissões de gases com efeito de estufa: Rumo a um programa europeu para as alterações climáticas 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2000) 

DIRECTIVA 2002/9/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2002 relativa ao 
desempenho energético dos edifícios (Comunidade Europeia, 2003) 

O Parlamento Europeu e o Conselho a União Europeia consideram que: 

A maior eficiência energética constitui uma parte importante do pacote de políticas e de medidas necessárias ao 
cumprimento do Protocolo de Quioto, devendo pois constar de qualquer pacote de políti cas que visem o cumprimento 
de outros compromissos. 

A gestão da procura de energia é um importante instrumento para a Comunidade ter influência no mercado global da 

                                                                                                                                                    

23 O terciário inclui escritórios, comércio a grosso e a retalho, hotéis, restaurantes, escolas, hospitais, pavilhões 
gimnodesportivos, piscinas cobertas, etc., mas exclui edifícios industriais. 

24 COM(2001) 226 final de 11 de Maio de 2001 
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energia e, por conseguinte, na segurança do abastecimento energético a médio e longo prazo. 

Nas suas conclusões de 30 de Maio e 5 de Dezembro de 2000,o Conselho aprovou o plano de acção da Comissão para 
a eficiência energética e pediu medidas específicas para o sector dos edifícios. 

O sector residencial e terciário, a maior parte do qual constituído por edifícios, absorve mais de 40% do consumo 
final de energia da Comunidade e encontra-se em expansão, tendência que deverá vir a acentuar o respectivo 
consumo de energia e, por conseguinte, as correspondentes emissões de dióxido de carbono. 

A Directiva 93/76/CEE do Conselho, de 13 de Setembro de 1993,relativa à limitação das emissões de dióxido de 
carbono através do aumento da eficácia energética (SAVE),e que impõe que os Estados-Membros elaborem, apliquem 
e comuniquem programas relativos à eficiência energética dos edifícios, começa agora a evidenciar alguns 
benefícios importantes. É todavia necessário um instrumento jurídico complementar para instituir acções mais 
concretas, com vista a materializar o grande potencial não consumado de economias de energia e reduzir as grandes 
diferenças entre os Estados-Membros no que respeita aos resultados neste sector. 

As medidas destinadas a melhorar o desempenho energético dos edifícios deverão ter em conta as condições 
climáticas e locais, bem como o ambiente interior e a rentabilidade económica. Essas medidas não contrariarão outros 
requisitos essenciais relativos aos edifícios, tais como a acessibilidade, as regras da boa arte e a utilização prevista do 
edifício. 

O desempenho energético dos edifícios deve ser calculado com base numa metodologia, que poderá ser 
diferenciada a nível regional, que integre, para além do isolamento térmico, outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar condicionado, a aplicação de fontes de energia renováveis e a concepção dos 
próprios edifícios. Uma abordagem comum deste processo, por intermédio de peritos qualificados e/ou acreditados, cuja 
independência deverá ser garantida com base em critérios objectivos, contribuirá para nivelar as condições no que 
respeita aos esforços desenvolvidos nos Estados-Membros em matéria de economia de energia no sector dos edifícios 
e conferirá transparência aos potenciais proprietários ou utentes no que respeita ao desempenho energético do 
mercado imobiliário comunitário. 

Dado o impacto que, a longo prazo, os edifícios vão ter em termos de consumo de energia, os novos edifícios 
deverão cumprir requisitos mínimos de desempenho energético, adaptados às condições climáticas locais. As boas 
práticas deverão, neste contexto, orientar-se para a melhor utilização possível de factores relevantes para reforçar o 
desempenho energético. Como a aplicação de sistemas alternativos de fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, justifica-se uma avaliação da viabilidade técnica, ambiental e económica desses 
sistemas. Essa avaliação pode ser efectuada pelos Estados-Membros, através de um estudo que resultará numa lista 
de medidas de conservação da energia, para condições médias do mercado local, que satisfaçam critérios de 
rentabilidade económica. Antes do arranque da construção, poderão ser necessários estudos específicos caso a 
medida, ou medidas, sejam consideradas viáveis. 

As grandes obras de renovação de edifícios existentes acima de uma determinada dimensão devem ser 
consideradas uma oportunidade para tomar medidas economicamente rentáveis de melhoria do desempenho 
energético. Grandes obras de renovação são os casos em que o custo total da renovação relacionada com a envolvente 
construtiva do edifício e/ou instalações de energia, como o aquecimento, o fornecimento de água quente, o ar 
condicionado, a ventilação e a iluminação é superior a 25%do valor do edifício, excluindo o valor do terreno em que este 
está situado, ou em que é renovada mais de 25% da envolvente construtiva do edifício. 

Todavia, a melhoria do desempenho energético global de um edifício existente não significa necessariamente a 
renovação total do edifício, podendo limitar-se aos componentes que são mais importantes para o seu desempenho 
energético e que são economicamente rentáveis. 

Os requisitos para a renovação dos edifícios existentes não deverão ser incompatíveis com a função pretendida, a 
qualidade ou o carácter do edifício. Deverá ser possível recuperar os custos suplementares inerentes a essa 
renovação dentro de um prazo razoável em relação à vida técnica esperada do investimento com as 
correspondentes economias de energia. 

O processo de certificação pode ser apoiado por programas com o objectivo de facilitar um acesso equitativo ao 
aumento do desempenho energético, ou baseado em acordos entre organizações de partes interessadas e um 
organismo designado pelo Estado-Membro ou realizado por empresas de serviços de energia que concordem em se 
comprometer na realização dos investimentos identificados. Estes regimes devem ser super visados e acompanhados 
pelos Estados-Membros, que deverão igualmente facilitar o recurso a sistemas de incentivo. Na medida do possível, o 
certificado deve descrever a situação efectiva do desempenho energético do edifício, podendo ser revisto nesse sentido. 
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devida conta as considerações ambientais e energéticas, pelo que devem ser regularmente sujeitos à 
certificação energética. 

A divulgação ao público desta informação sobre desempenho energético deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. Além disso, a exibição das temperaturas interiores oficialmente recomendadas, 
juntamente com a temperatura efectivamente medida, deverá desencorajar a utilização incorrecta dos sistemas de 
aquecimento, ar condicionado e ventilação e contribuir assim para evitar o desperdício de energia e salvaguardar 
condições climáticas confortáveis (conforto térmico) em relação à temperatura exterior. 

Os Estados-Membros também podem utilizar outros meios ou medidas não mencionados na presente directiva, a fim de 
incentivar um maior rendimento energético. Os Estados-Membros devem encorajar a boa gestão energética, tendo em 
conta a intensidade da utilização dos edifícios. 

Nos últimos anos o número de aparelhos de ar condicionado tem vindo a aumentar nos países do sul da Europa. 

Este facto cria importantes dificuldades nas horas de ponta, problema que tem por consequência um aumento do preço 
da energia eléctrica e uma deterioração do equilíbrio energético nesses países. Consequentemente deverá ser dada 
prioridade a estratégias que contribuam para melhorar o comportamento térmico dos edifícios durante o Verão. 
Concretamente, devem desenvolver-se ainda mais as técnicas de arrefecimento passivo, principalmente as que 
contribuem para melhorar a qualidade do clima interior e o microclima em torno dos edifícios. 

A facturação, aos inquilinos dos edifícios, dos custos de aquecimento, ar condicionado e água quente, calculados em 
proporção ao consumo efectivo, poderá contribuir para a poupança de energia no sector residencial. Os inquilinos 
devem ter a possibilidade de regular o seu próprio consumo de aquecimento e água quente, na medida em que tal seja 
eficaz em termos de custos. 

O objectivo da directiva é promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios na Comunidade, tendo 
em conta as condições climáticas externas e as condições locais, bem como as exigências em matéria de clima interior 
e a rentabilidade económica. A directiva estabelece requisitos em matéria de: 

a) Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho energético integrado dos edifícios; 

b) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos edifícios; 

c) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes edifícios existentes que sejam sujeitos a 

importantes obras de renovação; 

d) Certificação energética dos edifícios; e 

e) Inspecção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios e, complementarmente, avaliação da 

instalação de aquecimento quando as caldeiras tenham mais de 15 anos. 

Os Estados-Membros aplicam uma metodologia, a nível nacional ou regional, para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios, com base no enquadramento geral estabelecido no anexo. As partes 1 e 2 deste 
enquadramento são adaptadas ao progresso técnico nos termos do nº 2 do artigo 14,tendo em conta os requisitos ou 
normas em vigor na legislação do Estado-Membro. Este método é estabelecido a nível nacional ou regional. O 
desempenho energético de um edifício deve ser expresso de modo transparente, podendo incluir um indicador de 
emissão de CO2. 

Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que sejam estabelecidos requisitos mínimos 
em matéria de desempenho energético dos edifícios, com base na metodologia definida no anexo. Ao estabelecer 
os requisitos, os Estados-Membros podem fazer uma distinção entre edifícios novos e edifícios existentes e entre 
diferentes categorias de edifícios. Estes requisitos devem ter em conta as condições gerais de clima interior, de forma a 
evitar possíveis impactos negativos, como uma ventilação inadequada, bem como as particularidades locais, a utilização 
a que se destina o edifício e a sua idade. Estes requisitos devem ser revistos a intervalos regulares que não deverão ser 
superiores a cinco anos e, se necessário, actualizados a fim de reflectir o progresso técnico no sector dos edifícios. 

Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que os edifícios novos cumpram os requisitos 
mínimos de desempenho energético indicados. 

Relativamente aos edifícios novos com uma área útil total superior a 1000 m2,os Estados-Membros devem assegurar 
que seja estudada a viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos, tais como: 

? sistemas descentralizados de fornecimento energético baseados em energias renováveis, 
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? co-geração, 

? sistemas urbanos ou colectivos de aquecimento ou arrefecimento, se existirem, 

? bombas de calor, sob certas condições, e que esta seja tomada em consideração antes de se iniciar a construção. 

Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que, aquando da realização de obras de 
renovação importantes em edifícios com uma área útil total superior a 1000 m2,o seu desempenho energético seja 
melhorado, de forma a cumprir requisitos mínimos, na medida em que tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os Estados-Membros definem esses requisitos mínimos de desempenho energético com base 
nos requisitos de desempenho energético estabelecidos 

Os Estados-Membros asseguram que, aquando da construção, da venda ou do arrendamento de um edifício, seja 
fornecido um certificado de desempenho energético ao proprietário ou por este ao potencial comprador ou 
arrendatário, consoante o caso. A validade do certificado não deve ser superior a 10 anos. 

O certificado de desempenho energético de um edifício deve incluir valores de referência, como valores regulamentares 
legais e marcos comparativos, para que os consumidores possam comparar e avaliar o desempenho energético do 
edifício. O certificado deve ser acompanhado de recomendações relativas à melhoria do desempenho energético sob 
condições de rentabilidade económica. 

Quanto aos edifícios com uma área útil total superior a 1000 m2 ocupados por autoridades públicas e por 
instituições que prestem serviços públicos a um grande número de pessoas e sejam por isso frequentemente 
visitados por essas pessoas, os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para assegurar que seja 
afixado em posição de destaque, claramente visível pelo público em geral, um certificado de desempenho energético 
com 10 anos no máximo. 

Também pode ser claramente afixada a gama de temperaturas interiores recomendadas e a verificada e, se for caso 
disso, outros factores climáticos relevantes. 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 4 de Janeiro de 2006 e informar imediatamente a 
Comissão desse facto. 

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

ANEXO 

Enquadramento geral para o cálculo do desempenho energético dos edifícios (artigo 3.o ) 

1.A metodologia de cálculo do desempenho energético dos edifícios integrará pelo menos os seguintes aspectos: 

a) Características térmicas do edifício (envolvente construtiva e divisões internas, etc.).Estas características poderão 
também 

incluir a estanquidade ao ar; 

b) Instalação de aquecimento e fornecimento de água quente, incluindo as respectivas características de isolamento; 

c) Instalação de ar condicionado; 

d) Ventilação; 

e) Instalação fixa de iluminação (em especial do sector não residencial); 

f) Posição e orientação dos edifícios, incluindo condições climáticas exteriores; 

g) Sistemas solares passivos e protecção solar; 

h) Ventilação natural; 

i) Condições climáticas interiores, incluindo as de projecto. 

2.Neste cálculo, deve ser tida em conta, quando for caso disso, a influência positiva dos seguintes aspectos: 

a) Sistemas solares activos e outros sistemas de aquecimento e produção de electricidade baseados em fontes de 
energia renováveis; 

b) Electricidade produzida por sistemas de co-geração; 
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c) Sistemas urbanos ou colectivos de aquecimento e arrefecimento; 

d)Iluminação natural. 

3.Para efeitos deste cálculo, os edifícios devem ser devidamente classificados em categorias tais como: 

a) Habitações unifa miliares de diversos tipos; 

b) Edifícios de apartamentos; 

c) Edifícios de escritórios; 

d) Estabelecimentos escolares; 

e) Hospitais; 

f) Hotéis e restaurantes; 

g) Instalações desportivas; 

h) Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista; 

i) Outros tipos de edifícios que consomem energia.  

Quadro 3.4. u) DIRECTIVA 2002/9/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2002 

relativa ao desempenho energético dos edifícios (Comunidade Europeia, 2003) 

É de salientar que, a Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios, cujo objectivo é 

promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios, para o qual deverão ser 

estabelecidos requisitos mínimos, refere também que deverá ser assegurada a avaliação da 

viabilidade técnica, ambiental e económica dos sistemas alternativos de fornecimento de energia.  

Os esforços para a redução de emissões passa pela redução do consumo de energia em todos os 

sectores incluindo o dos edifícios. O consumo de energia nos edifícios corresponde a uma parcela 

significativa do consumo de energia a nível mundial, sendo este valor diferente de país para país, 

por estar directamente relacionado com cada realidade sócio/económica/cultural. Existe um grande 

potencial de redução aquando da concepção do edifício: a utilização dos princípios da arquitectura 

solar passiva e activa, que permitem um maior nível de conforto dentro do edifício e menores 

consumos de energia em aquecimento, arrefecimento e iluminação. Edifícios de elevado rendimento 

energético é uma das pistas propostas como decisiva de acção prioritária a curto e a médio prazo. 

Os edifícios têm como objectivo fundamental proporcionar um ambiente agradável, confortável e 

saudável onde os seus ocupantes possam desenvolver uma determinada activid ade, qualquer que 

ela seja, na habitação ou no local de trabalho. Este requisito faz com que os edifícios sejam 

responsáveis, directa ou indirectamente, por mais de 40% da energia consumida a nível mundial, 
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sendo uma parcela apreciável correspondente à manutenção do conforto25 (ou, pelo menos, à 

minimização do desconforto)26. Uma vez que o consumo de energia se traduz em custos, quer para 

os utilizadores, quer para as economias nacionais, bem como à produção de gases que agravam o 

"aquecimento global" do planeta e, pelo menos no caso da refrigeração, à libertação para a 

atmosfera de gases nocivos à camada de ozono, impõe-se a tomada de medidas tendentes à sua 

redução ou, pelo menos, a uma redução da respectiva taxa de crescimento (Maldonado, 

Nascimento, 1997). 

As prioridades dos países da União Europeia (UE) na envolvente dos edifícios incluem 

integração espacial – fornecer ferramentas para o design urbano que permitam aos arquitectos, planeadores e 
construtores, optimizar o uso de energia nos edifícios, e desenvolver o design urbano bioclimático; 

sustentabilidade – reduzir percas térmicas em edifícios  a recuperar e em edifícios novos; 

eficiência  em aquecimento, arrefecimento, iluminação e ventilação, aplicações domésticas e a integração de 
tecnologias de energia renováveis nos edifícios que reduzirá as emissões de CO2, reduzirá os picos de consumos 
de electricidade, permitirá poupança energética em iluminação e reduzirá o consumo energético em aplicações 
domésticas. 

Quadro 3.4. v) Prioridades dos países da União Europeia na envolvente construtiva dos edifícios 

A Europa é o líder mundial na construção e tem uma indústria doméstica muito forte que é um pré-

requisito para uma indústria de exportação com sucesso. O mercado da eficiência energética e 

tecnologias de energia renovável crescerá, oferecendo um tremendo potencial de crescimento de 

emprego no sector europeu da construção. 

3.5. Aspectos particulares dos edifícios dos Campus Universitários 

O programa Copernicus Campus27, cujo objectivo é estimular a discussão nas formas e nos meios 

pelos quais as universidades podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, em particular, 

na aplicação do capítulo 36 da Agenda 2128, (o programa pretende aplicar os princípios da carta 

para o desenvolvimento sustentável e de como os princípios do desenvolvimento sustentável podem 

ser perseguidos e promovidos por universidades, contribuindo para a promoção da coesão entre 

                                                 

25 Neste contexto, o conforto inclui várias componentes, nomeadamente a térmica, a qualidade do ar e a iluminação. 

26 Em determinadas situações, apesar de um elevado consumo de energia, o desconforto permanece dadas as 
péssimas características térmicas da envolvente dos edifícios. 

27 http://www.copernicus-campus.org/sites/project_index2.html, http://www.copernicus-
campus.org/sites/project_index2.html, http://www.copernicus-campus.org/sites/ESC.pdf 

28 Capitulo 36 da Agenda 21: Promoção do Ensino, da Consciencialização e do Treinamento 
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universidades em toda a Europa), nos projectos “Low-Energy University” e “European Solar – 

Campus” que tem como um dos seus objectivos identificar os consumo de energia e potenciais de 

poupança de energia das universidades refere que: 

Os anfiteatros, os laboratórios e os escritórios da administração correspondem à maior parte da 

área dos edifícios das universidades.  

Relativamente aos anfiteatros refere que mais de metade dos anfiteatros e das salas de aula das 

universidades estudadas têm ar condicionado. O consumo específico da electricidade é 

correspondentemente elevado. A intensidade luminosa é elevada nas áreas de ensino, o que 

contribui para um elevado consumo de electricidade. 

No que diz respeito aos laboratórios, excluindo determinadas tecnologias, o equipamento específico 

para experiências é o consumidor principal nos laboratórios. Estes dispositivos científicos estão 

permanentemente ligados ou trabalham na modalidade stand-by, o impacto no consumo da 

electricidade está a aumentar – especialmente durante o período nocturno e aos fins de semana. 

Por outro lado, o ar condicionado e a ventilação são os principais responsáveis pelo consumo de 

calor e de electricidade. Particularmente nas áreas das ciências naturais, farmácia e medicina, onde 

as experiências têm que cumprir padrões estritos em termos da qualidade do ar, o consumo de 

energia é elevado.  

No que diz respeito à administração, a parte principal do consumo de energia nos departamentos da 

administração é causado pelo equipamento de escritório. Estima-se, aproximadamente, que 15% do 

consumo de electricidade de uma universidade é devido aos computadores, às fotocopiadoras e aos 

dispositivos de fax. Similarmente ao equipamento científico, o problema principal é a parte crescente 

da electricidade consumida no "stand-by" ou na modalidade de "off". A eficiência da iluminação e as 

pobres estratégias de controlo contribuem para o consumo de electricidade. As medidas de 

eficiência de energética serão particularmente eficazes quando são dirigidas aos grandes 

consumidores. As tecnologias de aquecimento e as instalações de ar, iluminação e equipamento de 

escritório que são utilizados na universidade são alvos principais para aumentar a eficiência 

energética em instituições de ensino superior. 

Na média das universidades europeias analisadas, o consumo de energia total aumentou 

ligeiramente entre 1995 e 1999. É referido o rápido crescimento no consumo de electricidade. 



 

 

65 

Embora não tenha sido analisado mais detalhadamente, o aumento de 9% no período de quatro 

anos considera-se que tenha sido devido ao aumento do número de equipamentos técnicos.  

Relativamente ao contributo das universidades para as energias renováveis, a instalação de 

sistemas fotovoltaicos, devido à grande superfície dos edifícios das universidades, a área potencial 

a ser coberta por fotovoltaicos é enorme. Cada universidade poderia conseguir uma capacidade 

instalada até 100 kW, cobrindo somente um telhado ou uma área da fachada de aproximadamente 

30 por 30 metros. Para um número de 292 universidades, a capacidade instalada seria equivalente 

a três por cento do objectivo a atingir para a campanha de energia renovável da Comunidade 

Europeia. Também para os colectores térmicos solares, correspondendo às suposições feitas para 

os fotovoltaicos, uma escala similar de capacidade instalada podia ser alcançada no campo do 

aquecimento solar e do arrefecimento. 

O consumo específico anual do calor de uma universidade da Europa é aproximadamente 1 770 

kWh por estudante  e a média calculada de custos anuais de combustíveis fosseis e de 

aquecimento é quase um milhão de Euros por universidade. Os principais consumidores são o 

aquecimento de espaços e a produção descentralizada de água quente. Especialmente na Europa 

central e do norte onde a estação de aquecimento (período frio com necessidade de aquecimento) é 

longa, os colectores térmicos solares poderiam contribuir para substituir uma parte relevante dos 

sistemas de aquecimento tradicionais. Na região mediterrânea, uma grande parte do consumo de 

água quente das universidades podia ser substituída aplicando o aquecimento de água por 

colectores solares (térmico).  

Na Europa do sul, os sistemas térmicos solares podem também operar eficientemente em relação à 

absorção para refrigeração dos sistemas de ar condicionado. Exemplos das universidades da região 

mediterrânea indicam que mais de metade dos espaços da universidade têm ar condicionado. A 

parte de espaços com ar condicionado alcança mesmo até 70 a 100% em alguns departamentos da 

administração, laboratórios e anfiteatros grandes. Nesta área, os sistemas térmicos solares também 

podem ser aplicados para efeitos de refrigeração.  

O aquecimento e os sistemas de refrigeração representam boas oportunidades para a 

implementação de colectores térmicos solares em universidades. Pode-se esperar um potencial de 

pelo menos 300 000 m2, tendo em consideração que unidades de aproximadamente 1.000 m2 
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podem ser instaladas em cada universidade sem grandes esforços técnicos. O suporte para a 

campanha “15 milhões de m2” atingiria 2 por cento tendo em conta a área instalada. 

O programa “Campus Solares Europeus” pode contribuir para o importante objectivo de envolver as 

universidades na redução de emissões de gases com efeito de estufa visto que os sistemas de 

energia renovável instalados nas universidades europeias têm um impacto eminente na redução de 

emissões de CO2.  

A instalação de painéis fotovoltaicos com uma capacidade total do 30 000 kWp conduziria, 

consequentemente, a aproximadamente 30 000 toneladas de redução de emissões de CO2 por ano. 

Cobrir uma área de telhado de 300 000 m2 com colectores térmicos solares resultaria numa outra 

redução anual de 60 000 toneladas. 

O Programa COPERNICUS 

 

objectivo: estimular a discussão nas formas e nos meios pelos quais as universidades podem contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, em particular, na aplicação do capítulo 36 da Agenda 21 

 

projectos: “Low Energy University” e “European Solar – Campus” que tem como um dos seus objectivos 
identificar os consumo de energia e potenciais de poupança de energia das universidades 

 

diagnóstico : 

? na média das universidades europeias analisadas, o consumo de energia total aumentou ligeiramente entre 
1995 e 1999. Embora não tenha sido analisado mais detalhadamente, o aumento de 9% no período de 
quatro anos considera-se que tenha sido devido ao aumento do número de equipamento técnico. 

anfiteatros 

? o consumo específico de electricidade é correspondentemente elevado 

? mais de metade dos anfiteatros e das salas de aula das universidades estudadas têm ar condicionado 

? a intensidade luminosa é elevada nas áreas de ensino 

laboratórios 

? o consumo de energia é elevado 

? o equipamento específico para experiências, o ar condicionado e a ventilação são os principais 
responsáveis pelo consumo de calor e de electricidade, estes dispositivos científicos estão 
permanentemente ligados ou trabalham na modalidade stand-by 

? o impacto no consumo de electricidade está a aumentar – especialmente durante o período nocturno e aos 
fins de semana 

administração 

? o equipamento de escritório é o principal responsável pelo consumo de energia, estima-se, 
aproximadamente, que 15% do consumo de electricidade de uma universidade é devido aos computadores, 
às fotocopiadoras e aos dispositivos de fax 
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? o problema principal é a parte crescente da electricidade consumida no "stand-by" ou na modalidade de "off"  

? a eficiência da iluminação e as pobres estratégias de controlo contribuem para o consumo de electricidade 

 

aspectos que têm de ser tomados em conta no desenvolvimento de medidas de poupança de energia 

? medidas de eficiência energética serão particularmente eficazes quando são dirigidas aos grandes 
consumidores 

? as tecnologias de aquecimento e as instalações de ar, iluminação e equipamento de escritório que são 
utilizados nas universidades são alvos principais para aumentar a eficiência energética em instituições de 
ensino superior. 

 

contributo para a campanha de energia renovável da Comunidade Europeia 

O programa “Campus Solares Europeus” pode contribuir para o importante objectivo de envolver as 
universidades europeias na redução de emissões de gases com efeito de estufa através da instalação de 
sistemas de energia renovável com impacto eminente na redução de emissões de CO2: 

? instalação de sistemas fotovoltaicos, representando três por cento do objectivo a atingir para a campanha 
de energia renovável da Comunidade Europeia 

? instalação de colectores térmicos solares, correspondendo às suposições feitas para os fotovoltaicos, uma 
escala similar de capacidade instalada podia ser alcançada no campo do aquecimento solar e do 
arrefecimento  

Quadro 3.5. a) O Programa COPERNICUS 

3.6. Síntese 

No processo do ciclo de vida de um edifício, a redução do consumo de energia é considerada o 

factor mais importante num quadro de desenvolvimento com objectivos de sustentabilidade. Em 

todas as fases deste ciclo, concepção, produção (construção), utilização e demolição ou 

remodelação deverão ser consideradas estratégias que minimizem os impactos ambientais 

contribuindo para a sustentabilidade, gerindo o consumo de recursos naturais e em particular, 

reduzindo o consumo de energia. 

A redução do consumo de energia é obtida, seleccionando materiais de baixa energia incorporada, 

concebendo um edifício com adequada iluminação natural e reduzindo a necessidade de sistemas 

de ventilação, ar condicionado e aquecimento, tanto nos edifícios novos como nos edifícios 

existentes. 

Previsivelmente, o consumo de energia nos edifícios vai aumentar, mas existem oportunidades de 

redução destes consumos pela aplicação de tecnologias disponíveis e em áreas para desenvolver e 

aplicar novas e apropriadas tecnologias e técnicas.  
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Todos os edifícios, incluindo os Universitários,  os princípios da arquitectura solar passiva e 

integrando sistemas solares activos, representam oportunidades para a gestão da energia 

consentânea com os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Esta evidência é reconhecida e está implícita nos documentos consultados: Planos de Acção, 

Resoluções, Recomendações, Livros Brancos, Directivas. Estes documentos, primeiramente 

referentes a questões de aprovisionamento energético e posteriormente referentes a questões 

ambientais prioritárias (as alterações climáticas) conferem responsabilidades ao sector dos edifícios 

na redução do consumo de energia. 
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4. A energia nos edifícios em Portugal 

4.1. Introdução 

No capítulo anterior, abordou-se a importância da cidade para o desenvolvimento sustentável e para 

a gestão da energia e desenvolveu-se o papel dos edifícios nas oportunidades de redução dos 

consumos energéticos. 

O presente capitulo tem como objectivo enquadrar no contexto nacional os aspectos apresentados 

nos capítulos anteriores. 

No sub capitulo 4.2.: 

? Expõe-se a situação energética em Portugal, ao nível dos consumos que têm aumentado a 

um ritmo superior ao do PIB e a grande dependência de recursos externos que fazem com 

que Portugal seja bastante sensível ao mercado mundial de energia e que já esteja em 

situação de incumprimento relativamente aos compromissos assumidos no âmbito do 

Protocolo de Quioto o que leva à adopção de uma estratégia nacional de mitigação de 

emissões de gases de efeito de estufa. O controlo das emissões de gases com efeito de 

estufa é um indicador de desenvolvimento sustentável. 

No sub capitulo 4.3.: 

? Regista-se que o consumo de energia nos edifícios tem vindo a aumentar, qual a forma de 

distribuição em termos de utilizações finais, que o parque de edifícios está a crescer e que 

não é realizado o investimento devido na aplicação de melhorias de eficiência energética. 

? Constata-se que o sector dos edifícios é um sector com grandes oportunidades para 

melhorar a eficiência energética de Portugal. 

? Relaciona-se o comportamento térmico dos edifícios e os regulamentos existentes. 

? Refere-se que o consumo de energia nos edifícios em Portugal vai subir mas que esta 

subida poderá ser minimizada se a concepção dos edifícios for adequada, pois apesar do 

aquecimento ser necessário ele poderá ser reduzido, sendo o arrefecimento dispensável. 

? Faz-se uma breve descrição dos Regulamentos existentes para a melhoria do conforto 

térmico dos edifícios em condições de eficiência energética (RSECE) e sem acréscimo do 

consumo de energia (RCCTE). 
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No sub capitulo 4.4.referem-se: 

? As excelentes oportunidades e vantagens de Portugal para substituir a utilização intensiva 

de combustíveis fósseis por recursos renováveis e o necessário envolvimento 

governamental,  

? A integração dos sistemas de energia solar nos edifícios e o papel determinante que os 

edifícios públicos devem representar,  

? A instalação de painéis solares em telhados não exige instalações esteticamente 

condenáveis,  

? As três formas de energia renovável e solar a aplicar em edifícios,  

? A implementação dos edifícios solares passivos em Portugal,  

? A melhoria da qualidade da envolvente e o aumento da utilização de ganhos solares nos 

edifícios, 

? As medidas específicas previstas no Plano nacional para o sector dos edifícios. 

4.2. Enquadramento da situação energética em Portugal 

Nos últimos 20 anos, o consumo de energia aumentou fortemente, a uma taxa de 4 a 5% ao ano 

(Watson, 1998), 6% entre 1996 e 1998 (Collares Pereira, 2001) apesar de, per capita, ser ainda 

inferior ao da média europeia. Portugal caminha no sentido contrário ao da União Europeia (Collares 

Pereira, 2001), do resto do mundo industrializado e do que deveria acontecer (Watson, 1998): o 

consumo energético aumentou a um ritmo superior ao PIB: a tendência da intensidade energética29 

é de crescimento contínuo enquanto que a média europeia (apesar de lá estarmos incluídos) é de 

redução contínua (Collares Pereira, 2001). Os valores absolutos de consumo de energia por 

unidade de PIB são muito maiores em Portugal, tendo passado a ser uma das mais elevadas dos 

países da União Europeia. (Watson, 1998), o que quer dizer que, o consumo de energia é mais 

eficiente na média da UE e esta, em média, vai utilizando energia de uma forma que é cada vez 

mais eficiente (Collares Pereira, 2001). 

                                                 

29 Intensidade energética (unidade de energia/unidade monetária) “é um dos indicadores que serve para caracterizar a 
forma como se usa a energia, uma informação mais útil do que a simples variação do seu valor absoluto ou relativo, 
visto que a energia só nos interessa na medida em que nos permite produzir algo ou prestar um serviço” (Collares 
Pereira, 2001). 
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De acordo com os dados referentes a 1996, o consumo de energia final na UE ascende a 950 Mtep 

(milhões de toneladas equivalentes de petróleo) e em Portugal fica aquém de 14 Mtep (1,5% do 

total). Esta situação traduz um consumo per capita relativamente baixo, avaliado em cerca de 50% 

do consumo médio da UE (PROGRAMA OPERACIONAL DA ECONOMIA, Aprovado pela Comissão a 28 de Julho de 2000). 

No que diz respeito a recursos, Portugal utiliza uma percentagem baixa de recursos próprios tendo 

uma grande dependência de recursos externos, importa cerca de 88% (Watson, 1998) / 90% 

(Collares Pereira, 2001), de energia primária, (cerca de 70% destas importações são de petróleo), 

enquanto que, no conjunto da UE, a dependência é inferior a 50%, o que implica que o sistema 

energético português seja claramente mais dependente do exterior que os sistemas energéticos da 

generalidade dos outros países membros. Os recursos energéticos nacionais não renováveis são 

escassos. Apenas é explorado algum urânio para exportação. A maioria dos recursos energéticos 

próprios são renováveis mas apenas a biomassa e a energia hídrica têm significado (cerca de 12% 

da energia primária produzida). O petróleo e o carvão (responsáveis respectivamente por 70% e 

18% da energia produzida) são integralmente importados (Watson, 1998). O gás natural só 

começou a ser utilizado em percentagem relevante a partir de 1998, devendo vir a estabilizar, em 

termos de contribuição, acima dos 10% até 2010 (Collares Pereira, 2001).  

A grande dependência externa em particular do petróleo e o elevado crescimento da intensidade de 

utilização de energia torna Portugal bastante sensível a qualquer alteração ou perturbação no 

mercado mundial de energia, motivo que deveria constituir, por si só, uma razão para Portugal 

explorar mais a fundo os recursos energéticos de que dispõe (Collares Pereira, 2001). 

A União Europeia, tal como Portugal, é sobretudo importadora de petróleo e de gás de que também 

não dispõe. No entanto, tem vindo gradualmente a construir um paradigma diferente na área da 

energia, uma visão do lado da procura, pondo ênfase na satisfação do serviço que a energia 

proporciona, contrastando com a situação de Portugal - uma visão centrada, gerida e alimentada 

pela oferta. A União Europeia (UE) desenvolveu assim uma política energética em que, enfatizou a 

utilização racional de energia; recorreu a equipamentos de eficiência energética cada vez maior, 

explorou novos processos, materiais e tecnologias, melhores processos industriais, equipamentos 

mais eficientes e novos materiais; decidiu recorrer de forma muito mais forte a outras fontes de 

energia, limpas e renováveis, gerando uma série de outras vantagens associadas a uma nova 

actividade económica, criação de emprego e de oportunidades de exportação no futuro, para além 
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de contribuir de forma decisiva para a questão da redução dos impactes ambientais dos 

combustíveis fósseis (Collares Pereira, 2001). 

No âmbito do Protocolo de Quioto, apesar da União Europeia ter uma permissão de emissão de 

gases responsáveis pelo efeito de estufa de 92% (no período 2008-2012) relativamente a 1990, 

Portugal deverá conter o crescimento das suas emissões em 27%, no primeiro período de 

cumprimento, em relação aos níveis de 199030, devido à estratégia definida pela União Europeia 

que estabeleceu a partilha de responsabilidade ("burden sharing") relativamente a um objectivo 

global de redução (Seixas, 2000). As previsões apontam para que os consumos continuem a 

crescer a um ritmo igual (até maior em alguns sectores) (Collares Pereira, 2001).  

De acordo com dados relativos a 2000, as emissões nacionais de gases com efeito de estufa já 

subiram 31 por cento relativamente ao ano de referência 1990, ultrapassando em quatro por cento o 

limite máximo que Portugal terá de respeitar dentro de dez anos indicando uma derrapagem maio r 

do que se imaginava (a primeira versão do Programa Nacional para as Alterações Climáticas, 

apresentada em Dezembro de 2000, indicava, com base em estimativas, que a meta dos 27 por 

cento havia sido superada em 2000, mas apenas em um ponto percentual). A avaliação agora 

concluída, com base em inventários mais rigorosos, mostra que, afinal, o desvio observado nesse 

ano - a que se referem os dados mais recentes - é significativamente maior. Portanto, Portugal já 

gastou o crédito de emissões de que dispunha para os próximos dez anos e agora terá de fazer um 

esforço adicional para reduzi-las em pelo menos quatro por cento. Isto implicará intervir sobretudo 

no sector dos transportes e da oferta de energia, que são responsáveis por cerca de 80 por cento 

do aumento das emissões de gases de efeito de estufa no país desde 1990. O uso cada vez maior 

do carro particular e o crescente consumo de electricidade são dois dos factores que mais pesam 

nesta contabilidade (Garcia, 2002).  

De acordo com Collares Pereira, a União Europeia faz exigências que Portugal tem ignorado, 

afirmando que são demasiado limitadoras e prejudiciais para o desenvolvimento de Portugal na 

corrida europeia em que se encontra. Os argumentos de rotina a favor desta inevitabilidade da 

situação energética em Portugal estão associados à disparidade que ainda existe no consumo per 

                                                 

30 A principal justificação para o estabelecimento desta percentagem de aumento de emissões reside na necessidade de 
Portugal caminhar no sentido da convergência real em relação à média dos países da União, o que pressupõe a 
necessidade da economia registar elevados níveis de crescimento 
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capita de energia, entre Portugal e a média europeia, e com o facto de os custos da mudança se 

presumirem elevados e fora do alcance da economia Portuguesa. Mas, apesar dos consumos de 

Portugal ainda não serem os da União Europeia, Portugal não tem de consumir o mesmo per capita 

para alcançar o nível europeu: para começar, não tem o mesmo clima. Mudar e seguir as linhas da 

União Europeia, implica uma política energética específica forte e uma actuação vigilante apertada 

virada para o cumprimento dessa política (Collares Pereira, 2001). 

De acordo com Watson, os grandes objectivos e estratégias nacionais estão próximas das dos 

outros países da União Europeia: segurança e diversidade da oferta; abertura do mercado 

energético; aumento da eficiência energética e desenvolvimento de energias renováveis; 

minimização dos custos de energia e transparência de preços; protecção do ambiente. No entanto, 

a diferença entre objectivos e a sua concretização ilustram que a política energética não foi uma 

prioridade desde o início da década de 90. Apenas a implementação do Projecto do Gás Natural31 e 

alguma abertura do mercado captaram o interesse do país. Tomando como exemplo outros países 

como a Suécia, a Dinamarca e a Holanda, mostra que políticas energéticas de longo prazo que 

dêem prioridade à eficiência energética e a energias renováveis são compatíveis com 

desenvolvimento e qualidade de vida e são ainda o único caminho para aumentar a segurança e a 

protecção do ambiente (Watson, 1998). O financiamento público para energias renováveis e 

eficiência energética deveria ser, no mínimo, equivalente ao do gás natural e ao das centrais 

eléctricas. Tendo em atenção os compromissos ambientais, a integração de externalidades irão 

certamente permitir e justificar um maior incremento nos incentivos (Watson, 1998). De acordo com 

o Programa Operacional da Economia (2000), as questões chave que continuam a determinar a 

política energética actual e no futuro são a segurança de abastecimento, a eficiência, a 

competitividade e a redução do impacte ambiental da produção de energia. 

Os sectores com maior responsabilidade nas emissões de CO2 são os sectores dos transportes, 

indústria, residencial e serviços. O sector industrial embora diminua a sua participação no balanço 

global, mantém-se como o sector de maior importância (Seixas, 2000). De acordo com o estudo 

                                                 

31 Existem factores de emissão para diferentes combustíveis, para diferentes fontes e para diferentes tecnologias, mas, 
em geral, salvo condicionantes específicas, o gás natural apresenta um factor de emissão mais baixo do que o carvão 
ou o fuel óleo e a sua combustão é mais eficiente (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/). 
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coordenado pela Prof. Júlia Seixas32 a evolução do contributo das emissões por sectores com maior 

responsabilidade nas emissões de CO2, será conforme indicado no Quadro 4.2. a). 

sectores / contributo para o balanço global das emissões de CO2 1990 2010 

industrial 40% 37% 

transportes 24% 31% 

residencial e serviços 17% 20% 
   Quadro 4.2. a) Previsões da evolução do contributo das emissões de CO2  por sectores para o período de 1990 a 

2010 

O documento Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (Direcção 

Geral do Ambiente, 2000) permite reconhecer que o problema do controlo das emissões de gases 

com efeito de estufa está assumido pelos órgãos da administração central. Nesta proposta, um dos 

Indicadores Ambientais é a Emissão de Gases com Efeito de Estufa e este está relacionado com 

outros indicadores, como por exemplo, taxa de PIB por habitante; investimentos e despesas na 

redução da poluição atmosférica; consumo anual de energia por habitante; despesa pública por 

habitante em infra-estruturas e serviços humanos; produção e consumo de energias renováveis. 

Este documento permite reconhecer que , em Portugal, as entidades já assumiram que o controlo 

das emissões de gases com efeito de estufa e de todos os indicadores relacionados são imperativos 

para atingir o desenvolvimento sustentável. 

Apesar do limite de emissões estabelecido no âmbito do Pro tocolo de Quioto e do acordo de partilha 

de responsabilidades na redução de emissões acordado entre os países da União Europeia ser 

aparentemente generoso, para Portugal, está a revelar-se insuficiente, dado o ritmo de crescimento 

de emissões que se tem vindo a registar desde 1990, tendo já sido ultrapassada essa "quota" de 

aumento. Daqui decorre a necessidade de adopção de uma estratégia nacional de mitigação de 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), que permita optimizar o potencial nacional de 

redução, cumprindo Quioto e explorando as oportunidades de negócio que se apresentem à 

economia portuguesa no quadro dos instrumentos de mercado do Protocolo de Quioto e de outros 

instrumentos definidos ou a definir a nível da União Europeia. Ao abrigo do mecanismo comunitário 

                                                 

32 in Seixas, J. (coordenadora) - “Avaliação das emissões e controlo dos GEEs em Portugal”, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Abril 2000 
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de vigilância das emissões de GEE33, os Estados-Membros devem “elaborar, publicar e aplicar 

programas nacionais para limitar e/ou reduzir as respectivas emissões por fontes antropogénicas e 

aumentar as remoções por sumidouros de todos os gases responsáveis pelo efeito de estufa não 

abrangidos pelo Protocolo de Montreal” (PNAC, 2001a: 23). 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) é o instrumento técnico-político que dá 

corpo à estratégia de combate às alterações climáticas. Incorpora políticas, medidas e instrumentos 

para os sectores da oferta de energia, indústria, transportes, doméstico e serviços, floresta, resíduos 

e estima o seu potencial técnico de redução de emissões de GEE e, sempre que possível, a 

respectiva relação custo-eficácia. A questão das emissões de gases de efeito de estufa e a 

necessidade de adopção de políticas de mitigação apresenta uma natureza abrangente, envolvendo 

toda a sociedade portuguesa, desde os consumidores privados aos agentes económicos produtivos, 

passando pela administração pública (PNAC, 2001a). 

4.3. Consumo de energia e previsões de evolução no sector dos edifícios em Portugal 

Em Portugal, o consumo de energia no sector dos edifícios representa cerca de 21% do consumo 

final total do país (residencial com 12% e os serviços com 9%), equivalente a um consumo de 3,5 

Mtep (milhões de toneladas equivalente de petróleo). Em termos de utilizações finais, consumo de 

energia no sector dos edifícios, distribui-se aproximadamente da seguinte forma: cozinhas e águas 

quentes sanitárias 50%, aquecimento e arrefecimento 25%, iluminação e equipamentos 

(electrodomésticos) 25%. Estes valores permitem perceber onde se pode e deve actuar nos 

edifícios de forma a melhorar a sua eficiência térmica e energética. É notório o peso correspondente 

às águas quentes sanitárias, cuja fonte energética se divide entre o gás e a electricidade e onde a 

energia solar térmica poderá ter um impacto muito importante como demonstra o relatório do grupo 

de trabalho solar térmico34. Os consumos nos equipamentos e iluminação, onde a melhoria da sua 

eficiência energética é fundamental, é outra das utilizações finais importantes nos nossos edifícios. 

A fundamental informação aos consumidores sobre quais as opções mais adequadas deverá ser 

desempenhado pela etiquetagem. Os consumos destinados ao conforto térmico (aquecimento e 

                                                 

33 Decisão do Conselho de 26.04.1999 (199/296/CE). 

34 O grupo de trabalho solar térmico foi um dos 10 Grupos Temáticos, criados no âmbito do Forum Energias Renováveis 
em Portugal (Adene/Ineti,2001). 
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arrefecimento) é uma terceira via de intervenção no sector35. O comportamento dos ocupantes, bem 

como o dos equipamentos colocados num edifício têm um efeito decisivo (Adene/Ineti, 2001b: 13). 

Em Portugal, os edifícios de habitação e de serviços são um dos responsáveis pela ineficiência 

energética. A procura energética neste sector está a crescer mais depressa do que a procura da 

indústria e deve ser dada atenção ao uso eficiente de energia em geral e da electricidade em 

particular (Watson, 1998). A situação é ainda mais grave quando se sabe que o parque imobiliário 

está a crescer a um ritmo de 50 mil edifícios por ano, sem que se tenha em atenção as perdas de 

energia que  um projecto mal concebido acarreta ou mesmo agrava, como é o caso de prédios que 

utilizam materiais na envolvente que obrigam a grandes consumos para arrefecer ou aquecer as 

casas. Apesar de o cenário ser pouco animador, o clima em Portugal tem características propícias 

ao crescimento maciço das construções energeticamente eficientes. As actividades das instituições 

vocacionadas para a promoção e desenvolvimento do sector energético, devem concentrar a sua 

acção em tecnologias bioclimáticas, mas também deve ser dada prioridade à divulgação e difusão 

de tecnologias eficientes para aquecimento, arrefecimento e todas as outras utilizações de 

equipamentos  eléctricos. 

No âmbito de um estudo coordenado por Júlia Seixas, prevê-se que, para o intervalo de tempo de 

1990 (ano de referência de protocolo de Quioto) a 2010 (ano de referência relativo ao período de 

cumprimento) (Seixas, 2000): 

? para o sector dos serviços: 

o aumento na contribuição para o PAG36 nacional, de 7% para 9%; 

o aumento das emissões de gases com efeito de estufa de 4 227 KtCO2 equivalente 

(eq) para 8 650 KtCO2 eq, correspondendo a um aumento de 105%; 

                                                 

35 Se bem que os consumos dedicados ao conforto não sejam ainda muito significativo em termos de balanço global, 
eles têm aumentado muito nos últimos anos, e espera-se que continuem a aumentar pelo facto das exigências de 
conforto individual e das famílias estarem a generalizar-se à medida que o nível de vida em Portugal vai aumentando. 
Se não houver, na construção dos edifícios, uma aplicação rigorosa de princípios, regras ou normas que promovam a 
utilização racional de energia e a introdução de novas tecnologias, esses níveis de conforto térmico tenderão a ser 
atingidos com maior recurso a sistemas de condicionamento de ar interior, o que fará aumentar ainda mais os 
consumos globais no sector.  

36  PAG (Potencial de Aquecimento Global)  
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? para o sector residencial: 

o manutenção na contribuição para o PAG nacional, na ordem dos 10%, o sector 

residencial acompanhará, na mesma proporção, a evolução global do país, ou seja, 

vê o seu potencial de aquecimento global aumentar relativamente mais do que 

42%: 

o aumento de emissões de gases com efeito de estufa de 5 863 KtCO2 eq para 9 083 

KtCO2 eq, correspondendo a um aumento de 55% 

  contribuição para 
o PAG nacional 

emissões de gases com efeito de 
estufa KtCO2 equivalente (eq) 

aumento 

1990 7% 4 227  sector dos serviços 

2010 9% 8 650 + 105% 

1990 10%a) 5 863  sector residencial 

2010 10% 9 083 + 55% 

Quadro 4.3. a) Previsões da evolução do contributo do sector dos edifícios para as emissões de CO2  para o período de 

1990 a 2010  

O sector residencial acompanhará, na mesma proporção, a evolução global do país, ou seja, vê o 

seu potencial de aquecimento global aumentar relativamente mais do que 42%. 

Apesar destas projecções, o sector da construção é identificado por Collares-Pereira como um dos 

sectores que com intervenções de fundo, na linha da racionalização, tem oportunidades excelentes 

para melhorar a eficiência energética: 

? construir isolando termicamente melhor os edifícios 

? recorrer e reforçar os ganhos de energia solar para iluminação e aquecimento (Collares-

Pereira, 2001). 

4.4. O comportamento térmico dos edifícios e os regulamentos existentes 

Em Portugal, tradicionalmente, não tem sido dada a devida atenção ao comportamento térmico dos 

edifícios quando estes são concebidos, “razão pela qual muitos deles ou são normalmente 

desconfortáveis ou exigem grandes quantidades de energia para que se atinja o conforto, entendido 

na sua forma mais ampla: conforto térmico e qualidade do ar aceitável, ligada à renovação do ar ou 

à ventilação. No entanto, tem-se notado um crescente nível de exigência nos últimos anos, o que é 

um direito legítimo da população, quer no sector residencial, quer no sector de serviços, onde o 
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conforto se traduz também num aumento de produtividade ou qualidade do serviço produzido. Este 

facto tem tido como consequência um aumento significativo dos consumos energéticos e a 

instalação de equipamentos de refrigeração, tendência que se impõe desacelerar sem que, com 

isso, se imponha qualquer restrição ao conforto a que os ocupantes dos edifícios têm direito.” 

(Maldonado, Nascimento, 1997: 7) 

Como verificámos, o consumo de energia no nosso país (se não forem tomadas outras medidas), 

mesmo com o isolamento térmico eficiente, vai subir. Até há poucos anos atrás, em Portugal não 

existia o hábito de aquecer os espaços habitados, sendo em determinadas situações muito 

desconfortáveis. Hoje em dia, a maioria dos edifícios, ainda que devidamente isolados, têm 

aquecimento central (geralmente abastecidos por gás natural), motivado por padrões de conforto 

mais exigentes e um mais elevado poder de compra. Segundo a experiência dos edifícios da Expo 

98, aproveitando bem o sol no Inverno e minimizando os seus efeitos no Verão – através de um 

bom sistema de ventilação colocado nas janelas ou paredes, que é controlado nos meses frios – 

não é necessário apostar em sistemas de arrefecimento em Portugal. As necessidades de 

aquecimento estão dependentes da zona climática, da orientação, da tipologia, da densidade de 

ocupação, ..., do edifício, podendo ser evitada ou eliminada. Mas, em geral, o aquecimento continua 

a ser necessário. Apesar de em Portugal termos um clima temperado e ameno, privilegiado, ainda 

que aplicados todos os princípios de eficiência térmica na concepção do edifício, o aquecimento é 

necessário, tendo como base um determinado princípio de conforto. 

Em 1982, tendo em conta a crise energética e o seu continuado agravamento foi aprovado e 

publicado o Decreto-Lei nº 58/82 que estabelece medidas para minorar os efeitos da crise 

energética no País, sem contudo agravar as condições de utilização da energia por parte dos 

consumidores, pondo em execução a gestão da energia, a qual constitui um meio eficaz para 

minorar as dificuldades resultantes da crise energética, utilizando técnicas de custo não elevado, de 

fácil aplicação e de resultados positivos a curto prazo. Os investimentos envolvidos traduzem-se em 

acções de economia efectiva de energia ao nível das empresas que os suportam, tornando-se, a 

muito curto prazo, em benefício dos próprios consumidores.  

Assim, o Governo decretou que as entidades proprietárias ou utentes que tenham a 

responsabilidade pela utilização das instalações consumidoras intensivas de energia deverão, em 

relação às mesmas e em termos a fixar pelos regulamentos:  

? Fazer examinar as condições em que operam relativamente à utilização de energia;  
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? Elaborar um plano de racionalização do consumo de energia, sujeito à aprovação da 

Direcção-Geral de Energia;  

? Cumprir o referido plano, sob a responsabilidade de um técnico qualificado.  

Os planos de racionalização de consumos de energia definirão obrigatoriamente metas de redução 

dos consumos específicos, os quais não poderão ter valor inferior aos que venham a ser fixados 

pelos regulamentos que lhes sejam aplicáveis.  

O Regulamento da Gestão do Consumo de Energia (RGCE) (Portaria nº 359/82 que regulamenta o 

Decreto-Lei nº 58/82) é aplicável a toda e qualquer instalação consumidora de energia em relação à 

qual se verifique uma das seguintes situações: 

a) A instalação tenha tido, durante o ano anterior, consumo energético superior a 1000 toneladas de 

equivalente petróleo (1000 tep/ano);  

b) Tenha instalado equipamentos cuja soma dos consumos energéticos nominais exceda 0,500 

tep/hora;  

c) Tenha instalado pelo menos um equipamento cujo consumo energético nominal exceda 0,300 

tep/hora. (Ministério da Indústria, Energia e Exportação, 1982) 

Na década de 90, entraram em vigor dois regulamentos térmicos, para o sector dos edifícios, que 

foram importantes instrumentos na melhoria das condições de conforto e da eficiência energética do 

parque nacional construído, ao nível da envolvente construtiva e dos equipamentos que neles se 

podem instalar para a sua climatização, a partir de uma certa dimensão. Esta é uma área onde, com 

estes instrumentos - base mais afinados e exigentes e com o seu cumprimento verificado, existem 

poupanças significativas (consumos evitados) e conforto. Ainda assim, temos o consumo de energ ia 

eléctrica a subir a 5% ao ano, muito em particular por causa do aumento do uso do ar condicionado 

nos sectores residencial e serviços. Para o evitar, é determinante uma concepção adequada e 

construção de qualidade dos edifícios. 

“Estes dois regulamentos estabelecem a qualidade mínima exigível no projecto de um novo edifício. 

No entanto, um bom projecto pode e deve ir muito mais além no nível de exigência. É facilmente 

demonstrável que os níveis de necessidades energéticas admitidas pelos regulamentos são  

significativamente superiores aos que são possíveis de obter com recurso às tecnologias 

disponíveis. A aplicação dos princípios básicos de optimização económica de investimentos, os 
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quais se traduzem por um maior custo inicial compensado por economias geradas a nível da 

redução dos consumos de energia durante o funcionamento da instalação, já para não falar das 

reduções de investimento nos sistemas de climatização resultantes de investimentos numa 

envolvente melhorada para o edifício, mostram que há hoje muitas alternativas viáveis, quer para o 

edifício, quer para os seus sistemas de climatização.” (Maldonado e Nascimento, 1997: 9)) 

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) decreto-lei 

118/98, de 7 de Maio corresponde à revisão do regulamento publicado em 1992 e visa os edifícios 

com sistemas energéticos de climatização, de forma a melhorar a sua eficiência energética, isto é, 

que satisfaçam eficientemente as necessidades energéticas do edifício. Este regulamento 

estabelece as regras a ter em conta no dimensionamento e instalação dos sistemas energéticos de 

climatização em edifícios, para que, entre outras condições, “as exigências de conforto e de 

qualidade do ambiente impostas no interior dos edifícios possam vir a ser asseguradas em 

condições de eficiência energética” (a) do nº 1 do Artigo 1º do DL nº 118/98). 

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) Decreto Lei 

40/90, de 6 de Fevereiro tem como objectivo directo a melhoria da qualidade térmica da envolvente 

dos edifícios, no sentido da "melhoria das condições de conforto sem acréscimo do consumo de 

energia". 

O RCCTE teve uma importância decisiva para despertar a atenção para as questões relacionadas 

com o conforto que os edifícios podem ou não proporcionar e ainda que considerado muito 

moderado, em termos de exigências, teve um impacto significativo na forma de construir em 

Portugal. Passou a ser norma nas boas construções, a utilização de isolamentos térmicos e de vidro 

duplo, constatando-se que os utentes o exigem, ao adquirir um edifício ou apartamento.  

O RCCTE constituiu uma boa primeira base regulamentar, mas, considera-se que, actualmente, 

está desactualizado. O cumprimento deste regulamento é facilmente atingível, especialmente no 

que diz respeito às zonas climáticas menos exigentes, I1 e V1. (ver caixa) Mas este regulamento 

também é facilmente violado infringindo o próprio cumprimento do projecto aprovado devido a 

deficiências de fiscalização. Por exemplo, o não isolamento de um terraço, especialmente se for 

virado a norte (no hemisfério norte) dá origem a um grande consumo de energia nesse espaço e 

dificilmente se atinge o conforto de outros espaços contínuos e devidamente isolados com níveis de 

aquecimento inferiores. 
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 De acordo com o RCCTE (DL 40/90) o País é dividido em três zonas climáticas de Inverno, I1, I2, I3, e em três 
zonas climáticas de Verão, V1, V2, V3. 

Os dados climáticos de Inverno são o número médio de graus-dias de aquecimento na estação de aquecimento 
e a energia solar média incidente numa superfície vertical orientada a sul na estação de aquecimento. 

Os dados climáticos de Verão são a temperatura exterior de projecto e a amplitude térmica diária. 

São exemplos de zonas climáticas I1 e V1, os Açores, a Madeira, Amadora, Cascais, Peniche e de zonas 
climáticas I3 e V3 (zonas muito exigentes), Castelo de Vide, Marvão, Murça, Torre de Moncorvo e Valpaços. 

    Quadro 4.4. a) As zonas climáticas definidas pelo RCCTE 

No estudo já referenciado, coordenado por Júlia Seixas, (Seixas, 2000) foram ensaiadas a aplicação 

de determinadas medidas e acções para os sectores residencial e de serviços, o potencial de 

redução de CO2 de cada uma das medidas e acções ensaiadas, bem como o seu contributo, em 

termos percentuais, para a redução das emissões do sector residencial e de serviços, em 2010. Da 

análise dos resultados obtidos pode verificar-se que as medidas equacionadas apenas permitirão 

dar um modesto contributo para a redução das emissões de GEEs no sector residencial e que 

correspondem a uma parcela diminuta do total do sector dos serviços. Das medidas identificadas e 

ensaiadas para experimentação de redução e controlo de GEEs, no âmbito da presente dissertação 

interessam os resultados obtidos, para os sectores residencial e serviços com as medidas A, B e C, 

descritos no Quadro 4.4. b). 

O estudo permite concluir que, a revisão regulamentar, aumentando o nível de exigência da 

eficiência energética dos novos edifícios, intervindo a nível do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) (DL 40/90 de 6 de Fevereiro), tornando-o mais 

restritivo em 40%, permitirá obter reduções nos consumos energéticos dos novos edifícios com a 

relação custo-eficácia reduzida ou negligenciável. 
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Resultados obtidos, com o ensaio das medidas A, B e C, para os sectores residencial e serviços 

poupança 
de energia 
(aproximada
mente) 

relação 
custo-
eficácia 
(custo por 
tonelada de 
CO2 
equivalente 
reduzida) 

redução das 
emissões 
de GEEs, 
em 2010 
(potencial 
de redução) 
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B) aumento da eficiência energética de edifícios 
existentes, nomeadamente daqueles que foram 
construídas até 1990 - data em que entrou em vigor o 
RCCTE -, através de medidas de retrofiting, promovendo a 
melhoria do seu isolamento térmico a partir da substituição 
de vidros simples por duplos e isolamento ao nível das 
paredes e tecto (ou pavimento). 20

%
 

25
 E

sc
. (

pa
ra

 u
m

a 
u.

a.
 

tip
o 

co
m

 8
0 

m
2)

 

es
tim

a-
se

 q
ue

 s
ej

a 
> 

0 

1,
6%

 

0,
36

%
 

C) intervenção ao nível da energia solar térmica activa, 
promovendo a instalação de 1.600.000 m2 (em edifícios 
residenciais) e de 400.000 m2 (em edifícios de serviços) de 
painéis solares para aquecimento de água, em 
substituição do gás ou electricidade, até 2010. 25
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Quadro 4.4. b) Resultados obtidos, com o ensaio de medidas para os sectores residencial e serviços 

4.5. As energias renováveis, a energia solar e as oportunidades no sector dos edifícios 

em Portugal 

A Directiva Comunitária sobre a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis estipula, 

para Portugal, uma meta indicativa de 39% de energias renováveis no consumo bruto de 

electricidade pelo que dever-se-á apostar em ter de 40 a 50 MWp de potência fotovoltaica instalada 

em 2010, o que nos colocará ao nível ou mesmo acima dos outros países da União Europeia, em 

termos de potência fotovoltaica instalada per capita (actualmente de apenas 0,1 W per capita). 
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Portugal é um país rico em recursos renováveis: hídrico, solar, biomassa, eólico, ... e tendo em 

conta que Portugal tem uma dependência dos combustíveis fósseis importados que é das mais altas 

dos países da União Europeia, tem a ganhar mais do que outros países com a redução do consumo 

de combustíveis fósseis, podendo perspectivar o aumento de consumo de energia de que realmente 

vier a necessitar, predominantemente à custa das energias reno váveis, em vez de depender cada 

vez mais da importação de combustíveis. Assim, a aposta nas energias renováveis, constituirá uma 

oportunidade de caminhar com segurança para o cumprimento de Quioto. Portugal poderia 

aproximar-se, até 2010, de 30% de contribuição de energias renováveis, criaria uma nova actividade 

económica (indústria, comércio, engenharia, serviços), muitos milhares de novos empregos e 

desenvolveria a possibilidade de exportação para o resto do mundo, passando de puro importador 

de energia para exportador do seu equivalente alternativo (Collares Pereira, 2001). De acordo com 

Mira Amaral, “O cumprimento de qualquer das metas estabelecidas exige uma substituição 

significativa dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia até ao ano 2010, um prazo 

que se afigura demasiado reduzido e torna a tarefa extremamente difícil de realizar.(...) Portugal, 

rico em energias renováveis e com o recurso a políticas de conservação e utilização racional de 

energia eficientes, tem de apanhar este comboio, sob pena de também pelo lado energético, 

divergir irremediavelmente da Europa.” (Mira Amaral, 2001: 27). O sector das energias renováveis 

ainda tem de percorrer um longo caminho para atingir a maturidade necessária de parceiro 

privilegiado do ambiente na construção do desenvolvimento sustentável. No entanto, os indicadores 

levam à convicção que no médio prazo, desde que sejam desenvolvidos esforços adequados pelos 

agentes públicos e privados e pela população, as energias renováveis conseguirão aumentar de 

formas significativa os seus níveis de participação no sistema energético português, articuladamente 

com a política ambiental. (Borrego, 1997) 

Já Guerreiro, no seu último livro "O Homem na perspectiva ecológica" refere que, uma das medidas 

propostas para democratizar o nosso nível de desenvolvimento é a "Utilização mais eficaz, tanto de 

forma directa como indirecta, da energia do Sol que nos é disponível.” e Portugal é um dos países 

do mundo com melhores aptidões para a utilização da electricidade solar e a legislação em vigor 

permite a ligação à rede de distribuição dos sistemas fotovoltaicos. Desde 1994 que existem 

sistemas instalados nestas condições (Ferreira dos Santos, 2001: 26). A disponibilidade do recurso 

solar em Portugal é excelente, sendo um dos mais elevados num contexto europeu. Uma forma de 

dar uma ideia desse facto é em termos do número médio anual de horas de Sol, que varia entre 

2200 e 3000 no território nacional continental, e comparar este valor com os de um país do centro 
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da UE, como por exemplo a Alemanha, onde varia entre 1200 e 1700. (...) A variação entre o sul e 

norte de Portugal em termos de energia útil (por exemplo para aquecimento de água) relativamente 

ao número de horas de Sol, cifra-se em diferenças de não mais de 18% entre Porto e Faro.” 

(Collares – Pereira, 1998: 85). 

 

Figura 4.5. a) Mapas da Radiação solar em Portugal Continental e na Europa (valores de energia global média anual no 

plano horizontal) (Fonte: ADENE / DGE / INETI (ed), “Água Quente Solar para Portugal”, Lisboa, 2001a: 4) 

O Quadro 4.5. a) mostra a evolução do mercado de energia solar (1999-2001) em diferentes países 

europeus, de acordo com os dados editados pela ASTIG – Active Solar Thermal Industries Group37 

(Fonte: ADENE / DGE / INETI (ed), “Água Quente Solar para Portugal”, Lisboa, 2001a: 19) 

“Como se pode observar, a tendência é de crescimento global, com forte destaque para países 

como a Alemanha, a Áustria e a Grécia. A ASTIG estima que o mercado total europeu (Europa dos 

15) passe dos actuais cerca de 1,5 milhões de m2/ano de colectores solares instalados para, pelo 

menos, 5 milhões de m2/ano em 2005. Em todo o mundo, a ASTIG estima que o mercado actual 

ronda já os 7 milhões de m 2 /ano.” (ADENE / DGE / INETI, 2001a: 19) 

                                                 

37 Solar Thermal Market in Europe – State of the Art and Projections”, Janeiro 2001 
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País Instalado em 
1999 

Instalado em 
2000 (previsão) 

total instalado 
até 2000 

total instalado 
per capita 

estimativa para 
2001 

 (m2) (m2) (m2) (m2/hab) (m2) 

Alemanha  420 000  615 000  3 515 000  0,043  800 000 

Áustria  141 000  170 000  1 646 000  0,204  190 000 

Bélgica  1 500  2 000  21 500  0,002  3 000 

Dinamarca  14 000  15 000  97 000  0,056  20 000 

Espanha  33 000  40 000  353 000  0,009  60 000 

Finlândia  7 000  7 000  19 000  0,004  7000 

França  6 000  7 000  303 000  0,005  14 000 

Grécia  160 000  170 000  2 815 000  0,268  200 000 

Itália  22 000  27 000  271 000  0,005  40 000 

Portugal  5 000  5 000  225 000  0,023  6 000 

Suécia  9 000  15 000  172 000  0,019  20 000 

Quadro 4.5. a) Evolução do mercado de energia solar (1999-2001) em diferentes países europeus 

Em 1998, Watson afirmava que, a Energia Solar Térmica em Portugal deveria constituir já uma 

realidade. Olhando para o exemplo da Grécia e Israel, Portugal, deveria ter desenvolvido muito mais 

os sistemas solares, tanto o activo como o passivo, pelo menos para produção de água quente 

(baixa temperatura) e para reduzir as necessidades de aquecimento e arrefecimento (através de 

arquitectura bioclimática). Não foi por razões técnicas que isso não aconteceu, mas sim porque, a 

maioria das tecnologias que já foram perfeitamente divulgadas fora de Portugal não são tão bem 

divulgadas dentro do país. O desenvolvimento da energia solar térmica está condicionado, em 

primeiro lugar, com o derrubar de barreiras que não as técnicas e que terão que ter um 

envolvimento governamental. A Energia Solar Térmica deveria já ter recebido pelo menos, o mesmo 

nível de subsídios que o Gás Natural e, através de um sistema de taxas em emissões de poluentes, 

o beneficio de evitar estas emissões. A remoção destas barreiras não será suficiente sem um 

esforço de divulgação concentrada na construção de uma consistente indústria solar de sistemas 

eficientes, na informação e formação dos agentes envolvidos no projecto e na construção, de modo 

a incorporarem, no projecto e na construção, sistemas solares passivos e activos (Watson, 1998). 

Sendo muito adequada para integrar em edifícios, a energia solar é a forma mais limpa de energia, 

podendo ser transformada no próprio local de utilização final sem emissão de fumos, sem ruídos e 



 

 

86

sem necessitar de espaço adicional. Uma das aplicações mais nobres da energia solar passa pela 

sua transformação directamente em electricidade, utilizando dispositivos fotovoltaicos, com 

materiais similares aos da indústria electrónica. Devido às suas mais valias ambientais e também 

devido às sinergias proporcionadas com as indústrias de alta tecnologia da micro electrónica e 

semicondutores, países que primam pela inovação e pelo desenvolvimento tecnológico adoptaram-

na desde logo. O Programa de “mil telhados fotovoltaicos”, lançado na Alemanha há mais de dez 

anos, deu um grande impulso ao domínio da tecnologia da conversão de energia solar em 

electricidade por via fotovoltaica. Muitos destes incentivos passam por a rede eléctrica pagar um 

prémio extra pela electricidade solar. A integração estética da energia fotovoltaica em edifícios 

públicos e de instituições de prestígio é determinante para Portugal no domínio da energia solar 

(Ferreira dos Santos, 2001). 

É de salientar que, de acordo com Collares – Pereira, o aproveitamento de telhados para a energia 

solar não exige instalações esteticamente condenáveis e dispendiosas, como muitas vezes se 

vêem. “Numa situação extrema, em que os painéis estão na posição mais desfavorável, (no limite 

de se estar a poente ou nascente - isto é 90º de azimute - os colectores chegariam à horizontal), 

tem como consequência uma redução de energia disponível da ordem de 10%” (Collares-Pereira, 

1998: 86) 

De acordo com o “Relatório Síntese do Forum Energias Renováveis em Portugal” (Adene/Ineti, 

2001) que apresenta sinteticamente o trabalho conduzido por os Grupos Temáticos das áreas das 

energias renováveis38: solar fotovoltaico, solar térmico, solar passivo/edifícios, biocombustíveis, 

biogás, biomassa, geotermia, oceanos, mini-hídrica e eólica:  

? na área do Solar Fotovoltaico39, para os sistemas integrados em fachadas de edifícios 

públicos deverão ser dados sinais claros de uma aposta, para atingir o objectivo de um dos 

principais vectores de desenvolvimento dos sistemas fotovoltaicos em Portugal que serão 

os sistemas ligados à rede eléctrica. 

                                                 

38 No âmbito desta dissertação foram recolhidos os elementos considerados com oportunidade de aplicação nos 
edifícios, nomeadamente, solar fotovoltaico, solar térmico, solar passivo/edifícios. 

39 Os sistemas fotovoltaicos produzem energia eléctrica com elevada fiabilidade, e a sua manutenção é baixa, limitando-
se essencialmente ao sistema de acumulação de energia no caso dos sistemas autónomos. São sistemas com grandes 
vantagens ambientais, que não emitem gases de efeito de estufa e não produzem ruído.  
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? na área do Solar Térmico, apesar do recurso solar ser abundante, estando a tecnologia 

disponível, existindo um vasto potencial de aplicação e sendo muito significativos os 

benefícios ambientais, ainda não se observou em Portugal o desenvolvimento do solar 

térmico activo, como se verifica noutros países europeus. 

? na área do Solar Passivo/Edifícios, as necessidades de conforto nos edifícios dependem 

fundamentalmente de dois factores: a sua localização, ou seja o seu clima, mais quente ou 

mais frio, com mais ou menos exposição à radiação solar e a qualidade da sua envolvente. 

Em Portugal, o conceito de edifícios solares passivos não está ainda muito disseminado entre os 

profissionais do sector40 e tem que ser incentivado entre os arquitectos, promotores e utilizadores 

finais. No entanto, considera-se que, a comunidade técnica está, hoje, perfeitamente familiarizada 

com a temática da térmica dos edifícios, estando reunidas as condições para actuar no sentido de 

uma melhoria significativa da qualidade térmica dos novos edifícios em Portugal (Adene/Ineti, 2001). 

De acordo com alguns cenários possíveis para o futuro dos edifícios em Portugal, em termos de 

redução das necessidades de aquecimento e arrefecimento, tendo como base o actual quadro de 

exigências do RCCTE, designado por cenário — base, foram construídos vários cenários evolutivos 

no sentido de melhorar a qualidade da envolvente e aumentar a utilização dos ganhos solares nos 

edifícios. Tiveram o objectivo fundamental de obter ordens de grandeza expectáveis em função de 

vários graus de intervenção que possam vir a ser adoptados41 (Adene/Ineti, 2001). 

Se melhorarem os valores dos coeficientes de transmissão térmica da envolvente construtiva (K de 

referência) em 40% (ou seja, passar de 2 cm para 5 ou 6 cm de isolamento, em média), se forem 

utilizados vidros duplos e se aumentar a área de envidraçados a Sul em 40%, por exemplo, no 

Norte de Portugal, os valores expectáveis em termos das reduções das necessidades energéticas 

de aquecimento e arrefecimento, são equivalentes a uma redução das necessidades energéticas de 

cerca de 40%. Nas restantes zonas do país verificam-se reduções entre os 30% e os 45%, 

conforme a severidade do clima, quer no Inverno, quer no Verão. Extrapolando estes valo res para 

um universo entre os 3 a 4 milhões de habitações, as necessidades globais para o cenário-base 

                                                 

40 Ainda assim, existem já, para além de casos exemplares na arquitectura tradicional, um bom conjunto de edifícios que 
optimizam especificamente estas técnicas. 

41 “De salientar, no entanto, que não se tratou de quantificar exactamente a prestação dos edifícios solares passivos, 
onde as reduções das necessidades energéticas são muito superiores ou mesmo totais, tendo-se concentrado os 
esforços apenas nos edifícios correntes.” (Adene/Ineti, 2001b: 14) 
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(condições actuais) seriam entre os 195 ktep e os 261 ktep, enquanto para o cenário-melhorado as 

necessidades seriam entre os 120 ktep e os 161 ktep, o que corresponde a uma redução percentual 

igual a 38%42 (Adene/Ineti, 2001). 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), instrumento técnico-político que dá 

corpo à estratégia nacional de combate às alterações climáticas determina entre outras, medidas 

direccionadas ao sector dos edifícios (sectores doméstico e de serviços). Esta estratégia permitirá 

também a Portugal cumprir atempada e correctamente as exigências da Directiva Europeia para a 

Eficiência Energética nos Edifícios. 

Com a aplicação destas medidas ainda em 2002 e a sua entrada plena em vigor em 2003, será 

possível evitar a emissão de cerca de 650 mil toneladas de GEE/ano em 2010, contribuição 

significativa e fundamental para que Portugal respeite a dotação global de emissões ditada pelo 

Protocolo de Quioto no quadro da União Europeia, e estabilizar as emissões resultantes dos 

edifícios aos níveis de 2002, se para tal for adicionada a contribuição resultante da promoção do 

aquecimento de águas com energia solar (Programa AQS). Torna-se, para tanto, fundamental dar 

sequência ao proposto no Programa, através da publicação a curto prazo dos Decretos-Lei e 

diplomas correspondentes a cada uma das três medidas principais indicadas até ao final do 3° 

trimestre de 2002. 

Uma intervenção mais ampla no domínio dos edifícios poderia ainda ser possível com uma 

chamada à intervenção ao nível do planeamento urbanístico. Tratar-se-á de, a este nível, integrar os 

princípios da utilização das energias endógenas como uma prioridade fundamental, a ser 

complementada por medidas de utilização racional de energia nos edifícios, tais como as 

preconizadas por este P3E. É fundamental enquadrar, cada vez mais, a actividade de projecto, 

integrando todas as valências de qualidade, incluindo a energética e ambiental, abandonando uma 

abordagem casuística e aditiva das diversas especialidades. 

                                                 

42 “Estes números pressupõem uma penetração generalizada do aquecimento e do arrefecimento em Portugal. (...) A 
percentagem de edifícios com consumos para garantia de conforto, em Portugal, é relativamente reduzida, mas está a 
aumentar, contínua e gradualmente. O consumo para climatização em Portugal vai continuar a aumentar, mesmo que 
se melhore a qualidade térmica dos edifícios, devido ao simples aumento do número de edifícios em que se fará 
aquecimento e arrefecimento. Os números acima têm de ser vistos, portanto, mais como um potencial do que uma 
realidade.” (Adene/Ineti, 2001b: 15) 
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O Programa E4, Programa Eficiência Energética e Energias Endógenas, Resolução do Conselho de 
Ministros nº 154/2001 de 19 de Outubro que contempla uma proposta política abrangente para a Energia em 
Portugal, com impacte directo no sector doméstico e serviços legisla o Programa Água Quente Solar para 
Portugal (1.000.000 m 2 de painéis solares até 2010) 

O Programa E4, no que diz respeito aos edifícios, estabelece: 

Lançamento de um programa nacional de promoção e credibilização do aquecimento de águas sanitárias por 
energia solar: Programa Água Quente Solar. 

Lançamento de um programa nacional para a eficiência energética nos edifícios, incluindo a sua certificação 
energética e dinamização de intervenções energético-ambientais com especial incidência no espaço urbano:  

P3E ou PNEEE, Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios 

     Quadro 4.5. b) O Programa E4 e os Edifícios (2001) 

O Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios, P3E ou PNEEE, (Direcção Geral de 
Energia, 2002) no âmbito das acções, propõe: 

? aumentar a eficácia na implementação e garantir o cumprimento do actual RCCTE; 

? promover a adopção de medidas de retrofiting com vista à melhoria da eficiência energética dos edifícios 
existentes, sobretudo dos construídos antes de 1990; 

? implementar um mecanismo de certificação de edifícios concebido para que, a médio prazo, seja 
extensível a todos os edifícios (residenciais e não-residenciais) que passam pelo mercado imobiliário 
(compra/venda e arrendamento), obrigando-os ao cumprimento de índices mínimos de eficiência 
energética, e dando uma indicação ao potencial utilizador dos valores nominais das necessidades de 
aquecimento e de arrefecimento ambiente. 

Este programa pretende definir uma estratégia de actuação que permita contribuir para que Portugal possa 
cumprir os seus compromissos resultantes do Protocolo de Quioto e, simultaneamente, possa também 
melhorar a eficiência global da Economia, diminuindo a sua intensidade energética (tep/PIB). 

O P3E aponta uma estratégia centrada na revisão da regulamentação térmica existente, RCCTE e RSECE, 
bem como na introdução da certificação energética obrigatória para todos os edifícios:  

? no RCCTE, visa uma adequação de metodologias às normas europeias em vigor e, sobretudo, um 
aumento da exigência de qualidade térmica da envolvente construtiva em cerca de 40% relativamente ao 
presente; 

? no RSECE, visa, entre outros, a reabilitação térmica obrigatória dos edifícios de serviços que tenham 
consumos mais elevados em cada tipologia, tipicamente os 25% a 40% maiores consumidores, exigindo-
lhes uma melhoria de 1%/ano em planos quinquenais, à semelhança dos procedimentos exigidos pelo 
actual Regulamento de Gestão do Consumo de Energia (RGCE, Decreto-Lei nº 58/82, de 26 de 
Fevereiro);  

? com a certificação energética pretende-se, para além de permitir uma maior informação sobre os 
consumos de energia nos edifícios por parte dos seus utilizadores, introduzir um sistema de qualidade que 
dê uma garantia de aplicação correcta da regulamentação sem necessidade de infra-estruturas pesadas 
de verificação por parte da Administração Pública. 

     Quadro 4.5. c) O Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios, (Direcção Geral de Energia, 2002) 
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O Programa Água Quente Solar, ou programa solar térmico, incluído explicitamente no Programa E4, para 
corrigir a situação da utilização do recurso solar em Portugal de uma forma inequívoca, cria as condições 
técnicas e de incentivo necessárias à exploração do enorme potencial que está associado ao aproveitamento 
da energia solar sob a forma de água quente. Ao proceder ao aproveitamento deste potencial endógeno, 
Portugal dará um passo importante para: 

? a redução da sua dependência energética, aumentando a contribuição das energias renováveis no 
balanço energético nacional; 

? a redução das emissões associadas ao uso de combustíveis fósseis; 

? a criação e desenvolvimento de uma nova actividade económica com impacte de espectro largo, na 
indústria, engenharia, comércio e na criação de emprego distribuído por todo o território; 

? a melhoria da qualidade de vida, conforto e poupança individual de cada cidadão; 

? a criação de uma nova oportunidade para exportação a prazo de tecnologia, equipamentos e serviços. 

     Quadro 4.5. d) O Programa Água Quente Solar 

O Programa Operacional de Economia (POE, 2000 - 2006),III QCA, (DL n.º70B/2000,de 5 de Maio) 
(Ministério da Economia, 2000) preconiza apoio financeiro a um conjunto de medidas/acções no sector dos 
serviços com potencial impacte nas emissões de GEE, nomeadamente algumas das preconizadas no âmbito 
do Programa E4. Entre essas medidas/acções destaca se o apoio ao aproveitamento do potencial energético e 
racionalização de consumos (MAPE; Portaria 198/2001, de 13 de Março), que promove a eficiência energética 
em edifícios não residenciais, à semelhança do antigo programa SIURE (Sistema de Incentivos à Utilização 
Racional de Energia). 

     Quadro 4.5. e) O Programa Operacional de Economia (POE, 2000 - 2006) e o Programa E4 

4.6. Síntese 

O consumo de energia em Portugal tem aumentado a um ritmo superior ao do PIB e a grande 

dependência de recursos externos faz com que Portugal seja bastante sensível ao mercado mundial 

de energia. Portugal está já em situação de incumprimento relativamente aos compromissos 

assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto o que leva à imperativa adopção de uma estratégia 

nacional de mitigação de emissões de gases de efeito de estufa. O controlo das emissões de gases 

com efeito de estufa é um indicador de desenvolvimento sustentável. 

O consumo de energia nos edifícios tem vindo a aumentar. O parque de edifícios está a crescer e 

não é realizado o investimento devido na aplicação de melhorias de eficiência energética. O sector 

dos edifícios é um sector com grandes oportunidades para melhorar a eficiência energética de 

Portugal. O consumo de energia nos edifícios em Portugal vai subir mas esta subida poderá ser 

minimizada se a concepção dos edifícios for adequada. 
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Os edifícios, em particular os edifícios públicos, têm um papel a desempenhar para que Portugal 

utilize as excelentes oportunidades e vantagens que tem para substituir a utilização intensiva de 

combustíveis fósseis por recursos renováveis, através da integração de sistemas de energia solar 

em edifícios 

Em Portugal, a concepção de edifícios solares passivos, a melhoria da qualidade da envolvente e o 

aumento da utilização de ganhos solares nos edifícios permite reduções significativas nos 

consumos energéticos. 

Também em Portugal, esta evidência está reconhecida e integrada na definição de estratégias e de 

políticas, tendo sido criadas as condições mas que não foram ainda adoptadas ou implementadas. 

Existe regulamentação para os edifícios, existem programas nacionais, foram criados os incentivos 

financeiros, mas falta ainda aplicar e fazer cumprir. A implementação da certificação de edifícios, 

que é também um instrumento impulsionador e que deverá ser controlado para não promover uma 

inflação dos preços do mercado, poderá ser o instrumento que permitirá garantir junto do 

consumidor e dos cidadãos a percepção dos problemas.  



 

 

92



 

 

93 

5.  O desenvolvimento físico do Campus da Universidade de Aveiro43 e a evolução dos 

consumos de energia 

5.1. Introdução 

Os capítulos anteriores contextualizam a necessidad e da adopção de práticas sustentáveis, 

particularmente na eficiência energética dos edifícios aos níveis internacional e nacional. Este 

capítulo introduz o Campus Universitário de Aveiro que reúne as condições adequadas de 

oportunidade de aplicação dos princípios expostos nos três capítulos anteriores: 

? um espaço que se desenvolveu com uma reconhecida preocupação em edificar um 

Campus de acordo com parâmetros de elevada qualidade; 

? um conjunto de edifícios de elevada qualidade arquitectónica; 

? um conjunto de edifícios que se inserem no sector dos edifícios de serviços 44 

O estudo do desenvolvimento do Campus, dos seus Planos e Projectos, tornou-se fundamental para 

investigar até que ponto as preocupações de implementação de princípios de boas práticas para a 

eficiência energética tinham estado presentes.  

No sub-capítulo 5.2., com o objectivo de enquadrar o Campus Universitário de Aveiro e de averiguar 

a presença de preocupações com a eficiência energética, faz-se um breve historial do seu 

desenvolvimento físico, isto é, dos Planos que o suportaram. Descreve-se o Campus actualmente e 

as construções previstas. 

No sub-capítulo 5.3. descreve-se a evolução da construção dos edifícios do Campus, relacionam-se 

os mesmos com os planos descritos e quantifica-se o volume de construção actual e o previsto. 

No sub-capítulo 5.4., apresenta-se a Evolução do Consumo de Energia na década de 1991 a 2001. 

                                                 

43 Considera-se, no âmbito deste trabalho, que o Campus da Universidade de Aveiro é constituído pelo Campus de 
Santiago e pelo Campus do Crasto. 

44 Previsivelmente, os consumos de energia dos edifícios do sector dos serviços terão um aumento de 105%. 
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5.2. Planos45 

A Universidade de Aveiro, uma das mais jovens Universidades portuguesas, criada pelo Decreto Lei 

nº 402/73 de 11 de Agosto de 1973, é frequentada por 8 131 alunos de licenciatura e 1145 alunos 

de pós-graduação (em 31/12/2002), em cursos e graduações em diversas áreas, nomeadamente 

em Ciências, Comunicação e Arte, Economia, Gestão e Planeamento, Engenharia e Ensino. 

No desenvolvimento físico da Universidade de Aveiro podem-se considerar três momentos 

determinantes e que correspondem ao Plano Geral, à Revisão do Plano Geral e ao Plano 

Urbanístico da Agra do Crasto. 

5.2.1. O Plano Geral (1979) 

A construção da Universidade de Aveiro respondeu, inicialmente, a prementes necessidades de 

instalações, tendo sido construído o Pavilhão I, um pré-fabricado que teria uma expectativa de 

duração de 10 anos e posteriormente, dois edifícios, o Pavilhão II e III. 

Simultaneamente, a Universidade de Aveiro mandou elaborar um programa que apresentou as 

grandes definições globais sobre o modo como pretendia organizar-se e crescer e que quantificou 

as suas necessidades em termos de áreas. Na sequência da aprovação do programa, a equipa, 

Arquitectos Espírito Santo e Silva, Rebello de Andrade e Francisco Caldeira Cabral, elaborou o 

Plano Geral. 

O Plano Geral seguiu o modelo de "campus" com edifícios de três pisos, separados por acessos e 

generosos espaços verdes (a componente paisagística está bastante desenvolvida). Na memória 

descritiva do Plano pouca informação é dada relativamente aos edifícios e nenhuma referência é 

feita ao seu comportamento térmico. 

De acordo com a Memória Descritiva do Plano Geral, os princípios orientadores mais relevantes da 

solução encontrada foram:  

? tipo de universidade departamental,  

? capacidade máxima de 7000 alunos,  

                                                 

45 Os Planos considerados vinculativos para o desenvolvimento de Campus são: o Plano Geral, a Revisão do Plano 
Geral e o Plano Urbanístico da Agra do Crasto. 
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? integração urbana e paisagística do conjunto na zona da cidade onde se insere, tendo em 

atenção a necessidade de recato, propício a actividades como o ensino e a investigação, e 

os inconvenientes, a vários níveis de soluções que segregassem o recinto em relação à 

cidade; 

? inserção na malha viária urbana, tendo em atenção a estrutura existente bem como os 

desenvolvimentos previstos, o grande volume de tráfego a gerar pela Universidade e ainda 

a necessidade de garantir e harmonizar os acessos ao lugar de Santiago, ao lado sul do 

esteiro de S. Pedro, ao empreendimento do Fundo de Fomento de Habitação e à 

Universidade. 

A área prevista para o recinto universitário é dividida em duas parcelas: a zona norte (Santiago) 

facilmente integrável na área urbana da cidade e a zona a sul (Agra do Crasto) de características 

eminentemente rurais. Estas duas zonas são separadas pelo Esteiro de S. Pedro, área alagável 

periodicamente, que representava um obstáculo natural à comunicação física entre as duas 

parcelas, não tendo, nenhuma das parcelas, isoladamente, capacidade para receber o conjunto das 

instalações previstas. 

Este estudo concluiu que, de imediato, o desenvolvimento da Universidade de Aveiro deveria 

processar-se na faixa norte do terreno, atribuindo-se como vocação para a faixa sul a implantação 

de espaços verdes pedagógicos e reserva de expansão. Foram identificadas como vantagens da 

parcela norte: melhor relação com Aveiro no que diz respeito a distâncias, acessos, infra-estruturas, 

melhores características topográficas, melhor exposição solar e eólica, existência de construções 

definitivas da própria universidade. As desvantagens da parcela sul eram os aspectos gravosos, dos 

pontos de vista económico e funcional, representados pela dispersão e extensão de infra-estruturas 

e de percursos, particularmente em evidência por se tratar de uma universidade de tipo 

departamental. 

O Plano Geral teve como opções fundamentais:  

? edifícios de três pisos (com algumas excepções), garantindo um perfil construído 

compatível com o do núcleo antigo e de enquadramento vegetal realizável num prazo 

relativamente curto,  

? circulação e estacionamento periférico dos veículos automóveis,  
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? criação de uma faixa de terreno, com plantações arbóreas e arbustivas, entre as vias de 

circulação automóvel e os edifícios escolares,  

? circulação privilegiada de peões entre edifícios, em percursos animados e protegidos, 

também de modo periférico, numa zona central de características o mais amplas possível, 

com percursos de passeio e ligação permitindo horizontes visuais com profundidade e 

abertura de vistas para a Lagoa do Paraíso. 

Os edifícios do Campus, destinados a ensino e a investigação foram implantados de modo a que se 

ligassem ou separassem consoante as afinidades dos departamentos ou serviços a que se 

destinaram, em bandas paralelas, define soluções espaciais variadas que propõem percursos 

pedestres de características quer de “rua” quer de “parque” convergindo para uma zona central. 

O Plano Geral propôs: 

? “ruas” de grande circulação pedonal marginando um “parque” central previsto como 

percurso alternativo mas principalmente como zona de lazer. 

? a execução de um anfiteatro de ar livre implantado sobre a ria, cuja plantação envolvente 

seria particularmente densa, ficando o anfiteatro apenas aberto para a água e de uma zona 

desportiva servindo de charneira entre o conjunto universitário e a nova zona residencial da 

cidade.  

? o alagamento permanente do esteiro de S. Pedro, que permitiria o seu aproveitamento para 

a prática de desportos náuticos, do pequeno Vale que separava a parte já construída da 

Universidade da que agora estava em estudo.  

? um conjunto de vias que envolvessem toda a parte escolar permitindo o acesso a todos os 

edifícios e parques de estacionamento sem atravessar zonas escolares e uma circulação 

livre, fluida e segura de todos os utentes. 

O Plano foi concebido para que os espaços exteriores fossem uma grande zona verde, local 

repousante, propícia ao estudo e à meditação, de ritmo visual contrastante com o bulício da vida da 

cidade onde se insere, que se diferenciaria em três funções bem distintas: 

? um espaço envolvente de protecção e ligação com a zona circundante onde dominariam as 

árvores e os arbustos em sub-bosque ou então, como nos parques de estacionamento, o 

solo seria relvado, dando continuidade ao grande relvado que envolvesse os edifícios e 

seria plantado com arvoredo. 
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? um grande espaço interior, zona de sossego e calma, aberto para a paisagem e que 

integrava o conjunto dos vários edifícios, o principal elemento seria o relvado, com maciços 

de árvores e arbustos;  

? espaços em estreita ligação com os volumes de construção: umas vezes com 

características de pátio e outras com aspectos de rua. 

De acordo com o Plano Geral a área da Agra do Crasto estaria vocacionada para instalar zonas de 

investigação aplicada, que necessitassem de grandes dimensões e de áreas exteriores de apoio. 

Em 1987, a Reitoria da Universidade de Aveiro, considerando que o Plano Geral não estava bem 

adaptado aos programas de realização que então se aceleravam, solicitou, uma colaboração à 

Universidade do Porto para a escolha de projectistas, que pretendia diversificar, e para uma 

eventual remodelação do esquema geral. 

5.2.2. A Revisão do Plano Geral (1987/1989) 

Esta revisão, elaborada por uma equipa do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto, coordenada pelo Professor Arquitecto Nuno Portas caracteriza-se por um 

“traçado forte (...) isto é, de uma espinha dorsal do espaço público exterior que articula os diversos 

edifícios departamentais de construção independente embora quase contínuos. Com este princípio 

e alguns cuidados nos critérios de desenho”, pensou a equipa, “poder garantir desde logo uma 

percepção da imagem de “unidade” da instituição e da sua vida social, ainda que o preenchimento 

do conjunto fosse gradual e relativamente aleatório.” (Portas, 2000: 29) 

“O instrumento de gestão e projecto deste possível modelo intermédio - que se socorria de uma 

tradição de fazer a cidade a partir dos traçados do espaço público, característica das expansões 

urbanas mais logradas da segunda metade do século XIX e da primeira do século XX - seria 

naturalmente o do “loteamento” e não o do plano volumétrico obrigando à previsão prematura do 

conjunto edificado.(…) Uma vez desenhados “os “eixos” e “praças” de circulação pública, era 

possível e suficiente dimensionar as “parcelas” para as novas construções (quer na área já em parte 

construída quer na fase de no va expansão), bastando que se definissem alguns parâmetros: de 

frente, profundidade e altura para cada projecto; os acessos a cada unidade; as disponibilidades de 

expansão dentro de cada parcela, quando necessárias. Este dimensionamento resultou de um 

estudo tipológico comunicado aos departamentos e projectistas no início dos trabalhos de projecto, 
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no qual se procurou conciliar o critério de densificação com o de distribuição interna, simulando-se, 

aliás, diferentes alternativas distributivas.” (Portas, 2000: 29) 

Tendo em conta que os prazos eram curtos e que os financiamentos lentos estavam disponíveis, a 

equipa concluiu que a instalação "definitiva" dos departamentos e seus espaços laboratoriais, dos 

primeiros serviços sociais ou residências de estudantes não poderia ser protelada pela adopção do 

habitual processo "sequencial" do geral para o particular, tendo adoptado um método de estudar e 

fazer em paralelo, que permitisse dispor, no mais curto prazo, de um "plano-traçado" de 

reconversão do antecedente, tomando como dados o que já estava feito ou iniciado, de forma a 

possibilitar que os diversos projectistas, entretanto já convidados, pudessem iniciar os seus estudos 

prévios nos apertados prazos impostos pelo aproveitamento dos financiamentos centrais e 

comunitários. 

A equipa fixou “(...) um modelo de agrupamento dos espaços que respondesse, ao mesmo tempo, 

ao modelo de organização escolhido pela Universidade e à necessidade operativa de uma 

execução por partes relativamente autónomas (departamentos ou serviços), desde que garantissem 

as complementaridades funcionais de proximidade à medida que fossem construídas e postas à 

disposição da população universitária.” (Portas, 2000: 27) 

O Plano afasta-se “(...) dos modelos extremos, quer do "campus" (modernista) de edifícios isolados 

separados por acessos e generosos espaços verdes, incompatível com a vontade de integração na 

cidade existente, com a opção departamental e não por faculdades e, finalmente com a dimensão 

apenas razoável do terreno disponível, quer da universidade num só edifício (contentor ou mega-

estrutura) de pretensa máxima flexibilidade no seu interior; porque obrigava, na prática mais do que 

na teoria, a um investimento à cabeça da (quase) totalidade da superfície de pavimentos, paredes 

exteriores e instalações técnicas calculadas para a Universidade completa, além de uma 

complicada gestão supra departamental dos espaços, enquanto a incerteza das dimensões globais 

e dos programas parcelares fosse um dado incontornável.” (Portas, 2000: 27) 

“O projecto do espaço público (...) começou por ser um traçado de vias de distribuição e de 

passarelas contínuas, cobrindo os percursos a pé de um extremo ao outro do "campus" linear.” 

(Portas, 2000: 30) 
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Em reunião de Janeiro de 1988, foram definidas algumas regras, prudentes, que sintetizavam a 

experiência adquirida e assegurassem coerência funcional e arquitectónica ao conjunto, o que não 

implicava a uniformidade das soluções: 

? Comportamento climático passivo da envolvente dos edifícios que se possa considerar 

“exemplar”; 

? Soluções de encerramento de vãos – especialmente fenestração – com elevada 

performance de utilização, manutenção, isolamento e protecção solar; 

? Remates da cobertura, admitindo a generalização das soluções de terraço (cuja solução 

técnica deveria, em principio, ser uniforme) e revestimentos exteriores, registando-se a 

preferência de tijolo adequado sobre placagens pétreas ou rebocos pintados, que permitam 

a percepção do ritmo modular dos corpos departamentais, sem prejudicar as diferenças de 

volumetria e resolução dos topos desses corpos que possam ocorrer. 

? Soluções uniformes de ligação entre a galeria/claustro e os corpos ortogonais, segundo 

projecto-tipo a propor pela Universidade. 

5.2.3. O Plano Urbanístico da Agra do Crasto (1996) 

Este Plano, elaborado pela equipa coordenada pelo Arquitecto Carrilho da Graça, define a área de 

expansão, para sul, Campus Universitário do Crasto, introduzindo mais rigor e mais pormenor na 

definição dos edifícios e espaços exteriores e teve como objectivo ordenar e regulamentar a nova 

área de expansão da Universidade de Aveiro, Campus do Crasto, de aproximadamente 14 hectares, 

localizada a sul e separada do Campus de Santiago, pelo Esteiro de São Pedro. A área em estudo 

está definida no Plano Director Municipal, aprovado em 11 de Dezembro de 1995, como uma área 

da Universidade para uma utilização para equipamento. A acessibilidade à área do plano é feita 

actualmente pela E.N. 109 a sul e pela continuação da Rua da Pega a norte. O plano previu a 

construção de uma ponte pedonal e de bicicletas, sobre o esteiro, entre o Campus do Crasto e o 

Campus de Santiago, que já está realizada. 

Para o Campus do Crasto, a Universidade definiu quatro tipos de uso fundamentais:  

? laboratórios / unidades semi-fabris moduladas, cujo objectivo é estabelecer a “interface" 

entre a Universidade a indústria e os serviços;  

? residências de estudantes, em edifícios com várias combinações de tipologias;  

? cantina para estudantes; 
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? campo de rugby e futebol 11. 

“O ponto de partida do desenho urbanístico do plano da Agra do Crasto foi a criação de uma área 

polivalente e versátil para a actividade dos laboratórios / oficinas. Um grande "quarteirão" onde se 

localizam as residências e que contém no seu interior um campo de rugby e futebol 11, deixando 

uma abertura a nordeste para a Ria e para a Universidade.(...)” Foi introduzida “uma organização 

racional na implantação dos edifícios, redes viárias e espaços livres, tendo sido criados vários 

sistemas de circulação para veículos pesados, carros ligeiros, bicicletas e caminhos pedonais.” 

(Carrilho da Graça, 1979: ponto 1.1.3.) 

A área é limitada, a poente por uma via com moradias unifamiliares, a norte, pela ETAR, um 

elemento perturbador, tendo em conta a emissão de maus cheiros na direcção do Campus, e da 

obstrução que faz das vistas da Agra para a Ria de Aveiro, cujo desmantelamento se prevê num 

prazo de dez anos, a nascente, pelo Esteiro de São Pedro.  

O plano subdivide a Agra do Crasto em três grandes áreas, e procurou localizar os edifícios no lote 

de acordo com o seu uso. 

? Laboratórios, a sul, junto às ligações viárias principais; 

? Residências para estudantes, associação de estudantes, cantina e campo de rugby e 

futebol 11; As residências e o campo de rugby no centro, com uma relação mais directa 

com a Universidade. A cantina ao centro nascente, à saída da ponte, criando um pólo de 

atracção e centralidade no conjunto de ambas as áreas; 

? A norte, o Plano prevê uma área de reserva para um futuro edifício académico. 

Os edifícios dos laboratórios organizam-se em banda, perpendicularmente ao eixo viário de 

distribuição. As residências organizam-se em banda formando um grande quarteirão. Este conjunto 

é rematado a nascente pela associação de estudantes e cantina. Nesta zona apenas existe 

circulação automóvel de velocidade controlada e bicicletas. O plano prevê duas entradas/saídas 

para veículos pesados e ligeiros, na zona dos laboratórios. Uma entrada/saída a norte apenas para 

ligeiros. Uma ligação em ponte para peões e bicicletas. O plano define para cada edifício a construir 

na Agra do Crasto: área do lote, número de pisos, área bruta por piso, área bruta total, cota de 

implantação dos pisos, a altura máxima, a percentagem de ocupação, o índice de utilização e os 

acabamentos exteriores em cada alçado.  
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Não é feita nenhuma referência especial ao comportamento térmico dos edifícios, subentendo-se, 

como é óbvio, que estes deverão respeitar a legislação em vigor. 

O Campus Universitário de Santiago e o Campus Universitário do Crasto estão separados 

fisicamente pelo Esteiro de São Pedro, como já foi referido. De acordo com o Plano Urbanístico da 

Agra do Crasto, o Esteiro de São Pedro deveria ter um plano próprio dadas as componentes que o 

próprio integra e com o objectivo de o recuperar sob o ponto de vista ecológico e da qualidade 

ambiental, prevendo uma utilização de espaço de lazer com vocação para a educação ambiental e 

que cumpra a necessária função de articulação entre as duas zonas acima mencionadas. A 

Universidade de Aveiro adjudicou ao Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade 

de Aveiro, o Projecto de Qualificação e Valorização do Esteiro de S. Pedro designado 

posteriormente por Plano de Ordenamento e de Recuperação Ambiental e Paisagística do 

Esteiro de S. Pedro (1998). Embora este Plano, dada a sua natureza, não contemple nenhum 

edifício, é importante referi-lo, pois é um plano cuja concepção tem, desde o início, objectivos e 

preocupações ambientais, determinando atitudes para uma gestão sustentável do território em 

questão. 

5.3. A Construção do Campus 

O Campus da Universidade de Aveiro é constituído por três áreas: o Campus de Santiago (40 

hectares), o Campus do Crasto (14 hectares) e o Esteiro de S. Pedro (16 hectares), num total de 70 

hectares, para as quais, conforme descrito em 5.2., foram elaborados os respectivos Planos. 

A construção dos edifícios do Campus começou na zona norte do Campus de Santiago, a zona 

tangente à cidade, desenrolando-se para sul. 

Antes da construção do Pavilhão I, entre 1973 e 1977, a Universidade funcionou em instalações do 

CET (Centro de Estudos de Telecomunicações) e entre 1977 e 1984, ano em que foi concluída a 

obra do Cifop, ocupou os Pavilhões I. II e III. Posteriormente, e à medida que os novos edifícios 

foram ficando disponíveis, os departamentos foram sendo transferidos para os respectivos edifícios. 

No desenvolvimento do Campus, identificam-se cinco fases distintas quando se faz a leitura dos 

edifícios construídos de acordo com os diferentes planos:  

fase 1: edifícios construídos antes do Plano Geral estar em execução 

fase 2: edifícios construídos de acordo com o Plano Geral (1979) 
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fase 3: edifícios construídos numa fase de transição; respondem aproximadamente à implantação 

prevista no Plano Geral e em termos construtivos à Revisão Plano Geral  

fase 4: edifícios construídos de acordo com a Revisão Plano Geral (1987/1989) 

fase 5: edifícios construídos de acordo com o Plano Urbanístico da Agra do Crasto (1996) 

O desenvolvimento da construção dos edifícios do Campus de acordo com as diferentes fases 

identificadas, por anos de conclusão das obras dos edifícios, as áreas de cada edifício, a área 

concluída por ano e a área total construída, foi o descrito do Quadro 5.3. a) 

ano de 
conclusão das 
obras 

EDIFÍCIOS área por edifício 
(m2)

área concluída por ano 
(m2)

área total construída 
(m2) fase 

1977 Pavilhão I 3992 3992 3992 1 

1980 Pavilhão II 4320 1 

 IDAD — Instituto do Ambiente e Desenvolvimento 1300 5620 9612 1 

1981 Pavilhão III 4550 4550 14162 1 

1984 CIFOP – Centro Integrado de Formação de Professores  7614 7614 21776 2 

1987 Serviços de Acção Social, Cantina e Zona Técnica 
Central 4965 4965 26741 2 

1989 Dep de Electrónica e Telecomunicações 5615 2 

 Dep de Ambiente e Ordenamento 2185 2 

 Residência A1 1080 8880 35621 2 

1990 Laboratórios do Dep de Ambiente e Ordenamento 1685 2 

 Residências B2, B3, B4 1953 3638 39259 4 

1991 Dep de Biologia 4200 4200 43459 3 

1992 Dep de Engenharia Cerâmica e do Vidro 4000 3 

 Dep de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 4500 4 

 CEFASI - Centro de Especialização Avançada para os 
Serviços e a Indústria 

3700 4 

 Dep de Matemática 4100 4 

 Dep de Física 4488 4 

 Jardim de Infância 770 4 

 Residências C6, C7 1969 23527 66986 4 

1993 Laboratório Central de Analises 760 4 

 Dep de Química 5109 4 

 IT — Instituto de Telec omunicações 2470 4 

 Residências C5 740 4 

 Dep de Ciências da Educação 1226 10305 77291 4 

1994 Dep de Geociências 4340 4 

 IEETA – Instituto de Engenharia Electrónica e 
Telemática de Aveiro 2140 4 

 Residência de Docentes 2595 4 

 Pavilhão Polidesportivo Prof. Doutor Aristides Hall 3230 12305 89596 4 

1995 Biblioteca 6500 4 

 Residências D8, D9, D10, D11 3119 9619 99215 4 

1996 Dep de Comunicação e Arte 5347 4 

 Dep de Engenharia Mecânica 4904 4 

 Creche e ATL 1076 11327 110542 4 
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1997 Self-Service e Restaurante Universitário 900 900 111442 4 

1998 Residências E12, E13, E14 2241 2241 113683 4 

1999 Complexo Pedagógico 5981 4 

 Livraria, Sala de Leitura e Centro Multimédia 1118 7099 120782 4 

2000 Cantina/Complexo de Refeitórios  4800 5 

 Casa do Estudante 2450 7250 128032 5 

2001 Edifício Central e da Reitoria 11621 11621 139653 4 

2002 Ampliação do Dep de Biologia 1700 1700 143916 4 

2003 CICUA (Centro de Informática) 1520 1520 145436 4 

Quadro 5.3. a) Desenvolvimento da construção dos edifícios do Campus de acordo com as diferentes fases 

Em Janeiro de 2003, o estado do desenvolvimento das construções do Campus e os edifícios 

previstos com e sem projecto, é o descrito no Quadro 5.3 b). 
 Campus de Santiago Campus do Crasto Campus da Universidade 

 nº de edifícios área (m2) nº de edifíciosárea (m2) nº de edifícios área (m2) 

 
edifícios construídos 40 138186 2 7250 42 145436 

        
 departamentos  18 75864 18 75864

 investigação 7 18736 7 18736

 acção social 13 27973 2 7250 15 35223

 direcção e gestão 1 11621 1 11621

 interface 1 3992 1 3992
 

edifícios em construção  2 9465 2 9465 

        
 departamentos  1 4723 1 4723

 investigação 1 4742 1 4742
 

edifícios previstos com projecto 4 9110 22 20805 26 29915

  
 departamentos  2 3530 2 3530

 investigação 1 780 1 780

 acção social 22 20805 22 20805

 interface 1 4800 1 4800
 

edifícios previstos sem projecto 46 14990 9 31369 55 46359

        
 departamentos  3 12220 1 4800 4 17020

 investigação 8 26569 8 26569

 acção social 43 2770 43 2496
 

total  92 171751 33 59424 125 231175

Quadro 5.3. b) Estado actual do desenvolvimento das construções do Campus e os edifícios previstos 

No Campus da Universidade de Aveiro (Campus de Santiago + Campus do Crasto) estão 

construídos edifícios com uma área bruta total de 145 436 m2. Está ainda prevista a construção de 

uma área bruta de 85 739 m2, o que fará um total de 231 175 m2.  
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Figura 5.3. a) Planta do Campus: as três áreas 
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Figura 5.3. b) Planta do Campus: os edifícios de acordo com os Planos 
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Figura 5.3. c) Planta do Campus 
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5.4. Evolução dos Consumos de Energia 

A evolução dos consumos de energia (electricidade e gás natural) da Universidade de Aveiro, na 

década 1991 a 2001, em tep (tonelada equivalente de petróle o46) é apresentada no gráfico da 

Figura 5.4. a). 
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Figura 5.4. a) Evolução dos consumos de energia da Universidade de Aveiro, na década 1991 a 2001 (fonte: facturas da 

EDP e LusitaniaGás) 

Verifica-se que o Campus da Universidade de Aveiro é uma instalação consumidora intensiva 

de energia desde 1993 (tem, anualmente, um consumo energético superior a 1000 toneladas 

equivalente de petróleo (tep)). Assim, de acordo com a legislação em vigor, deverá, em relação às 

suas instalações, para além de examinar as condições em que operam relativamente à utilização de 

energia, elaborar e cumprir um plano de racionalização do consumo de energia (PRCE), sujeito à 

aprovação da Direcção-Geral de Energia (D. L. nº 58/82, de 26 de Fevereiro). 

                                                 

46 Para a conversão de kWh de energia eléctrica em tep foi utilizado o valor do RGCE (Regulamento de Gestão do 
Consumo de Energia, Decreto Lei nº 58/82, de 26 de Fevereiro) e para a conversão de m3 de gás natural em tep foi 
utilizado o valor do Despacho nº 3157/2002 (2ª série) de 11 de Janeiro. Tem interesse referir que enquanto que o valor 
regulamentar (RGCE) é de 1 kWh = 0,00029 tep, o valor científico é de 1 kWh = 0,000086, portanto utilizando o valor do 
RGCE atinge-se valores superiores ao do valor científico. A justificação estará relacionada com o sistema de 
processamento da energia eléctrica em Portugal. 
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5.5. Síntese 

A revisão do desenvolvimento do Campus Universitário de Aveiro, das intenções, das políticas, das 

exigências, permite registar que a Universidade de Aveiro teve como opção prioritária do seu 

desenvolvimento físico uma elevada qualidade arquitectónica, tendo reunido no seu Campus muitos 

dos melhores arquitectos portugueses. 

Relativamente à gestão energética, constata-se que,  esta não foi uma preocupação que 

estivesse presente no desenvolvimento do Campus Universitário de Aveiro. 

A noção da dimensão do Campus e da área de edifícios  é importante considerar quando se vai 

definir uma estratégia de gestão de energia. No Campus da Universidade de Aveiro (Campus de 

Santiago + Campus do Crasto) estão construídos edifícios com uma área bruta total de 145 436 m2. 

Está ainda prevista a construção de uma área bruta de 85 739 m2, o que fará um total de 231 175 

m2. 

O Campus Universitário de Aveiro consome, desde 1993, mais de 1000 tep por ano, o que impõe a 

elaboração de um Plano de Racionalização do Consumo de Energia. Este Plano deverá estar 

integrado numa estratégia a ser implementada e que implica uma política energética integrada para 

o Campus que deverá ser assumida pela instituição. 

A implementação de uma estratégia de gestão de energia no Campus da Universidade de Aveiro, à 

devida escala, responderá às imposições globais previstas no Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas que enquadra todas as Políticas e Medidas para uma estratégia de combate 

às alterações climáticas. 
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6. Estratégia de Utilização Racional de Energia para os Edifícios do Campus da 

Universidade de Aveiro 

6.1. Introdução 

A Universidade de Aveiro é uma instalação consumidora intensiva de energia (tem, anualmente, um 

consumo energético superior a 1000 toneladas equivalente de petróleo). Assim, de acordo com a 

legislação em vigor, deverá, em relação às suas instalações, para além de examinar as condições 

em que operam relativamente à utilização de energia, elaborar e cumprir um Plano de 

Racionalização do Consumo de Energia (PRCE), sujeito à aprovação da Direcção-Geral de Energia 

(D. L. nº 58/82). 

O sub capítulo 6.2. tem como objectivo propor um Modelo para uma Estratégia de Utilização 

Racional de Energia para os Edifícios do Campus da Universidade de Aveiro que implicará 

estratégias para os Edifícios Existentes e no Projecto dos Edifícios: o Modelo URE-UA. 

6.2. Um Modelo47 – o Modelo URE-UA 

Com o objectivo de desenvolver um Modelo para a adopção de princípios de boas práticas para a 

eficiência energética propõe-se a implementação de uma Estratégia de Utilização Racional de 

Energia para o Campus da Universidade de Aveiro. Impõe-se definir uma estratégia que implique os 

edifícios existentes e os futuros edifícios a construir ou seja, estratégias paralelas a dois níveis 

diferentes: 

? Estratégia de Utilização Racional de Energia na Gestão de Energia dos Edifícios Existentes; 

? Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto dos Edifícios. 

                                                 

47 Foi adaptada a Metodologia proposta em Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de 
Energia, “Divulgação de URE em Edifícios: Estabelecimentos de Ensino”, Centro para a Conservação de Energia, 
Lisboa, 1997 
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Figura 6.2. a) O Modelo URE-UA 

6.2.1. Estratégia de Utilização Racional de Energia nos Edifícios Existentes 

A Estratégia de Utilização Racional de Energia nos Edifícios Existentes implica o desenvolvimento 

de um processo de Gestão de Energia dos Edifícios Existentes que conduz a um Plano de 

Racionalização do Consumo de Energia (PRCE). A Universidade de Aveiro, por ser uma instalação 

consumidora intensiva de energia48, deverá elaborar e cumprir um Plano de Racionalização do 

Consumo de Energia (PRCE). 

A gestão de energia constitui um processo contínuo que deverá ser assumido ao mais alto nível da 

organização e o seu objectivo é assegurar que os custos associados à utilização de energia sejam 

reduzidos ao mínimo, enquanto que a qualidade dos serviços prestados é mantida ou até 

melhorada. A gestão de energia permite (Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a 

Conservação de Energia, 1997):  

? reduzir a factura energética, através de economias de energia e da gestão de outros 

encargos como a potência e a energia reactiva no caso da electricidade;  

                                                 

48 A Universidade de Aveiro é uma instalação consumidora intensiva de energia (tem, anualmente, um consumo 
energético superior a 1000 toneladas equivalente de petróleo). Assim, de acordo com a legislação em vigor, deverá, em 
relação às suas instalações, para além de examinar as condições em que operam relativamente à utilização de energia, 
elaborar e cumprir um plano de racionalização do consumo de energia (PRCE), sujeito à aprovação da Direcção-Geral 
de Energia (D. L. nº 58/82). 
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? diminuir custos relativos à substituição e reparação de equipamentos através da execução de 

correctos programas de manutenção;  

? obter um melhor funcionamento dos sistemas e equipamentos; 

? evitar emissões de poluentes. 

O modelo proposto para um processo de Gestão de Energia dos Edifícios Existentes para o 

Campus da Universidade de Aveiro  tem quatro fases. As duas primeiras fases, a elaboração da 

Base de Dados Energéticos e a Auditoria Energética, surgem em paralelo e vão informar a fase 

seguinte: o Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE). O Sistema de Informação de 

Gestão de Energia permitirá verificar e aferir todo o processo e informará a Base de Dados 

Energéticos. 

Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE) 

Base de Dados Energéticos: o desenvolvimento de um programa de gestão de energia pressupõe um conhecimento 
prévio do consumo de energia e dos custos associados, das diversas instalações e dos sistemas energéticos instalados. 
Quanto aos consumos e custos de energia, deverão ser compilados os dados das facturas, feito o seu tratamento, 
analisada a sua evolução e eventualmente feita a comparação com dados de outros estudos. Esta análise será feita 
preferencialmente para divisões, por exemplo por edifício, instalação ou sistema. A base de dados energéticos, que é o 
resultado do levantamento da situação em termos energéticos, deverá ser organizada e actualizada regularmente 
(numa base mensal). Deverá permitir definir as prioridades para a actuação do plano de gestão de energia, identificando 
as acções a realizar assim como os investimentos necessários. 

Auditoria Energética: o objectivo da auditoria energética consiste em conhecer as condições de utilização da energia 
na instalação, permite conhecer onde, quando e como a energia é utilizada, qual a eficiência dos equipamentos e onde 
se verificam desperdícios de energia, indicando igualmente soluções para as anomalias detectadas e qual a eficiência 
térmica da envolvente construtiva dos edifícios. Permite propor medidas com vista a melhorar e racionalizar o uso da 
energia e ainda analisar a viabilidade das mesmas. 

Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE): surge na sequência das medidas de Utilização Racional 
de Energia (URE) propostas nas fases anteriores, e deverá indicar as medidas com vista a melhorar e racionalizar o uso 
da energia e ainda a análise da viabilidade das me smas nomeadamente: 

? as prioridades para a actuação do plano de gestão de energia (as acções a realizar assim como os investimentos 
necessários); 

? as soluções para as anomalias detectadas em equipamentos onde se verificam desperdícios de energia; 

? as soluções para as correcções da eficiência térmica da envolvente construtiva dos edifícios; 

Deverão ser estabelecidas metas de consumos de energia a atingir através da implementação das medidas de URE. 
Estas metas poderão ser estabelecidas com uma base anual, devendo cada PRCE ter uma duração de 5 anos, findo os 
quais deverá ser efectuada nova auditoria energética. 

Sistema de Informação de Gestão de Energia: a execução das medidas de URE deverá ser acompanhada da 
monitorização e controlo de resultados, de modo a permitir a correcção de eventuais desvios ocorridos. A monitorização 
permite ainda avaliar o impacto de medidas de carácter inovador e contribuir assim para um melhor conhecimento em 
algumas áreas. Este sistema deverá permitir: 

? seguir a evolução dos consumos de energia de modo a permitir avaliar o correcto funcionamento das instalações e 
detectar possíveis anomalias. Assim, deverão ser identificados os centros de custo, que poderão ser instalações, 
serviços, sistemas ou equipamentos, desde que correspondam a fluxos de energia quantificáveis. Se necessário 
deverão ser instalados contadores parciais de energia. Deverão ser identificados igualmente os elementos 
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determinantes do consumo de energia e calculados os respectivos consumos específicos.  

Trata-se assim de uma contabilidade energética, quer para a globalidade da instalação, quer para cada centro de 
custo. Deverão ser feitas comparações com instalações semelhantes e, para cada instalação, a sua evolução temporal, 
recorrendo a gráficos;  

? acompanhar o programa de manutenção estabelecido que poderá também ser utilizado para seguir a execução 
das medidas do PRCE; 

? informar a Base de Dados Energéticos. 

Quadro 6.2. a) Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE) 

Como foi referido, os edifícios existentes constituem uma oportunidade excelente para a melhoria do 

comportamento térmico de um edifício contribuindo para a redução do consumo de energia. No 

decurso da vida de um edifício são efectuadas obras de remodelação e/ou de manutenção que 

devem contemplar melhorias do comportamento energético. Por exemplo, obras ao nível da 

cobertura ou nas paredes exteriores devido à entrada de água, se contemplarem também 

intervenções de melhoria da eficiência energética dos edifícios, estas tornam-se muito mais viáveis 

do que se esta for prevista isoladamente. Assim, a gestão física do Campus deverá também ter em 

consideração o desempenho energético dos edifícios e deverá adoptar princípios de correcção de 

aspectos construtivos nas suas obras de conservação e manutenção. 

6.2.2. Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto dos Edifícios 

Para atingir o objectivo de projectar edifícios energicamente eficientes (com baixos custos 

associados ao consumo de energia e reduzidos impactos ambientais), a Universidade de Aveiro 

deverá seguir uma estratégia que tenha em conta as seguintes orientações, incluindo-as no 

Caderno de Encargos e no Programa Preliminar do Processo de Concurso dos Projectos dos 

Edifícios:  

? Conceber edifícios cujas necessidades de aquecimento e de arrefecimento associadas ao 

comportamento da sua envolvente construtiva sejam pequenas;  

? Promover edifícios cujas arquitectura e soluções construtivas permitam, tanto quanto 

possível, condições naturais de conforto e qualidade do ar interior durante a maior parte do 

ano (quando tal não for impossível face à presença de elevadas fontes de calor inerentes às 

actividades interiores no edifício que sejam responsáveis por um sobre aquecimento intenso 

que só a refrigeração mecânica é capaz de compensar, independentemente da qualidade da 

envolvente);  
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? Explorar, desde as fases iniciais de projecto, os potenciais da radiação solar e da ventilação 

natural, para aquecimento no Inverno, arrefecimento no Verão e iluminação natural todo o 

ano, de forma a reduzir o recurso a formas comerciais de energia;  

? Conceber sistemas de climatização eficientes que permitam satisfazer as necessidades 

energéticas do edifício, entretanto reduzidas para valores aceitáveis uma vez adoptados os 

princípios preconizados nos pontos anteriores, com consumos de energia minimizados. 

(Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997) 

Os níveis de exigência das normas regulamentares, Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE, Decreto - Lei nº 40/90, de 6 Fevereiro) e 

Regulamento da Qualidade dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE, 

Decreto - Lei 118/98, de 7 de Maio), não são ainda muito elevados, pelo que, a estrita observância 

das mesmas não garante por si só um bom nível de eficiência energética de um edifício. Um bom 

projecto pode e deve ir muito mais além das exigências regulamentares, sendo os maiores custos 

iniciais compensados por economias posteriores a nível dos consumos de energia, ou ainda, 

através de uma envolvente melhorada, possibilitar a instalação de sistemas de climatização de 

menores dimensões com reduções a nível dos investimentos. Deverão ser definidos critérios 

referência, que deverão, no mínimo, cumprir a legislação nacional e comunitária em preparação 

para a área dos edifícios e valorizadas as propostas que integrem critérios mais favoráveis para a 

sustentabilidade. Aplicando os princípios orientadores atrás definidos, um projecto de edifício com 

um bom nível de eficiência energética pode ser alcançado com o recurso a medidas ao nível dos 

Projectos de Arquitectura, de Sistemas de Climatização (racionalizando o consumo de energia 

nestes sistemas) e de Sistemas de Iluminação49 (dando prioridade à iluminação natural e mantendo 

sempre limpas as zonas de entrada de luz). 

Como já foi referido, de um modo geral, em Portugal: 

                                                 

49 O consumo de energia eléctrica das instalações de iluminação nos estabelecimentos de ensino em Portugal é aquele 
que apresenta maior peso relativo no consumo total. Por outro lado, toda a energia eléctrica utilizada na iluminação é 
dissipada sob a forma de calor, contribuindo assim para um agravamento da carga térmica de Verão nos espaços 
abrangidos. A iluminação é então uma das utilizações finais em que a introdução de soluções energeticamente 
eficientes mais compensa, em termos de economias de energia e (ou) de conforto.  
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na estação fria: as necessidades de aquecimento estão dependentes da zona climática, da 

tipologia, da densidade de ocupação, das actividades desenvolvidas e muito determinantemente da 

exposição e orientação solar, mas, em geral, não é possível atingir condições de conforto nos 

edifícios sem recurso a aquecimento auxiliar, por melhor que seja a qualidade térmica do edifício 

projectado, verificar o RCCTE pode não ser garantia de conforto no interior de um edifício, mas 

apenas uma certeza de que, correctamente gerido, o edifício necessitará de menores quantidades 

de energia para aquecimento do que outros edifícios que não satisfaçam essa condição. 

na estação quente: os sistemas de arrefecimento ambiente podem ser evitados em edifícios com 

características favoráveis (edifícios com inércia térmica suficiente, reduzidos ganhos solares e com 

possibilidades de ventilação natural) quando as cargas internas não forem demasiado elevadas e 

desde que haja tolerância de alguma flutuação da temperatura interior, incluindo alguns períodos 

com sobreaquecimento interior, desde que não seja excessivo. De uma forma geral, edifícios de 

serviços têm necessidade de arrefecimento ambiente em espaços com ocupação importante (salas 

de reuniões, auditórios, etc.) e em espaços interiores, podendo ser evitado em gabinetes individuais 

ou em espaços para pequenos grupos. 

Para obter um controlo rigoroso das condições ambientais no interior dos edifícios, torna-se 

inevitável o recurso a sistemas de climatização que deverá ser considerado apenas na estação fria, 

como aliás já faz parte da politica da U.A. Assim, bastará um sistema de aquecimento, não devendo 

ser adoptados sistemas mecânicos de arrefecimento (ar condicionado), à excepção de situações 

particulares onde o arrefecimento mecânico seja absolutamente imprescindível como é o caso dos 

anfiteatros ou de determinados laboratórios, favorecendo as soluções de arquitectura passiva. 

A gestão física do Campus deverá também ter em consideração o desempenho energético dos 

edifícios e poderá estabelecer exigências na concepção dos novos edifícios de acordo com a 

legislação prevista. 

De acordo com os documentos seleccionados e referidos existem excelentes oportunidades para a 

eficiência energética dos edifícios públicos novos (a construir), pelo que se recomenda, para os 

edifícios da Universidade de Aveiro: 

? integração de sistemas fotovoltaicos nas fachadas dos edifícios; 

? instalação de painéis solares para o aquecimento dos espaços, 
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? adopção das medidas previstas na regulamentação a publicar (revisão do RCCTE e 

RSECE) na concepção dos futuros edifícios a projectar. 
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6.2.2.1. Medidas ao nível do projecto de arquitectura 

As medidas ao nível do projecto de arquitectura devem tomar em consideração cinco parâmetros: 

aquecimento ambiente na estação fria, arrefecimento ambiente na estação quente, qualidade do ar 

interior, iluminação natural, utilização de fontes de energias sustentáveis com os objectivos 

descritos no seguinte esquema: 

Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Arquitectura dos Edifícios
(adaptado a partir de Direcção de Edif ícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)

Iluminação naturalQualidade do ar 
interior

Arrefecimento 
ambiente 

Aquecimento 
ambiente 

Utilização de fontes 
de energias 
sustentáveis

•sombreamento 
eficaz de todos os 
envidraçados, 
através de 
elementos 
construídos ou de 
vegetação, 
preferencialmente 
pelo exterior, 
excepto os 
orientados a Norte 
(ou com desvios de 
mais ou menos 30º); 
•adopção de 
soluções 
construtivas com 
inércia térmica 
pesada;
•favorecimento de 
esquemas de 
ventilação natural 
quando ela for 
desejável, quer de 
dia, quer de noite; 
•evitar a localização 
de espaços com 
cargas internas 
significativas em 
zonas interiores com 
dificuldades de 
ventilação natural
•forçar a subida e 
saída do ar quente

•evitar edifícios 
profundos; 
•controlo das 
incidências directas 
e do encadeamento; 
•áreas envidraçadas 
mínimas adequadas 
na envolvente;
•selecção correcta 
de cores no interior; 
•concepção de 
sistemas de 
iluminação artificial 
que privilegiem a luz 
natural, equipados 
com sistemas de 
regulação de fluxo 
luminoso;
•soluções 
arquitectónicas que 
conduzam à
iluminação directa;
•controlo de 
microclimas 
(envolvente: arranjos 
exteriores)

•maximização dos 
ganhos solares, por 
uma orientação 
preferencial dos 
envidraçados a Sul 
(ou com desvios de 
mais ou menos 30º); 
•isolamento térmico 
da envolvente; 
•vidros e caixilharias 
de boa qualidade;
•minimização das 
pontes térmicas;
•chão e paredes 
com espessura e 
características para 
acumular calor e 
isoladas pelo 
exterior;
•dispositivos 
nocturnos para isolar 
a superfície 
envidraçada.

•controlo das fontes 
de poluição 
(materiais para 
acabamentos 
adequados);
•garantia de 
ventilação mínima;
•controlo das 
infiltrações 
(caixilharias 
estanques).

Considerar:
•sistemas de energia 
solar térmica:
–aquecimento de 
água
–aquecimento e 
arrefecimento 
ambiente

•sistemas de energia 
solar eléctrica:
–produção de 
electricidade por via 
solar térmica
–instalação de 
painéis fotovoltaicos

Facultativo:
•parede de Trombe;
•parede de água; 
•espaços 
envidraçados 
anexos virados para 
o equador.

parâmetros

objectivos

Facultativo:
•condutas 
enterradas;
•arrefecimento 
evaporativo, 
radiativo, ...

Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Arquitectura dos Edifícios
(adaptado a partir de Direcção de Edif ícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)
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preferencialmente 
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soluções 
construtivas com 
inércia térmica 
pesada;
•favorecimento de 
esquemas de 
ventilação natural 
quando ela for 
desejável, quer de 
dia, quer de noite; 
•evitar a localização 
de espaços com 
cargas internas 
significativas em 
zonas interiores com 
dificuldades de 
ventilação natural
•forçar a subida e 
saída do ar quente

•evitar edifícios 
profundos; 
•controlo das 
incidências directas 
e do encadeamento; 
•áreas envidraçadas 
mínimas adequadas 
na envolvente;
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de cores no interior; 
•concepção de 
sistemas de 
iluminação artificial 
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com sistemas de 
regulação de fluxo 
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•soluções 
arquitectónicas que 
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iluminação directa;
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(envolvente: arranjos 
exteriores)

•maximização dos 
ganhos solares, por 
uma orientação 
preferencial dos 
envidraçados a Sul 
(ou com desvios de 
mais ou menos 30º); 
•isolamento térmico 
da envolvente; 
•vidros e caixilharias 
de boa qualidade;
•minimização das 
pontes térmicas;
•chão e paredes 
com espessura e 
características para 
acumular calor e 
isoladas pelo 
exterior;
•dispositivos 
nocturnos para isolar 
a superfície 
envidraçada.

•controlo das fontes 
de poluição 
(materiais para 
acabamentos 
adequados);
•garantia de 
ventilação mínima;
•controlo das 
infiltrações 
(caixilharias 
estanques).

Considerar:
•sistemas de energia 
solar térmica:
–aquecimento de 
água
–aquecimento e 
arrefecimento 
ambiente

•sistemas de energia 
solar eléctrica:
–produção de 
electricidade por via 
solar térmica
–instalação de 
painéis fotovoltaicos

Facultativo:
•parede de Trombe;
•parede de água; 
•espaços 
envidraçados 
anexos virados para 
o equador.

parâmetros

objectivos

Facultativo:
•condutas 
enterradas;
•arrefecimento 
evaporativo, 
radiativo, ...

 

Figura 6.2.2.1. a) Medidas ao nível do Projecto de Arquitectura
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6.2.2.2.  Medidas ao nível do projecto de climatização 

As medidas ao nível do projecto de climatização devem tomar em consideração os parâmetros e os 

objectivos descritos no seguinte 

esquema:

temperaturas exteriores de 
projecto adequadas; 
condições interiores de 
temperatura e humidade 
relativa adequadas;
adequação dos níveis de 
renovação de ar às 
necessidades de cada 
espaço. 

utilização de um método de 
cálculo adequado; 
dimensionamento optimizado 
de redes de distribuição de 
fluidos;
utilização de valores das 
propriedades térmicas do 
edifício correspondentes às 
do projecto de arquitectura. 

interacção com os demais 
projectistas (em particular, da 
iluminação) para 
especificação de sistemas e 
equipamentos 
energeticamente eficientes

Dimensionamento correcto 
dos sistemas

selec ção das fontes 
energéticas mais adequadas 
para a produção de calor e 
de frio; quando possível, 
considerar a utilização de 
fontes de energia renov áveis; 
considerar a instalação de 
mecanismos de 
arrefecimento gratuito ("free-
cooling") e de recuperação 
de energia; 
considerar possibilidades de 
armazenamento de calor e 
de frio; 
zonamento adequado face à
utilização prevista e à
natureza das cargas térmicas 
de cada espaço; 
considerar a centralização 
dos sistemas, sempre que 
possível; 

Adequação do tipo de 
sistema 

Definição das condições 
ambientais térmicas de 
projecto

Redução das cargas internas

considerar sistemas locais de 
controlo em cada espaço; 
considerar, particularmente 
para sistemas de grande 
dimens ão, sistemas de 
gestão de energia. 

junto a equipamentos 
produtores de calor e de frio, 
bombas e ventiladores, 
utilizadores individuais, etc. 
de modo a obter o seu 
consumo de energia;
temperaturas e caudais de ar 
e de água nos pontos críticos 
do sistema, nomeadamente 
quando tenham impacto no 
desempenho {conforto, 
sistema de controlo e na 
própria equilibragem do 
sistema no seu arranque);
eficiência de equipamentos 
de combustão (pontos para 
leitura das características dos 
gases de combustão). 

adequar as potências a 
instalar com as potências de 
projecto; .
seleccionar equipamentos 
eficientes; 
fraccionar a potência a 
instalar, melhorando a 
eficiência instantânea do 
sistema a carga parcial; 
isolar adequadamente tubos 
e condutas. 

Prever pontos de medida que 
permitam efectuar auditorias

considerar mecanismos de 
fácil diagnóstico das 
condições de funcionamento; 
considerar sistemas de 
tratamento permanente de 
fluidos. 
zonamento adequado face à
utilização prevista e à
natureza das cargas térmicas 
de cada espaço; 
considerar a centralização 
dos sistemas, sempre que 
possível; 

Previsão de condições fáceis 
de manutenção 

Definição do esquema de 
controlo adequado 

Selecção de equipamentos 
eficientes 

Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Sistemas de Climatização dos Edifícios
(fonte: Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)
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Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Sistemas de Climatização dos Edifícios
(fonte: Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)

Figura 6.2.2.2. a) Medidas ao nível do Projecto de Climatização 
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6.2.2.3. Medidas ao nível do projecto de iluminação 

As medidas ao nível do projecto de iluminação devem tomar em consideração os parâmetros e os 

objectivos descritos no seguinte esquema: 

selecção criteriosa do índice 
de restituição cromática e da 
temperatura de cor;
utilização preferencial de 
lâmpadas fluorescentes; 
utilização das fluorescentes 
compactas de alta 
frequência, em detrimento 
das tradicionais lâmpadas 
incandescentes; 
no caso de iluminação 
exterior, utilização 
preferencial de lâmpadas de 
vapor de sódio de alta 
pressão de cor corrigida. 

consideração de circuitos 
distintos para os focos de luz 
perto das janelas ou outros 
elementos que permitam a 
entrada da luz natural; 
consideração de circuitos 
diferentes permitindo por 
comutação diferentes níveis 
de iluminação. 

definição de níveis de 
iluminação adequados, 
estabelecendo um patamar 
reduzido para a iluminação 
geral dos espaços, a 
complementar nos postos de 
trabalho, para uma 
iluminação vocacionada e 
dirigida (Task Light) de 
controlo individual; 
uniformidade de iluminação 
nos espaços. 

Utilização de sistemas de 
controlo e comando 
automático

utilização de balastros 
electrónicos; 
utilização de transformadores 
electrónicos em substituição 
dos transformadores de 
enrolamentos. 

Utilização de equipamentos 
de rendimento elevado (para 
além das lâmpadas) 

Optar pelo tipo de iluminação 
mais adequada e eficiente 
(fontes de luz) 

Dimensionar correctamente 
os níveis de iluminação 

emprego de células 
fotoeléctricas para controlo 
da iluminação artificial em 
função da intensidade 
luminosa natural; 
utilização de sistemas para 
regulação de fluxo luminoso;
considerar o uso de 
regulação horária 
programável; 
considerar o uso de 
detectores de presença para 
comutação em função da 
ocupação dos espaços.

Concepção adequada dos 
sistemas de regulação e 
controlo 

Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Sistemas de Iluminação dos Edifícios
(fonte: Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)
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Estratégia de Utilização Racional de Energia no Projecto de Sistemas de Iluminação dos Edifícios
(fonte: Direcção de Edifícios e Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997)

 

Figura 6.2.2.3. a) Medidas ao nível do Projecto de Iluminação 

6.3. Síntese 

O Modelo proposto para uma Estratégia de Utilização Racional de Energia para os Edifícios do 

Campus da Universidade de Aveiro abrange Estratégias para os Edifícios Existentes e no Projecto 

(de Arquitectura, Climatização e Iluminação) dos Edifícios e contempla a elaboração de um Plano 

de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE), que é uma imposição legal. 
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7. Contributos para a Implementação da Estratégia 

7.1. Introdução 

Tendo em conta que o levantamento das condições de funcionamento das instalações assume uma 

grande importância para a implementação da estratégia e que a elaboração de uma Base de Dados 

Energéticos e da Auditoria Energética são fases fundamentais do processo (Direcção de Edifícios e 

Certificação do Centro para a Conservação de Energia, 1997), foi realizado o levantamento 

relativamente aos consumos de energia: foram determinados os consumos de energia (compilados 

os dados das facturas e das contagens realizadas a cada contador individualmente), foi realizado o 

seu tratamento e analisada a sua evolução. Esta análise foi feita a todos os edifícios do Campus 

como um todo, aos edifícios por sectores, e aos edifícios dos departamentos.  

O sub capítulo 7.2. apresenta o levantamento dos consumos de energia, contribuindo assim para 

elaboração de uma Base de Dados Energéticos. Caracteriza-se energéticamente o Campus e os 

edifícios do Campus por sectores, o consumo de energia por forma de energia, o consumo de 

electricidade e o consumo de gás natural. Caracterizam--se energeticamente os edifícios dos 

departamentos, os consumos de electricidade e os consumos de gás natural. 

O sub capítulo 7.3. apresenta o levantamento dos sistemas de aquecimento e arrefecimento e as 

características da envolvente construtiva (eficiência energética da construção) dos edifícios dos 

departamentos, contribuindo assim para a Auditoria Energética.  

7.2. Contributos para a Base de Dados Energéticos 

7.2.1 Caracterização energética do Campus da Universidade de Aveiro 

7.2.1.1. Caracterização do consumo de energia por forma de energia 

No que diz respeito às formas de energia consumidas, a Universidade de Aveiro consome 

predominantemente electricidade e gás natural, este último desde 1998. Entre Dezembro de 1993 e 

Dezembro de 1998, para além da electricidade, a Universidade de Aveiro também consumiu gás 

propano (para abastecimento das caldeiras de aquecimento dos edifícios), cujos dados, no âmbito 

deste estudo, não foram compilados nem analisados. 
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Na Universidade de Aveiro não existe qualquer consumo de energia renovável (para além da 

incorporada na electricidade), isto é, não estão instalados qualquer tipo de sistemas de captação de 

energia renovável. 

A distribuição do consumo de energia, por forma de energia no ano de 2001, pode ser observado na 

Figura 7.2.1.1. a), que nos permite registar a enorme parcela constituída pela utilização de 

electricidade. 

 

electricidade
85%

gás
15%

,,

 

Figura 7.2.1.1. a) Distribuição do consumo de energia por forma de energia no ano de 2001 (fonte: facturas da EDP e 

LusitaniaGás) 

7.2.1.2. Caracterização do consumo de electricidade 

O Campus da Universidade de Aveiro é alimentado através de dois ramais de alta tensão (15 kV) a 

que correspondem dois contratos. O contador referente ao 1º contrato regista os consumos dos 

Pavilhões I, II e III, vias de circulação circundantes e de uma das residências. O contador referente 

ao 2º contrato regista os consumos de todos os edifícios à excepção dos Pavilhões I, II e III e 

restantes vias de circulação. Todos os edifícios à excepção dos Pavilhões I, II e III possuem 

contadores internos. 

A evolução do consumo de electricidade registado em ambos os contadores, o seu somatório e a 

evolução do consumo de electricidade por área construída são apresentadas nos gráficos da Figura 

7.2.1.2. a). 

consumo de energia por forma de 

energia (tep) da Universidade de 

Aveiro no ano 2001 



 

 

121 

evolução do consumo de electricidade (kWh) 

da universidade de aveiro de 1991 a 2001

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

1991 1993 1995 1997 1999 2001

total

contador referente ao 2º contrato 

contador referente ao 1º contrato 

evolução do consumo de electricidade  por 

área construída (kWh/m2) da universidade de 

aveiro de 1991 a 2000

0

10

20

30

40

50

60

1991 1993 1995 1997 1999 2001

 

Figura 7.2.1.2. a) Evolução do consumo de electricidade e de electricidade por área construída no período de 1991 a 

2001 (fonte: facturas da EDP) 

A evolução do consumo de electricidade é reflexo do desenvolvimento da Universidade. 

Inicialmente, todos os Departamentos funcionavam nos Pavilhões I, II, III, associados ao contador 

referente ao 1º contrato. À medida que os novos edifícios foram ficando disponíveis, os 

departamentos foram sendo transferidos para os respectivos edifícios e, os Pavilhões I e III foram 

sendo ocupados com serviços de apoio à Universidade. O Pavilhão II foi mantido como 

departamento (Departamento de Línguas e Culturas). A este facto deve-se a ligeira depressão da 

curva deste contador, que, no ano de 2000 já estava novamente próxima do valor de 1991. 

Interessa também apreciar o consumo mensal de electricidade, com o objectivo de avaliar o peso da 

sazonalidade, própria das características climáticas e da natureza da instituição, como também os 

padrões de ocupação durante o dia (Figura 7.2.1.2. a) e 7.2.1.2. b). 
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consumo mensal de electricidade (kWh) da universidade de aveiro em 2001
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Figura 7.2.1.2. b) Consumo mensal de electricidade no ano de 2001 (fonte: facturas da EDP) 

São claros os períodos lectivos e não lectivos, correspondendo os meses com consumo mais baixo, 

aos meses com actividade lectiva mais reduzida. Não se sente um período de Inverno e de Verão 

pois o aquecimento é essencialmente através de gás natural e a existência de ar condicionado está 

muito limitada a determinados espaços. Não se verificam diferenças significativas entre os meses 

com mais iluminação natural e os de menos iluminação natural, o que pode querer dizer que 

independentemente dos níveis de iluminação natural existentes, as luzes estão acesas ou por 

necessidade ou por um comportamento adoptado. 

Relativamente aos padrões de ocupação durante o dia, Figura 7.2.1.2. b), verifica-se um consumo 

de electricidade extraordinariamente elevado no período de “cheias” no mês de Maio, que é um mês 

com elevada iluminação natural, o que provavelmente mostra um consumo de electricidade para 

iluminação não adequado à iluminação natural do mês de Maio. No entanto, só uma análise 

comparativa dos consumos de mensais dos outros anos permitiria verificar se esta tendência é 

comum ou se trata de uma situação pontual. A Gestão e Estratégia de Utilização Racional de 

Energia com objectivo de reduzir os consumos de energia certamente avaliará esta situação. 
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Figura 7.2.1.2. b) Consumo mensal de electricidade no ano de 2001 por períodos: cheias/hora (10 horas por dia), 

vazio/hora (10 horas por dia) e ponta/hora (4 horas por dia) (fonte: facturas da EDP) 

7.2.1.3. Caracterização do consumo de gás natural 

A evolução do consumo de gás natural entre 1999 e 2001 e deste consumo por área utilizadora é 

apresentada no gráfico da Figura 7.2.1.3. c). Estes valores dizem respeito, a aquecimento de 

espaço, às cozinhas da cantina e do self-service, à lavandaria e aos balneários do Pavilhão 

Polidesportivo. 
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Figura 7.2.1.3. a) Evolução do consumo de gás natural e de gás natural por área construída no período de 1991 a 2001 

(fonte: facturas da LusitaniaGás) 
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O consumo de gás natural mensal da UA é apresentado no gráfico da Figura 7.2.1.3. b). 

consumo de gás natural (m3) mensal da 

universidade de aveiro em 2001

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

 

Figura 7.2.1.3. b) Consumo mensal de electricidade no ano de 2001 (fonte: facturas da LusitaniaGás) 

Verifica-se que os meses com consumo de gás mais elevado correspondem aos meses de 

Novembro a Maio, meses em que as caldeiras de aquecimento estão ligadas. O consumo de Maio a 

Novembro diz respeito às utilizações das cozinhas da cantina e do self-service, da lavandaria e dos 

balneários do Pavilhão Polidesportivo. 

7.2.1.4. Caracterização energética por sectores 

Para uma gestão e estratégia energética, com o objectivo da redução de consumos, será 

necessário caracterizar energeticamente os vários tipos de espaços: salas de aula, gabinetes de 

professores, gabinetes de administração, salas de reuniões, salas de fotocópias, salas de 

informática, ... no que diz respeito aos edifícios dos departamentos; cozinhas, salas comer,...no que 

diz respeito aos edifícios das cantinas e restaurantes; quartos, cozinhas e salas, ... no que diz 

respeito às residências, ... São espaços que em termos de necessidades e consumos energéticos 

requerem objectivos em termos de concepção ambiental muito diferentes, tanto para os níveis de 

conforto higro-térmico, como de iluminação e ventilação. Para além destes factores, os padrões de 

ocupação e a densidade de ocupação de cada espaço também podem ser parâmetros decisivos. 



 

 

125 

Estes espaços inserem-se em edifícios com objectivos diferentes, apesar de se repetirem e que 

estão portanto afectos a sectores distintos: os edifícios dos departamentos, os edifícios do sector da 

acção social (edifício de serviços e cantina, residências e snack-bar) e os edifícios de investigação  

No âmbito desta dissertação, caracterizaram-se os edifícios por sectores, considerando que numa 

fase posterior será necessário “entrar” no edifício e caracterizar espaço a espaço, equipamento a 

equipamento para poder conhecer exactamente como e onde se pode agir para reduzir os 

consumos energéticos. 

O consumo de electricidade por sector e de electricidade por área e por sector são apresentados 

nos gráficos da Figura 7.2.1.4. a). 
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Figura 7.2.1.4. a) Consumo de electricidade e de electricidade por área por sector no ano de 2001 (fonte: Registos 

Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro) 

Verifica-se que, o sector dos edifícios dos departamentos é o maior consumidor de electricidade (é 

também o sector com maior área construída). Mas, relativamente à mesma grandeza por área 

construída, verifica-se que são os edifícios do sector da acção social que apresentam os consumos 

mais elevados. 
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Os consumos de gás natural por sector e de gás natural por área e por sector são apresentados nos 

gráficos da Figura 7.2.1.4. b). 
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Figura 7.2.1.4. b) Consumo de gás natural e gás natural por área por sector no ano de 2001 (fonte: Registos Serviços 

Técnicos da Universidade de Aveiro) 

Tal como para a electricidade, verifica-se que o sector que apresenta consumos de gás natural mais 

elevados, em termos absolutos, é o sector dos departamentos. Mas, por área construída é 

novamente o sector da acção social que apresentam consumos mais elevados. 

Os consumos de energia (tep) por sector e de energia (tep/m2) por área e por sector são 

apresentados nos gráficos da Figura 7.2.1.4. c). 
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Figura 7.2.1.4. c) Consumo de energia e energia por área por sector no ano de 2001 (fonte: Registos Serviços Técnicos 

da Universidade de Aveiro) 

Assim, a tendência referida é também visível quando se observam os consumos de energia por 

sector. O sector mais consumidor é o sector da acção social. 
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Figura 7.2.1.4. d) Planta do Campus – os edifícios por sectores  
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7.2.2. Caracterização energética dos edifícios dos departamentos 

7.2.2.1. Caracterização dos consumos de electricidade 

Os consumidores de electricidade nos edifícios departamentais são a iluminação, os equipamentos 

de laboratório, os equipamentos de secretaria (fotocopiadoras, equipamento de fax, equipamento 

informático...) e o ar condicionado. 

O consumo de electricidade por departamento e o consumo de electricidade por departamento e por 

área no ano de 2001 são apresentados nos gráficos da Figura 7.2.2.1. a). 

Figura 7.2.2.1. a) Consumo de electricidade por departamento e por departamento e por área no 

ano de 2001 (fonte: Registos Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro) 

Verifica-se que a ordenação dos consumos absolutos e dos consumos por m2 de electricidade dos 

departamentos é desigual. A justificação deste facto estará relacionada com as áreas de estudo dos 

departamentos. Os departamentos mais consumidores são os que têm equipamento laboratorial 

mais consumidor. 

consumo de electricidade por área (kWh/m2) 

por departamento em 2001

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

consumo de electricidade (kWh) 

por departamento em 2001

0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0



 

 

130

7.2.2.2. Caracterização dos consumos de gás natural 

Os consumidores de gás natural nos edifícios departamentais são as caldeiras de aquecimento. 

O consumo de gás natural por departamento e o consumo de gás natural por departamento e por 

área no ano de 2001 são apresentados nos gráficos da Figura 7.2.2.2. a). 
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Figura 7.2.2.2. a) Consumo de gás natural por departamento e por departamento e por área no ano de 2001 (fonte: 

Registo s Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro) 

Verifica-se que os departamentos como a Biologia e a Química são também os departamentos mais 

consumidores por área. Exigências de temperatura ambiente (condicionada pelos tipos de 

experiências desenvolvidas) em Laboratórios podem estar na origem da justificação destes 

consumos. 
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7.3. Contributos para a Auditoria Energética 

7.3.1. Caracterização dos Edifícios dos Departamentos 

7.3.1.1. Caracterização dos sistemas de aquecimento e arrefecimento 

O aquecimento dos Pavilhões I, II, III e CIFOP construídos, respectivamente, em 1977, 1980, 1981 

e 1984 é realizado por convectores eléctricos. O aquecimento de todos os edifícios dos 

departamentos, construídos após o CIFOP, é realizado por convectores de água aquecida por 

caldeiras abastecidas a gás natural. Cada departamento tem a sua caldeira própria à excepção dos 

edifícios dos Departamentos de Electrónica, Ambiente e Ciências da Educação que têm uma 

caldeira comum e os edifícios dos Departamentos de Matemática e CEFASI que também têm uma 

caldeira comum. Os consumos de gás natural das caldeiras para aquecimento foram registados 

individualmente por caldeira. Na U.A., as caldeiras de aquecimento são ligadas em Novembro e 

desligadas em Maio. 

Os edifícios dos departamentos consumiram em aquecimento, em 2001, 196 026 m3 de gás natural 

ou seja 178,4 tep. Tendo em conta que o rendimento do sistema de aquecimento (produção e 

distribuição) é de cerca de 80%, as necessidades em aquecimento dos edifícios será 1651323 kWh 

(196026 * 0,80 * 10,5350) . Assim, caso fossem utilizados radiadores eléctricos, para suprir as 

mesmas necessidades de aquecimento teriam sido consumidos 1651323 kWh em electricidade, o 

que corresponde a 478,9 tep, em termos de energia primária51 . Portanto, a opção de o 

aquecimento destes edifícios ser realizado por convectores de água aquecida por caldeiras 

abastecidas a gás natural em vez de radiadores eléctricos permitiu reduzir o consumo, só em 2001, 

de aproximadamente, 300 tep. 

A politica da UA relativamente ao arrefecimento de espaço foi, desde sempre, de instalar sistemas 

de arrefecimento somente nos espaços estritamente necessário. Assim, estão dotados de sistemas 

de arrefecimento, todos os espaços laboratoriais em que a temperatura ambiente é determinante 

                                                 

50 O poder calorífico Inferior do Gás Natural - PCI dos Gás Natural = 10,53 kWh/m3, nas condições normais de Pressão 
e Temperatura, 0ºC e 1,01325 bar. 

51 Segundo o RGCE 1kWh corresponde a 290x10-6 tep. 
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para o trabalho desenvolvido no local e todos os anfiteatros dos edifícios construídos após o 

Pavilhão III. 

Os quadros 7.3.1.1. a) e 7.3.1.1. b) descrevem os sistemas instalados de aquecimento e 

arrefecimento dos departamentos. Pode-se constatar que os edifícios acompanharam as tendências 

tecnológicas existentes para os edifícios à época do projecto. Os sistemas instalados nos três 

últimos edifícios a serem construídos: Departamento de Comunicação e Arte, Departamento de 

Engenharia Mecânica e Complexo Pedagógico são, para aquecimento, convectores a água quente 

produzida por caldeira a gás natural e para arrefecimento e renovação de ar, só para os anfiteatros, 

aparelho de ar condicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas do quadro 7.3.1.1. a) 

a) existem casos pontuais de laboratórios com requisitos particulares 

b) existem aparelhos de ar condicionado na antiga reitoria 

c) existem casos pontuais de laboratórios com requisitos particulares 
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Sistemas instalados de aquecimento e arrefecimento nos Edifícios dos Departamentos 
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Quadro 7.3.1.1. a) Sistemas instalados de aquecimento e arrefecimento nos Edifícios dos Departamentos 
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Sistemas instalados de aquecimento e arrefecimento nos Anfiteatros dos Departamentos 
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Quadro 7.3.1.1. b) Sistemas instalados de aquecimento e arrefecimento nos Anfiteatros dos Departamentos 
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7.3.1.2. Caracterização da Envolvente Construtiva dos Edifícios  

O levantamento realizado às características construtivas dos edifícios dos departamentos, fichas em 

anexo, permite verificar que as mesmas evoluíram acompanhando o desenvolvimento do 

conhecimento nesta área. A concepção da envolvente construtiva dos edifícios, de projecto para 

projecto, procurou responder aos requisitos de construção de boa qualidade, eficaz termicamente 

que contribuiria para o conforto dos utentes.  

No entanto, esta tendência não correspondeu a uma determinação da instituição, embora tenham 

sido definidas alg umas regras relativamente aos projectos dos edifícios, na Revisão do Plano Geral, 

entre as quais: “O comportamento climático passivo da envolvente dos edifícios que se possa 

considerar exemplar”. A análise dos projectos dos edifícios permitiu verificar que  esta regra não foi 

implementada no desenvolvimento dos projectos.  

Dos sistemas identificados no capítulo 3., pode-se observar que ao nível da envolvente construtiva 

dos edifícios, a sua concepção foi evoluindo no sentido de um adequado isolamento ao nível de 

paredes, coberturas, pavimentos e janelas (utilizando vidros duplos e caixilharia mais eficiente).  

No que diz respeito à orientação das janelas, constata-se que esta não foi uma preocupação da 

concepção da maioria destes edifícios. Em muitos espaços dos edifícios do Campus pode-se 

observar, num dia de sol, os estores corridos e as luzes acesas, o que certamente provoca 

consumos que poderiam ser evitados. O controlo da luz natural é certamente um equilíbrio 

fundamental a atingir se pretendemos reduzir os nossos consumos energéticos. 

Os edifícios do Campus da Universidade de Aveiro não contemplam a existência de qualquer tipo 

de sistemas solares passivos de aquecimento ou de arrefecimento. 

7.4. Síntese 

Da apreciação do levantamento energético, da caracterização dos sistemas de aquecimento e 

arrefecimento e das características construtivas dos edifícios sintetizam-se as observações 

consideradas mais significativas: 

A Universidade de Aveiro consome predominantemente electricidade e gás natural, este último 

desde 1998, não existindo qualquer consumo de energia renovável (para além da incorporada na 

electricidade). 
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A utilização de electricidade foi superior ao quíntuplo da utilização de gás natural no ano de 

2001. 

O sector dos edifícios dos departamentos é o maior consumidor de electricidade (é também o sector 

com maior área construída). Mas, relativamente à mesma grandeza por área construída, verifica-se 

que são os edifícios do sector da acção social que apresentam os consumos mais elevados. 

O sector que apresenta consumos de gás natural mais elevados, em termos absolutos, é o sector 

dos departamentos. Mas, por área construída é novamente o sector da acção social que 

apresentam consumos mais elevados. 

O sector mais consumidor de energia é o sector da acção social. 

Os Departamentos de Biologia e de Química são os departamentos mais consumidores por área. A 

existência de equipamento laboratorial mais consumidor e exigências de temperatura ambiente 

(condicionada pelos tipos de experiências desenvolvidas) em Laboratórios podem estar na origem 

da justificação destes consumos. 

O aquecimento dos Pavilhões I, II, III e CIFOP, construídos, respectivamente, em 1977, 1980, 1981 

e 1984 é realizado por convectores eléctricos. O aquecimento de todos os edifícios dos 

departamentos, construídos após o CIFOP, é realizado por convectores de água aquecida por 

caldeiras abastecidas a gás natural. Na U.A., as caldeiras de aquecimento são ligadas em 

Novembro e desligadas em Maio. 

A opção do aquecimento dos edifícios dos departamentos ser realizado por convectores de água 

aquecida por caldeiras abastecidas a gás natural em vez de radiadores eléctricos permitiu reduzir o 

consumo em, aproximadamente, 300 tep. 

A politica da UA relativamente ao arrefecimento de espaço foi, desde sempre, de instalar sistemas 

de arrefecimento somente nos espaços estritamente necessário. Assim, estão dotados de sistemas 

de arrefecimento, todos os espaços laboratoriais em que a temperatura ambiente é determinante 

para o trabalho desenvolvido no local e todos os anfiteatros dos edifícios construídos após o 

Pavilhão III. 

Da descrição dos sistemas instalados de aquecimento e arrefecimento nos edifícios dos 

departamentos constata-se que os edifícios acompanharam as tendências tecnológicas existentes 



 

 

137 

para os edifícios à época do projecto. Os sistemas instalados nos três últimos edifícios a serem 

construídos, Departamento de Comunicação e Arte, Departamento de Engenharia Mecânica e 

Complexo Pedagógico são, para aquecimento, convectores a água quente produzida por caldeira a 

gás natural e para arrefecimento e renovação de ar, só para os anfiteatros, aparelho de ar 

condicionado. 

O levantamento realizado às características construtivas dos edifícios dos departamentos, permite 

verificar que as mesmas evoluíram acompanhando o desenvolvimento do conhecimento nesta área. 

A concepção da envolvente construtiva dos edifícios, de projecto para projecto, procurou responder 

aos requisitos de construção de boa qualidade, eficaz termicamente que contribuiria para o conforto 

dos utentes.  

Dos sistemas identificados no capítulo 3., pode-se observar que ao nível da envolvente construtiva 

dos edifícios, a sua concepção foi evoluindo no sentido de um adequado isolamento ao nível de 

paredes, coberturas, pavimentos e janelas (utilizando vidros duplos e caixilharia mais eficiente). 

No que diz respeito à orientação das janelas, constata-se que esta não foi uma preocupação da 

concepção da maioria destes edifícios. Em muitos espaços dos edifícios do Campus pode-se 

observar, num dia de sol, os estores corridos e as luzes acesas, o que certamente provoca 

consumos que poderiam ser evitados. O controlo da luz natural é certamente um equilíbrio 

fundamental a atingir se pretendemos reduzir os nossos consumos energéticos. 
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8. Comentários Finais 

A investigação realizada permitiu reconhecer que a capacidade do planeta de comportar 

determinados níveis de desenvolvimento é limitada, que os desastres ambientais são uma realidade 

e que a adopção dos princípios do desenvolvimento sustentável são inevitáveis.  

O uso de energia, que é suportado predominantemente pelo uso de recursos não renováveis, 

contribui para a exaustão destes recursos e para a emissão de gases com efeito de estufa, que 

provoca por sua vez alterações climáticas. Este problema tem várias origens, nomeadamente nos 

sectores da indústria, dos transportes, dos edifícios, dos resíduos, da agricultura e pecuária, da 

floresta e das alterações de uso do solo.  

Nesta dissertação realçou-se e demonstrou-se a importância que os edifícios têm na redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, quer pela redução dos consumos de energia, devido às 

características construtivas e de desenho dos edifícios, quer pela possibilidade de constituírem 

suporte de energia renovável, nomeadamente colectores de energia solar. De facto, pela dimensão 

do problema, torna-se evidente que são necessários todos os esforços que contribuam para 

contrariar a tendência de incremento das alterações climáticas. Os edifícios são uma oportunidade 

para tal e considera-se que se trata de um exercício bastante acessível, facilmente aplicável em 

qualquer linguagem. É evidente que o consumo de energia em Portugal tem aumentado e que 

existe uma grande dependência de recursos externos. Portugal está já em situação de 

incumprimento relativamente aos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto o que 

leva à imperativa adopção de uma estratégia nacional de mitigação de emissões de gases de efeito 

de estufa, considerando-se que o controlo destas emissões é um indicador de desenvolvimento 

sustentável. 

Uma vez que o consumo de energia nos edifícios tem vindo a aumentar e que se trata de um 

sector com grandes oportunidades para melhorar a eficiência energética em Portugal, considera-se 

que os edifícios, em particular os públicos, têm um papel fundamental a desempenhar, através da 

utilização das excelentes oportunidades e vantagens que têm para substituir a utilização intensiva 

de combustíveis fósseis por recursos renováveis, através da integração de sistemas de energia 

solar em edifícios. De facto, considera-se a concepção de um edifício determinante para o seu 

comportamento térmico e seus consumos numa perspectiva de conforto. A aplicação dos princípios 
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da arquitectura solar passiva e a integração de sistemas solares activos permite uma gestão de 

energia consentânea com os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Todas as fases do ciclo de vida de um edifício, concepção, produção (construção), utilização e 

demolição ou remodelação, são consideradas importantes para a sustentabilidade dos edifícios. 

Assim, para todas as fases, deverão ser consideradas estratégias que minimizem os 

impactos ambientais, gerindo o consumo de recursos naturais e em particular, reduzindo o 

consumo de energia. Esta redução é obtida, seleccionando materiais de baixa energia 

incorporada, concebendo um edifício com adequada iluminação natural e reduzindo a necessidade 

de sistemas de ventilação, ar condicionado e aquecimento, tanto nos edifícios novos como nos 

edifícios existentes. 

Podemos assim referir algumas conclusões importantes: 

? A implementação dos edifícios solares passivos, a melhoria da qualidade da envolvente e o 

aumento da utilização de ganhos solares nos edifícios permite reduções significativas nos 

consumos energéticos. 

? A não adopção, em Portugal, destas estratégias é especialmente incompreensível, pelas 

condições naturais de clima favoráveis.  

? A criação de incentivos para a aplicação de todas as medidas de eficiência energética nos 

edifícios, estabelecendo condições para que estas medidas possam ser aplicadas por todos os 

actores: utentes, promotores da construção (projectistas, construtores, donos de obra) e todas 

as instituições que têm como objectivo a eficiência energética, será inevitável.  

? Os princípios da arquitectura solar passiva e a integração de sistemas solares activos são 

instrumentos que permitem que todos os edifícios, incluindo os Universitários, representem 

oportunidades para a gestão da energia consentânea com os objectivos do desenvolvimento 

sustentável. 

? Os documentos consultados: Planos de Acção , Resoluções, Recomendações, Livros Brancos, 

Directivas, primeiramente referentes a questões de aprovisionamento energético e 

posteriormente referentes a questões ambientais prioritárias (as alterações climáticas) integram 

nos seus textos estes conceitos e conferem (para além de a todos os outros sectores), 
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responsabilidade ao sector dos edifícios para a redução do consumo de energia. A legislação 

em preparação, tanto na Comunidade Europeia como em Portugal, determina o papel 

fundamental a ser desempenhado pelos edifícios na redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, quer pela redução dos consumos de energia, através de uma maior eficiência 

energética, quer pela contribuição para a instalação de sistemas de energia solar. 

? Em Portugal, também já foi reconhecida a oportunidade que os edifícios constituem. As 

estratégias e as políticas definidas reflectem-no, criando as condições mas que não foram ainda 

adoptadas ou implementadas. Falta ainda aplicar, fazer cumprir e divulgar, a regulamentação 

para os edifícios, os programas nacionais e os incentivos financeiros então criados. O 

consumidor terá também de estar atento a estas preocupações para o que a  implementação da 

certificação de edifícios, que é também um instrumento impulsionador e que deverá ser 

controlado para não significar uma inflação dos preços do mercado, será determinante.  

Relativamente aos edifícios universitários, e particularmente os referentes à Universidade de 

Aveiro, conclui-se que representam uma oportunidade para a gestão da energia contribuindo para 

os objectivos do desenvolvimento sustentável. Eles podem ser: 

? energeticamente mais eficientes, reduzindo os seus consumos de energia e oferecendo o 

mesmo ou melhores níveis de conforto; 

? para além de consumidores, serem também produtores de energia, integrando sistemas activos 

de energia solar. 

As oportunidades que os edifícios nos oferecem deverão ser viabilizadas integrando-as na definição 

e implementação de uma estratégia, assumida, pela Instituição, uma politica energética integrada 

para o Campus, sendo necessário existir um plano de gestão, adoptando a legislação e as 

directivas como politica visível da Universidade de Aveiro, estabelecendo manuais de boas práticas 

para utentes e consumidores. 

A aplicação de um Modelo para uma Estratégia de Utilização Racional de Energia para os 

Edifícios do Campus da Universidade de Aveiro permitirá que a gestão física do Campus tenha 

também em consideração o desempenho energético dos edifícios, respondendo, à devida escala, 

às imposições globais previstas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas que enquadra 

todas as Políticas e Medidas para uma estratégia de combate às alterações climáticas.  
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Será inevitável, em obras de conservação e de manutenção, a adopção de princípios de correcção 

de aspectos construtivos a fim de contemplar melhorias do comportamento energético e na 

concepção dos novos edifícios, o estabelecimento de exigências de integração de sistemas 

fotovoltaicos nas fachadas dos edifícios; instalação de painéis solares para o aquecimento dos 

espaços; definição de critérios referência na apreciação de projectos: cumprimento da legislação 

nacional (revisão do RCCTE e RSECE) e comunitária em preparação para a área dos edifícios e 

valorizadas as propostas que integrem critérios mais favoráveis para a sustentabilidade. 
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Anexo 

Fichas dos edifícios dos departamentos 

Estas fichas foram realizadas com o objectivo de caracterizar a envolvente dos edifícios dos 

departamentos do Campus da Universidade de Aveiro a fim de verificar até que ponto os projectos 

dos edifícios tinham observado a utilização das tecnologias apresentadas neste trabalho (capitulo 

3). 

O levantamento realizado às características construtivas dos edifícios dos departamentos permite 

verificar que as mesmas evoluíram acompanhando o desenvolvimento do conhecimento nesta área. 

A concepção da envolvente dos edifícios, de projecto para projecto, procurou responder aos 

requisitos de construção de boa qualidade, eficaz termicamente que contribuiria para o conforto dos 

utentes.  

No entanto, esta tendência não correspondeu a uma determinação da instituição, embora tenham 

sido definidas algumas regras relativamente aos projectos dos edifícios, na Revisão do Plano Geral, 

entre as quais: “O comportamento climático passivo da envolvente dos edifícios que se possa 

considerar exemplar”. A análise dos projectos dos edifícios permitiu verificar que esta regra não foi 

implementada no desenvolvimento dos projectos.  

Dos sistemas identificados no capítulo 3., pode-se observar que ao nível da envolvente dos 

edifícios, a sua concepção foi evoluindo no sentido de um adequado isolamento ao nível de 

paredes, coberturas (telhados ou terraços), janelas (utilizando vidros duplos e caixilharia mais 

eficiente). No que diz respeito à orientação das janelas, constata-se que esta não foi uma 

preocupação da concepção da maioria destes edifícios.  

Os edifícios do Campus da Universidade de Aveiro não contemplam a existência de qualquer tipo 

de sistemas solares passivos de aquecimento ou de arrefecimento. 
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Figura A a) Planta do Campus Departamentos 



Departamento de Línguas e Culturas 2 

 

data do projecto 1978 
ano de conclusão da construção 1980 

 
área útil (m2) 2823 
área bruta (m2) 4320 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? betão de 20 cm 
cobertura ? laje de betão 

? camada de regularização 
? cobertura de fibrocimento 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



? Escola Superior de Saúde 

? Departamento de Ciências da Saúde 

? Departamento de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
3 

 

data do projecto 1979 
ano de conclusão da construção 1981 

 
área útil (m2) 3030 
área bruta (m2) 4550 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? betão de 20 cm 
cobertura ? laje de betão 

? camada de regularização 
? cobertura de fibrocimento 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Electrónica e Telecomunicações  4 

 

data do projecto 1984 
ano de conclusão da construção 1989 
 
área útil (m2) 3212 
área bruta (m2) 5615 
 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 
Paredes exteriores ? alvenaria de ytong 8 cm 

? caixa de ar de 6 cm preenchida na 
zona das lajes com lã mineral 

? painel pré fabricado de 8 cm 
cobertura ? laje de betão 36 cm 

? leca solta 16 cm  
? canaletes de fibrocimento super 90 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



? CIFOP: Centro Integrado de Formação de Professores 

? Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

? Mediateca 
5 

 

 

Área útil (m2) 1981 
Área bruta (m2) 1984 

 

Características construtivas da envolvente (de dentro 

para fora) 

paredes exteriores  

? alvenaria de ytong de 8 cm  
? caixa de ar de 6 cm preenchida na zona 

das lajes com lã mineral 
? painel pré fabricado de 8 cm 

cobertura 
? laje de betão 
? camada de regularização 
? cobertura de fibrocimento 

caixilharia ? alumínio vãos  
vidros  ? simples 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Ambiente e Ordenamento 7 

 

data do projecto 1979 
ano de conclusão da construção 1989 

 
área útil (m2) 2493 2823 
área bruta (m2) 3870 4320 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? alvenaria de ytong de 8 cm  
? caixa de ar de 6 cm preenchida na 

zona das lajes com lã mineral 
? painel pré fabricado de 8 cm 

cobertura ? laje de betão 
? camada de regularização 
? cobertura de fibrocimento 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratórios Dep de Ambiente e Ordenamento 7a 

 

data do projecto 1987 
ano de conclusão da construção 1990 

 
área útil (m2) 1240 
área bruta (m2) 1685 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo de 11 cm  
? caixa de ar de 8 cm na zona das lajes 
? placas de betão pré-fabricadas de 10 

cm 
cobertura ? laje de betão de 38 cm  

? caixa de ar de 35 cm 
? canalete super 90 
? laje  
? betão leve  
? betonilha de regularização de 2 cm 
? camada de betume asfáltico 
? aglomerado negro de cortiça de 5 cm 
? camada de betume asfáltico 
? tela asfáltica  
? betonilha armada de 3 cm  
? areão 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Biologia  8 

 

data do projecto 1988 
ano de conclusão da construção 1991 
 
área útil (m2) 3702 
área bruta (m2) 4200 
 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 
Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo vazado de 20 cm 

? caixa de ar de 7 cm 
? alvenaria de tijolo maciço com 3 furos 

de 11 cm  
cobertura ? laje de betão de 32 cm 

? placas de aglomerado negro de 
cortiça de 3 cm 

? camada de forma em betão leve de 
30 cm 

? betonilha de regularização de 3 cm 
? telas de PVC  
? placas de poliestireno extrudido de 5 

cm 
? godo de 10 cm 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro 9 

 

data do projecto 1988 
ano de conclusão da construção 1992 

 
área útil (m2) 2671 
área bruta (m2) 4000 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? betão de 15 cm 
? poliestireno extrudido tipo wallmate 

SW 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura ? laje de betão de 25 cm 
? camada de betão leve de 13 cm  
? impermeabilização de telas de CPE  
? poliestireno extrudido tipo roofmate 

SL 5 cm  
? camada de seixo de rio 14 cm 

caixilharia ? ferro vãos 
vidros ? duplos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 10 

 

data do projecto 1989 
ano de conclusão da construção 1992 

 
área útil (m2) 2538 
área bruta (m2) 4500 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo vazado de 20 cm 
? caixa de ar de 5 cm 
?  tijolo maciço de 11 cm  

cobertura ? laje de betão de 50 cm 
? camada de forma de 20 cm 

caixilharia ? alumínio 

vãos 
vidros 

? simples (fachadas nordeste, sudeste 
e sudoeste) 

? duplos (fachada noroeste) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Matemática  11 

 

data do projecto 1989 
ano de conclusão da construção 1992 

 
área útil (m2) 2691 
área bruta (m2) 4100 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores com 42 cm: 
? alvenaria vazada de 22 cm 
? poliestireno de 3 cm 
? caixa de ar de 4 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 47 cm: 
? alvenaria vazada de 22 cm 
? poliestireno de 3 cm 
? caixa de ar de 4 cm 
? alvenaria dupla de 22 cm 
? pedra assente de 3 cm 
 
com 30 cm: 
? alvenaria vazada de 15 cm 
? poliestireno de 3 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 32 cm: 
? betão de 25 cm 
? poliestireno de 3 cm 
? vidro à vista 

cobertura ? laje de betão de 20 cm 
? betão celular com poliestireno 

expandido como inerte 
? tela de PVC 
? lajetas 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos s 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Física  13 

 

data do projecto 1990 
ano de conclusão da construção 1992 
 
área útil (m2) 2381 
área bruta (m2) 4488 
 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 
Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo vazado de 22 cm  

? isolamento e caixa de ar de 5 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura ? laje de betão de 20 cm  
? camada de forma de 20 cm 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? simples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Química  15 

 

data do projecto 1991 
ano de conclusão da construção 1993 

 
área útil (m2) 3217 
área bruta (m2) 5109 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo maciço de 3 furos 
de 11 cm 

? aplicação de silicone em todas as 
superfícies à vista do tijolo maciço 

cobertura ? laje de betão de 25 cm  
? camada de forma de 8 cm: betão 

celular 
? tela de politeleno 
? Styrofoam roofmate 4 cm 
? geotextil 
? godo 10 cm 

caixilharia 

? ferro + alumínio 
? (afixação do perfil de alumínio aos 

perfis de ferro será intercalada com 
folha plástica) 

vãos 

vidros ? vidro duplo, constituído por chapas 
de 6 e 4 mm  e caixa de ar de 6 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Geociências  16 

 

data do projecto 1991 
ano de conclusão da construção 1994 
 
área útil (m2) 3930 
área bruta (m2) 4340 
 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 
Paredes exteriores ? betão de 30 cm com isolamento 

térmico (placa de poliestireno 
expandido com espessura de 4 cm) 

cobertura ? laje de betão de 23 cm 
? camada de forma de betão leve 
? regularização 
? tela de PVC  
? isolamento térmico tipo roofmate 4 

cm 
? godo 5cm  

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Ciências da Educação  18 

 

data do projecto 1991 
ano de conclusão da construção 1993 

 
área útil (m2) 643 
área bruta (m2) 1226 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? alvenaria de tijolo vazado de 11 cm 
? poliestireno de 1 cm 
? “isocasa” de 30 cm 
? poliestireno de 1 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura ? laje de betão de 35 cm  
? betão com leca 
? caixa de ar de 35 cm  
? canalete super 90 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos 
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Departamento de Comunicação e Arte 21 

 

data do projecto 1994 
ano de conclusão da construção 1996 

 
área útil (m2) 3045 
área bruta (m2) 5342 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores com 41 cm: 
? reboco de 2 cm 
? betão de 20 cm 
? poliestireno expandido extrudido em 

placas de 2 cm 
? caixa de ar de 6 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 54 cm: 
? reboco de 2 cm 
? alvenaria de tijolo vazado de 7 cm 
? caixa de ar de 6 cm 
? betão de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 58 cm: 
? reboco de 2 cm 
? alvenaria de tijolo vazado de 11 cm 
? caixa de ar de 6 cm, parcialmente 

preenchida com isolante térmico em 
lã mineral em placas de 5 cm 

? betão de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 71 cm: 
? reboco de 2 cm 
? betão  de 20 cm 
? caixa de ar de 10 cm, totalmente 

preenchida com isolante térmico em 
lã mineral em placas de 10 cm 

? betão  de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura tipo A: cobertura invertida em terraç o,  
? laje maciça em betão 

armado,  
? camada de forma em 

argamassa de cimento,  
? tela impermeabilizante,  
? isolamento térmico em 

poliestireno expandido 
extrudido em placas de 2 cm 
e protecção pesada,  

 
tipo B: o mesmo sistema com tecto falso 
com isolante térmico em lã mineral de 5 
cm  
 
tipo C: o mesmo sistema com uma 2ª 
laje de betão entre a cobertura e o tecto 
falso 
 
tipo D: sistema idêntico ao anterior sem 
tecto falso.  

 

 

 

 



 2 

Caixilharia 

? simples e duplos em alumínio  
? protecção com palas em betão com 

efeito sombreador em alguns vãos 
orientados a SE, SW e NW  

vãos 

vidros ? simples 
? duplos 

 

Verificação dos 
requisitos 
enunciados no 
"Regulamento das 
Características de 
Comportamento 
Térmico dos 
Edifícios" (Decreto 
Lei nº 40/90 de 6 
de Fevereiro) 

Verificação das necessidades nominais 
de aquecimento  

? Zona Climática de Inverno, I2  
? NIC = 47.54 kWh/m2.ano < NI = 

57.56 kWh/m2.ano 
As exigências de aquecimento 
satisfazem o Regulamento 

 
Verificação das necessidades nominais 
de arrefecimento  

? Zona Climática de Verão, V1  
? NVC = 4.66 kWh/m2.ano < NV = 5.15 

kWh/m2.ano  
As exigências de arrefecimento 
satisfazem o Regulamento  
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Departamento de Comunicação e Arte 21 

 

data do projecto 1994 
ano de conclusão da construção 1996 

 
área útil (m2) 3045 
área bruta (m2) 5342 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores com 41 cm: 
? reboco de 2 cm 
? betão de 20 cm 
? poliestireno expandido extrudido em 

placas de 2 cm 
? caixa de ar de 6 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 54 cm: 
? reboco de 2 cm 
? alvenaria de tijolo vazado de 7 cm 
? caixa de ar de 6 cm 
? betão de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 58 cm: 
? reboco de 2 cm 
? alvenaria de tijolo vazado de 11 cm 
? caixa de ar de 6 cm, parcialmente 

preenchida com isolante térmico em 
lã mineral em placas de 5 cm 

? betão de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 
 
com 71 cm: 
? reboco de 2 cm 
? betão  de 20 cm 
? caixa de ar de 10 cm, totalmente 

preenchida com isolante térmico em 
lã mineral em placas de 10 cm 

? betão  de 20 cm 
? caixa de ar de 8 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura tipo A: cobertura invertida em terraç o,  
? laje maciça em betão 

armado,  
? camada de forma em 

argamassa de cimento,  
? tela impermeabilizante,  
? isolamento térmico em 

poliestireno expandido 
extrudido em placas de 2 cm 
e protecção pesada,  

 
tipo B: o mesmo sistema com tecto falso 
com isolante térmico em lã mineral de 5 
cm  
 
tipo C: o mesmo sistema com uma 2ª 
laje de betão entre a cobertura e o tecto 
falso 
 
tipo D: sistema idêntico ao anterior sem 
tecto falso.  
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Caixilharia 

? simples e duplos em alumínio  
? protecção com palas em betão com 

efeito sombreador em alguns vãos 
orientados a SE, SW e NW  

vãos 

vidros ? simples 
? duplos 

 

Verificação dos 
requisitos 
enunciados no 
"Regulamento das 
Características de 
Comportamento 
Térmico dos 
Edifícios" (Decreto 
Lei nº 40/90 de 6 
de Fevereiro) 

Verificação das necessidades nominais 
de aquecimento  

? Zona Climática de Inverno, I2  
? NIC = 47.54 kWh/m2.ano < NI = 

57.56 kWh/m2.ano 
As exigências de aquecimento 
satisfazem o Regulamento 

 
Verificação das necessidades nominais 
de arrefecimento  

? Zona Climática de Verão, V1  
? NVC = 4.66 kWh/m2.ano < NV = 5.15 

kWh/m2.ano  
As exigências de arrefecimento 
satisfazem o Regulamento  

 
 

 

 

 

 

  

 



? Departamento de Engenharia Mecânica 

? Departamento de Engenharia Civil 22 

 

data do projecto 1994 
ano de conclusão da construção 1996 
 
área útil (m2) 3237 
área bruta (m2) 4904 
 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 
Paredes exteriores ? betão de 20 cm 

? isolamento de poliestireno de 4 cm 
? caixa de ar de 2 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm e 

7 cm (alternadamente) 
cobertura ? laje de betão de 18 cm  

? camada de forma de 20 cm 
? poliestireno de 3 cm  
? 8 cm de godo  

caixilharia ? ferro vãos 
vidros ? duplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complexo Pedagógico 23 

 

data do projecto 1996 
ano de conclusão da construção 1999 

 
área útil (m2) 4195 
área bruta (m2) 5981 

 
Características construtivas da envolvente (de dentro para fora) 
 

Paredes exteriores ? betão de 15 cm 
? isolamento térmico de 4 cm 
? caixa de ar de 7 cm 
? alvenaria de tijolo maciço de 11 cm 

cobertura ? laje de betão de 30 cm  
? camada de forma de 20 cm 
? isolamento térmico de 4 cm 

caixilharia ? alumínio vãos 
vidros ? duplos 
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