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 RESUMO 

O setor dos edifícios é central para a política de eficiência energética da UE, sendo responsável 

por cerca de 40% do uso total de energia e de 36% das emissões de CO2 em toda a Europa1. 

Melhorar o desempenho energético do stock de edifícios europeus é, portanto, crucial não só 

para alcançar as metas europeias 20/20/202 mas também para o cumprimento de metas a longo 

prazo, nomeadamente a estratégia climática europeia de economia de baixo carbono 2050.  

Neste sentido, apesar do reconhecimento do enorme potencial das medidas de reabilitação 

energética de edifícios, tem sido difícil a sua eficaz exploração em virtude de uma visão 

demasiado redutora por onde decisores/promotores/proprietários se guiam. Consideram 

(maioritariamente) como contrapartidas inerentes à aposta em medidas de renovação de 

eficiência energética de edifícios, a poupança de consumo de energia e dos custos com a energia 

(efeitos diretos), negligenciando todos os outros benefícios (positivos ou negativos) também 

eles bastante relevantes denominados de co-benefícios como a melhoria geral da qualidade da 

construção, melhoria do bem-estar dos ocupantes, etc. Isto conduz a que o valor integral da 

melhoria do edifício reabilitado seja subestimado a vários níveis, nomeadamente a nível 

financeiro (Ürge-Vorsatz, Novikova, & Sharmina, 2009), social e ambiental (IEA, 2012), com 

repercussões ao nível dos ocupantes/proprietários como ao nível da sociedade. 

Neste sentido, a presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de identificar e avaliar os 

co-benefícios decorrentes de uma reabilitação energética através de inquéritos aos moradores 

de um caso de estudo (Vila d’ Este). Também era objetivo medir um conjunto de parâmetros 

ambientais (humidade relativa do ar, temperatura ambiente e acústica) que pudessem suportar 

essa avaliação subjetiva (inquéritos) dos moradores.  

 

Os resultados obtidos (inquéritos e medições) permitiram constatar que de facto os moradores 

reconhecem os efeitos benéficos do conjunto de medidas de reabilitação energética 

implementadas muito além dos benefícios diretos o que traduz a importância de promover a 

integração dos co-beneficios da reabilitação energética no processo de decisão. 

Palavras-chave: Eficiência energética; Reabilitação energética; Co-benefícios; Múltiplos 

benefícios; Parâmetros ambientais.  

                                                 
1 ACE (2009) 
2 Redução das emissões de gases de efeito estufa em 20% comparando com 1990, aumentar em 20% a eficiência energética e aumentar em 

20% o consumo de energia com base na incorporação de fontes de energia renováveis. 
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ABSTRACT 

The Buildings sector is central to the energy efficiency strategy of the EU. The sector is 

responsible for 40% of the energy consumption and 36% of the CO2 emissions in all of Europe. 

Improving the energetic performance of the european building stock is thus crucial to achieve 

the 20/20/20 goal, but also to fulfil the long term goals of the european climate strategy for a 

low carbon economy by 2050.  

Despite the almost unanimous acknowledgment of the enormous potential of building 

renovation measures to improve energy efficiency, their implementation has been slow due to 

the short sighted vision of decision makers and owner alike. Those consider (mainly) as 

counterparts, inherent to the investment of building renovation measures to improve energy 

efficiency, the savings from a lower energy consumption and energy costs (direct effects), 

neglecting all other relevant benefits also called co-benefits as the general improvement of 

building quality, improve the well-being of the occupants, etc.The full benefits of building 

rehabilitation are underestimated, namely on the financial (Ürge-Vorsatz, Novikova, & 

Sharmina, 2009), social and environmental level (IEA, 2012). This underestimation has 

repercussion to building residents and the wide economic system.    

Thus, the present dissertation was developed with the goal of evaluating the co-benefits of an 

energy rehabilitation through surveys as well as with environmental parameters measurements 

(relative humidity, ambient temperature and acoustic) that support the analysis of the survey 

results, using a case study in which a set of buildings has undergone energy rehabilitation works 

(Vila d'Este). 

The results obtained by the subjective evaluation of the residents (surveys) as well as the 

measurement of environmental parameters showed that it in fact residents of the analyzed 

rehabilitated buildings recognize the beneficial effects of the set of energy rehabilitation 

measures implemented beyond the direct benefits. This reflects the importance of promoting 

the integration of co-benefits of energy rehabilitation in the decision process. 

Keywords: Energy efficiency; Building refurbishment; Co-benefits;   Building refurbishment, 

Energy efficiency; Environmental parameters.
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 INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento  

As dinâmicas globais acentuadas de crescimento da população mundial, com previsões de 

crescimento dos atuais 7,2 biliões de pessoas para cerca de 8,3 biliões em 2030 e 9,1 biliões em 

2050 (UNFPA, 2011), os elevados padrões de consumo e de exigência dos países 

desenvolvidos, a agravante de legitimamente as economias emergentes aspirarem a níveis de 

bem-estar e de consumo semelhantes aos das economias mais desenvolvidas, conduz e reflete-

se na intensificação do desgaste e do impacte ambiental associados às atividades humanas e, 

com isso, ao contínuo aumento da procura desmedida e insustentável de recursos naturais 

(Pinheiro, 2006).  

No contexto europeu, o excessivo consumo a que a maioria das sociedades já estão dependentes, 

torna-se ainda mais gravoso pela insegurança energética que este acentua, já que a inexistência 

de recursos energéticos endógenos suficientes para suprir as necessidades, conduz a uma 

elevada dependência energética do exterior. Panorama que no caso português é ainda mais 

oneroso, como comprovam os dados da (DGEG, 2015) que indicam que em 2014 o saldo 

importador de produtos energéticos registava ainda um peso significativo de 54,9% 

É, por isso, vital desenvolver à escala europeia e global formas cada vez mais eficazes de reduzir 

consumos, minimizar o desperdício, melhorar a gestão e organização de recursos existentes, 

otimizar processos de produção, etc. Posto isto, fica claro que uma gestão mais eficiente dos 

recursos é um dos mecanismos absolutamente basilares para um crescimento seguro e 

sustentável do Planeta.  

Entre as vertentes de gestão eficiente de recursos, uma das mais abordadas e com potencial de 

crescimento é a gestão eficiente de recursos energéticos. Assume-se, portanto, de especial 

importância repensar as premissas atuais em torno das medidas de eficiência energética. Para 

tal, um dos focos de aumento da eficiência energética no qual se deve incidir é o setor dos 

edifícios, já que é dos que apresenta maior impacte no consumo de energia (cerca de 10% das 

emissões globais de CO2 e quando incluindo emissões do uso de eletricidade para operações 

nos edifícios o número aumenta para 30% (IEA, 2010)).  
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A IEA estima que a poupança potencial de energia neste sector desde 2009 será em termos de 

média 20 EJ por ano até 2030 (figura 1.1). Para melhor se entender a dimensão deste valor, 

corresponde ao consumido anualmente nos USA e no Japão juntos.  

 

 

 

  

 

 

  

 

Em termos normativos, a Diretiva Europeia 2002/91/CE (EPBD 2002) foi a primeira 

especificamente relacionada com a regulação do desempenho energético dos edifícios. Definiu 

os procedimentos com o objetivo de estabelecer requisitos para o desempenho energético de 

edifícios a serem seguidos pelos estados membros. Posteriormente em maio de 2010, entrou em 

vigor a Diretiva Europeia 2010/31/EU (EPBD-recast), com metas concretas até 2020 de 

redução das emissões dos gases de efeito estufa em 20% (pelo menos) relativamente aos níveis 

de 1990, aumento de, pelo menos, 20 % de energia obtida a partir de fontes renováveis no cabaz 

energético da UE e de melhoria em 20% de eficiência energética. Também enuncia dois 

mecanismos que são e serão decisivos para o desenvolvimento do sector dos edifícios: 

 O princípio do “edifício com necessidades quase nulas de energia” (NZEB - “nearly 

zero-energy buildings”), isto é, um edifício com um desempenho energético muito elevado. As 

necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas deverão ser cobertas em grande medida 

por energia proveniente de fontes renováveis, produzida no local ou nas proximidades. Ficou 

ainda vinculado que todos os edifícios novos até à data de 31 de Dezembro de 2020 têm de 

respeitar tal balanço energético nulo ou quase nulo. Já para os novos edifícios públicos, essa 

data é antecipada para 31 de Dezembro de 2018; 

 O princípio do “nível ótimo de rentabilidade”, o desempenho energético que leva ao 

custo mais baixo durante o ciclo de vida económico estimado, em que: a) o custo mais baixo é 

Figura 1.1 – Redução potencial das emissões de CO2 do seguimento das recomendações de 

eficiência energética (IEA, 2011). 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

3 
CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO  

determinado tendo em conta os custos de investimento, de manutenção e de funcionamento 

relacionados com a energia e b) o ciclo de vida económico estimado é determinado pelos 

Estados-Membros. Diz respeito ao ciclo de vida económico restante estimado de um edifício, 

se os requisitos de desempenho energético forem fixados para o edifício no seu conjunto; ou ao 

ciclo de vida económico de um componente, se os requisitos de desempenho energético forem 

fixados para os componentes do edifício. 

Mais recentemente, em março de 2014, a CE vincou a eficácia da eficiência energética na 

redução dos custos da energia e na dependência energética, com o consumo de energia na UE 

a cair para valores próximos dos níveis dos anos 90 e apresentou o PAEE "Energia 2020", que 

descreve como a eficiência energética é fundamental para a Europa poder vir a conseguir 

reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa e a prevenir crises de abastecimento 

energético (almejar a independência energética), como aquela que aconteceu entre a Rússia e a 

Ucrânia em Janeiro de 2009. Uma das medidas mais importantes previstas é a massiva 

reabilitação energética do parque edificado existente, reconhecendo o sector dos edifícios como 

aquele que, juntamente com o dos transportes, representa o maior potencial de poupança. É 

portanto já praticamente unanime que o investimento em eficiência é fundamental, além da 

proteção ambiental, para ajudar a garantir crescimento e prosperidade para a Europa (Ürge-

Vorsatz, Novikova, & Sharmina, 2009).  

Ciente do potencial já mencionado do sector dos edifícios em matéria de poupança energética 

e mitigação das alterações climáticas, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a 

aplicação e o impacto das medidas de EE ao abrigo da Política de Coesão (2013/2038 (INI)), 

na qual saúda as novas oportunidades que os fundos estruturais e de investimento europeus e o 

Fundo de Coesão oferecem, em particular no setor da construção. Neste contexto, o governo 

português tem lançado novas iniciativas legislativas, nomeadamente o Decreto-Lei nº 

118/2013, referente ao desempenho energético de edifícios (REH). Já em termos de 

investimento e apoio financeiro o documento aponta o Programa Portugal 2020, através PO 

SEUR. 

O potencial das medidas de eficiência energética na renovação de edifícios conduz a relações 

custo/benefício mais favoráveis comparativamente a outros sectores (Almeida, Ferreira, & 

Rodrigues, 2013). 
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É, portanto, importante alcançar novas abordagens de promoção e consciencialização do 

potencial das medidas de renovação de eficiência energética de edifícios, e neste sentido surge 

a necessidade de dar a conhecer e associar claramente todos os benefícios (positivos ou 

negativos) que estas medidas possibilitam em termos de incentivo ao desenvolvimento e 

implementação de programas/políticas por parte dos decisores.     

1.2. Motivação da dissertação e objetivos  

O enquadramento explanado anteriormente deixa claro que a aposta em medidas de renovação 

de eficiência energética nos edifícios é estratégica e de extremo potencial.  

Apesar disso, tem-se verificado difícil explorar plenamente todo o potencial que estas medidas 

possibilitam. Isto deve-se em grande medida às barreiras de foro social e económico que 

dificultam os proprietários e promotores no processo de tomada de decisão, induzindo em erro 

os decisores políticos no desenvolvimento de apoios públicos financeiros e na conceção de 

diretrizes de reabilitação energética.  

É, por isso, fundamental descortinar as melhores combinações possíveis de medidas de 

eficiência energética, conservação de energia e medidas de redução das emissões de carbono 

que conduzam à solução de custo ótimo e que tenham também em conta dois aspetos 

fundamentais: constrangimentos existentes e co-benefícios alcançáveis.  

A presente dissertação foca-se no aspeto dos co-benefícios, isto é, todos os benefícios (positivos 

ou negativos) das medidas de renovação de eficiência energética, além daqueles que são 

alcançados diretamente (redução do consumo de energia, redução das despesas com energia e 

redução das emissões de carbono). Estes benefícios indiretos, em determinados contextos têm 

tanta ou mais relevância que os diretos e portanto devidamente avaliados e quantificados 

estimulam o aumento do valor global do edifício (benefícios de cariz particular/privado) e 

traduzem-se também em repercussões ao nível da sociedade (benefícios de cariz 

macroeconómico).  

Pretende servir de ferramenta para promover e apoiar a aposta em medidas de reabilitação 

energética de edifícios destinando-se a ajudar os proprietários e os promotores na definição das 

soluções de medidas de renovação mais adequadas a implementar. Foca-se na análise 

comparativa de diferentes alternativas de medidas de renovação, a fim de as avaliar na ótica 

dos ocupantes (nível privado/microeconómico) e contribuir para o enriquecimento da 
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informação nesta temática que permita a integração dos co-beneficios no processo de decisão 

da realização de programas ou intervenção de reabilitação energética.  

Em termos sumários e objetivos as premissas deste projeto assentam em:  

 Clarificar a definição e a importância dos co-benefícios e o seu impacto transversal tanto 

ao nível microeconómico como ao nível macroeconómico;  

 Caracterizar o contexto urbano e as particularidades gerais que o caso de estudo 

apresenta e quantificar as patologias mais vincadas e significativas que os edifícios da 

urbanização padeciam antes da concretização dos trabalhos de reabilitação; 

 Monitorizar e analisar in situ para averiguação das condições de conforto relativas à 

temperatura do ar, humidade relativa e acústica de modo a servir de suporte a uma análise final 

mais completa dos resultados da dissertação; 

 Identificar, através de estudos de inquérito (estudo de satisfação) aos ocupantes, os co-

benefícios aplicáveis tendo em conta medidas de renovação de eficiência energética 

concretizadas; 

 Analisar os resultados obtidos nos estudos de inquérito e integrá-los com os dados 

obtidos com a monitorização dos apartamentos que servirão para corroborar os dados do estudo 

de inquérito ou para explicar eventuais discrepâncias ou incoerências; 

 Retirar as devidas conclusões do trabalho efetuado com referencias a potenciais 

trabalhos futuros que possam dar seguimento ao que foi efetuado.  

1.3. Estrutura da dissertação  

A presente dissertação está dividida em seis partes distintas, a introdução, o estado da arte, a 

metodologia, a descrição do caso de estudo, a análise de resultados e as considerações finais. 

Em seguida enuncia-se sucintamente o que aborda cada um dos capítulos: 

(1) - O primeiro capítulo de cariz introdutório, apresenta-se um enquadramento do tema, 

referência aos objetivos da dissertação, bem como o formato em que a dissertação está 

estruturada.   

(2) - Seguidamente, o capítulo dois de índole bibliográfica aborda o estado do conhecimento 

em torno das temáticas intersectadas pelo presente trabalho, principalmente: análise ao parque 

habitacional português, as políticas de incentivo à reabilitação de edifícios, o panorama da 

eficiência energética português e europeu, medidas de eficiência energética e de 

produção/utilização de energia renovável no sector dos edifícios e o ponto de situação 

bibliográfico da principal temática deste trabalho (co-benefícios). 
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(3) - O terceiro capítulo expõe a metodologia que serviu de base à utilizada na dissertação, 

explicando alguns conceitos para a definição da mesma, bem como a apresentação dos 

equipamentos utilizados para examinar os dois apartamentos do caso de estudo.  

(4) – O capítulo quatro corresponde à descrição do caso de estudo (Vila d’ Este) e 

particularmente incide sobre o desenvolvimento da metodologia explanada em (3) e das 

questões colocadas no estudo de inquérito.   

(5) – No quinto capítulo apresentam-se e discute-se e os resultados obtidos através da 

campanha de monitorização. 

(6) – No sexto capítulo apresentam-se os resultados do estudo de inquérito (inquérito de 

satisfação) e discute-se esses mesmos resultados integrando as conclusões retiradas no capítulo 

5.  

(7) - No último capítulo, para além de ser abordado o conteúdo do trabalho realizado de 

forma sumária, são descritas as principais conclusões a retirar deste estudo e as propostas que 

se consideram mais relevantes para trabalhos a desenvolver no futuro. 
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  ESTADO DE ARTE  

2.1. Caracterização do parque residencial e da reabilitação em Portugal  

2.1.1. Enquadramento  

Desde 2001 que a produtividade do setor da construção e obras públicas tem estado a perder 

fulgor mais significativamente, pesando cada vez menos no Produto Interno Bruto (PIB) e 

perdendo cerca de um terço dos postos de trabalho que proporcionava no final da década de 90. 

Mesmo assim continua a ser um setor com relevância na economia do país, representa cerca de 

5,2% do PIB e 10,7% do emprego (AICCOPN). 

É um setor que continua a basear-se excessivamente nos sistemas construtivos convencionais e 

na utilização descomedida de mão-de-obra não qualificada, sendo ainda responsável por 

impactes ambientais bastantes gravosos como a excessiva utilização de recursos naturais, 

excessivo consumo de energia e excessiva produção de resíduos, entre outros.  

O combate a estes aspetos nocivos é já uma realidade, porém é insuficiente sendo necessário 

que este seja intensificado e nunca perdendo o foco almejando a transição para uma cultura 

mais sustentável e eficiente. Neste sentido, e como já justificado em outras seções deste 

trabalho, surge como peça chave a reabilitação energética de edifícios. 

“A reabilitação de edifícios, por contraposição à construção nova, deve ser olhada sem perder 

de vista os valores de proteção ambiental, dos consumos energéticos e da valorização 

patrimonial, ou seja, é hoje por demais evidente que não pode dizer-se que reabilitar é caro ou 

barato apenas com base numa comparação de custos de construção por m2 da mesma” 

(Appleton, 2011). É fundamental a aposta na reabilitação e conservação integrada com o 

objetivo de otimizar a utilização dos recursos, contribuindo para melhorias no desempenho 

ambiental, social e económico dos espaços edificados com forte retorno na melhoria da 

qualidade de vida das sociedades.  
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2.1.2. Breve análise ao parque residencial português 

A evolução e expansão do parque residencial português podem ser caracterizadas por dois 

períodos díspares. Um primeiro período em que o ritmo construtivo no nosso país era bastante 

inferior ao resto da Europa (décadas de 1960 e 1970), e um segundo período, a partir de 1970, 

em que tal cenário se começou a transformar. Entre 1970 e 1999 mais de 2 milhões de unidades 

habitacionais foram construídas, mas foi na década de 90 que o crescimento do sector foi mais 

elevado, registando-se um crescimento anual médio de 6% do Valor Acrescentado Bruto, por 

exemplo no Sector da Habitação (Pinheiro, 2006). 

´ 

A partir de 1970, como consequência do crescimento populacional e inerentemente do número 

de famílias, o ritmo de crescimento dos alojamentos tem sido sempre superior ao dos edifícios 

ao longo das décadas, o que indica um aumento da dimensão média destes últimos. Contudo, 

esta situação que era relativamente equilibrada evoluiu para uma condição de excedente, em 

que o número de fogos é largamente superior ao número de famílias. Desde 1990 que o número 

anual de alojamentos construídos por mil habitantes em Portugal tem sido sempre superior à 

média europeia, o que denuncia a preferência pela construção de novos alojamentos em 

detrimento da reabilitação dos existentes. O setor tem tido em Portugal, no passado recente, um 

peso díspar. Nos últimos quatro anos da década de 90, o setor português da construção cresceu 

30%, mais 10 vezes do valor da média da UE. Nos primeiros anos da década de 2000, Portugal 

era, relativamente à sua população, o país da Europa onde se construíam, anualmente, mais 

habitações, apesar de já ser aquele que detinha dos maiores stocks per capita de habitações 

Figura 2.1 - Número de edifícios clássicos segundo a época de construção do edifício 2011 

(LNEC & INE, 2013). 
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(Cóias, 2013). Apesar de elevada, é de referir a progressiva diminuição da taxa de variação dos 

alojamentos, o que reflete uma redução do ritmo construtivo, em particular no período de 2001 

a 2011 e sendo a tendência a continuação desta diminuição (LNEC & INE, 2013). 

Das 5,9 milhões de habitações existentes em Portugal 68,1% têm ocupação permanente (perto 

de 4 milhões de habitações), enquanto 19,3% são ocupadas sazonalmente (residência 

secundária) e as restantes (12,5%) estão desocupadas (LNEC & INE, 2013). 

Outro dado importante a retirar do contexto referido, e tendo presente o facto de que o primeiro 

regulamento de cariz legal relativamente ao desempenho térmico dos edifícios em Portugal 

remonta ao ano de 1990 (RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios), pode-se afirmar que aproximadamente 65% das habitações (construção 

anterior a 1991) não contemplam um comportamento térmico adequado.   

A análise das características do parque residencial edificado nomeadamente o período de 

construção é fulcral para facilitar a caracterização das patologias associadas e as potenciais 

causas o que contribui para uma melhor analise do potencial de reabilitação do edifício em 

questão. Posto isto, importa salientar que em 2011, uma parte significativa dos edifícios 

existentes era relativamente recente. Do total de edifícios clássicos3 existentes em 2011 (3 544 

389), os construídos a partir de 1971 constituíam 63,1% deste parque habitacional. Os edifícios 

anteriores a 1946 representavam 14,4%. 

 

2.1.3. Panorama da reabilitação em Portugal  

 

Inicialmente é importante clarificar o conceito defendido em Portugal para a definição de 

reabilitação de edifícios. Segundo o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), não é 

mais do que “ […] a forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de 

desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às 

construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações 

eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais, 

determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir 

                                                 
3 Edifício cuja estrutura e materiais empregues tem um caráter não precário e duração esperada de 10 anos pelo 

menos. 
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novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender 

uma ou mais operações urbanísticas”. 

Em 20 anos, o país produziu um milhão e meio de novas habitações, suprimindo, em termos 

técnicos, o défice habitacional. Não obstante, persistem problemas relacionados com a 

degradação do parque habitacional, principalmente dos centros urbanos antigos, com as 

necessidades de mobilidade das famílias e com os custos da habitação, em especial no 

arrendamento, que continuam elevados (IHRU, 2015). É visível o estado de degradação que um 

número importante de edifícios apresentam muito devido à ausência de intervenções e 

investimentos na reabilitação do parque imobiliário português durante décadas, sobretudo 

quando comparado com a maioria dos restantes países europeus. 

Entre 1991 e 2011, o número de fogos reabilitados apresentou duas fases distintas de evolução 

(Figura 2.2). No período de 1991 a 2001, verificou-se um crescimento progressivo do número 

de fogos concluídos em construções novas e a manutenção do número de fogos reabilitados 

ligeiramente acima dos 2 000 fogos por ano. No período de 2002 a 2011 verificou-se uma 

diminuição gradual do número de fogos concluídos em construções novas e um crescimento do 

número de fogos reabilitados (LNEC & INE, 2013).  

 

Apesar deste aumento, o número de fogos concluídos em construções novas continuou a ser 

significativamente superior ao número de fogos reabilitados. 

Figura 2.2- Número de fogos concluídos em obras de construção nova e reabilitação 1991-

2011 (LNEC & INE, 2013). 
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Relativamente ao stock português de edifícios de habitação (3 544 389) cerca de 5% encontram-

se muito degradados ou a precisar de grandes reparações, 25% carecem de pequenas ou médias 

reparações, enquanto os restantes edifícios não requerem reparação (Figura 2.3). Importa 

destacar que a avaliação do estado de conservação dos edifícios, levada a cabo nos censos, é 

feita pela identificação de eventuais necessidades de reparações das estruturas, da cobertura, 

das paredes e das caixilharias ( (INE, 2012)). 

O segmento da reabilitação de edifícios representou cerca de 26% da produtividade4 do setor 

da construção em Portugal, no ano 2011. Em termos de reabilitação de edifícios residenciais 

esse valor cai para 20%. A construção de edifícios continua a apresentar a maior produtividade 

do setor (40%) e relativamente a obras de engenharia esse valor cai ligeiramente para os 33,9 

%. 

 

 

 

                                                 
4 Valor de todos os gastos que concorrem para a realização de obras.  

Figura 2.3 – Estado de conservação dos edifícios em Portugal (Fonte: (INE, 2012)).  
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No segmento da reabilitação de edifícios Portugal continua a apresentar valores de 

produtividade inferiores à média europeia, que em 2011 se situava em 34,9%. Entre os países 

da União Europeia, membros do EUROCONSTRUCT5, apenas a República Checa, Áustria, 

Eslováquia e Polónia apresentavam valores de produtividade inferiores a Portugal. Ao contrário 

na maioria dos países mais prósperos da UE (Alemanha, Itália e Dinamarca) o segmento de 

reabilitação de edifícios representa mais de metade do seu sector da construção (Figura 2.5). 

Figura 2.5 - Produtividade do segmento de reabilitação de edifícios em países da União 

Europeia (EUROCONSTRUCT, 2012). 

Figura 2.4 - Produtividade dos segmentos do setor da construção em Portugal (2011) 

(EUROCONSTRUCT, 2012)). 
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2.1.3.1. Programas e incentivos de apoio à reabilitação 

2.1.3.1.1. Programas de apoio à reabilitação urbana  

O IHRU é o organismo responsável pela gestão dos programas de apoio de incentivo financeiro 

à reabilitação do edificado nacional, principalmente à reabilitação urbana. Os principais 

programas, sucintamente, atualmente em vigor são: 

 RECRIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

Arrendados e direciona-se para o financiamento da execução das obras de conservação e 

beneficiação que permitam a recuperação de fogos e imóveis em estado de degradação, 

mediante a concessão de incentivos pelo Estado e pelos Municípios;  

 REHABITA - Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas 

(extensão do programa RECRIA), pretende apoiar a execução de obras de 

conservação/beneficiação/reconstrução de edifícios habitacionais, bem como ações de 

realojamento, provisório ou definitivo, decorrentes de operações realizadas pelo Município; 

 RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e Financiamento de Prédios Urbanos 

no Regime da Propriedade Horizontal, preconiza apoiar financeiramente a execução de obras 

de conservação nas partes comuns de edifícios, constituídos em regime de propriedade 

horizontal; 

 SOLARH - Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação e Habitação, destina-se a 

financiar sob a forma de empréstimo, sem juros, a realização de obras de conservação.  

2.1.3.2. Incentivos ao impulso privado  

Uma forma eficaz e já recorrente de fomentar o impulso privado passa pela criação de um 

regime fiscal atrativo, não só na perspetiva da tributação potencialmente incidente sobre os atos 

necessários à realização deste tipo de intervenção, como na tributação dos eventuais 

investidores que se disponham a financiá-las.   

De entre os incentivos governamentais criados, destacam-se os benefícios deduzidos no IRS, 

IVA, IMI e IMT. 

a) IRS Tributação à taxa autónoma de 5%. As mais-valias e os rendimentos prediais, situados 

em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português. Dedução à coleta, até ao limite de 

500 euros, de 30% dos encargos relacionados com a reabilitação suportados pelo proprietário 

relativos a imóveis (art.º 71.º, Estatuto Benefícios Fiscais - EBF): 
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 Localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação;  

 Arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos art.º 27.º e seguintes 

do NRAU;  

b) IVA Redução da taxa do IVA para 6% (Portugal Continental):  

 Nas empreitadas de reabilitação urbana realizadas em áreas de reabilitação urbana, 

empreitadas de reabilitação de imóveis contratadas pelo IHRU ou ao abrigo de programas 

apoiados financeiramente pelo IHRU;  

 Nas empreitadas de bens imóveis em que são donos de obra autarquias locais, empresas 

municipais cujo objeto consista na reabilitação e gestão urbanas (CIVA, art.º18); 

c) IMI Isenção de IMI - durante o período de 2008 a 2020 (EBF):  Prédios classificados como 

monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público 

ou municipal. A classificação como monumento nacional e como imóvel de interesse público 

ou municipal fica a cargo do IGESPAR ou da câmara municipal (art.º 44).  Prédios urbanos 

objeto de reabilitação urbanística, pelo período de dois anos a contar do ano, inclusive, da 

emissão da respetiva licença camarária (art.º45) e pelo período de cinco anos para os situados 

nas ACRRU; os prédios urbanos ou frações autónomas reabilitados e localizados nas ACRRU 

nos termos do art.º 41º do DL 794/76; 

d) IMT Isenção de IMT - durante o período de 2008 a 2020 (CIMT, art.º 6.º):  Aquisições de 

prédios individualmente classificados como de interesse nacional, público ou municipal;  

 Aquisição de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, desde que no prazo de 

dois anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras. Beneficio não 

cumulativo. (EBF, art.º 45): 

 Prédios ou frações autónomas reabilitados, destinados exclusivamente a habitação própria e 

permanente que se situem na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, definida 

no Decreto Regulamentar n.º 11/2000, de 24 de Agosto, e cuja reabilitação urbana, 

comprovadamente tenha sido iniciada após 19 de Agosto de 2012 e que se encontre concluída 

até 31 de Dezembro de 2020. 

2.2. Contexto Energético e Eficiência Energética  

2.2.1. Enquadramento  

A melhoria e otimização da eficiência energética é um objetivo e componente essencial da 

construção, evolução e manutenção sustentáveis. É, portanto, levada em linha de conta para 

introduzir uma redução do consumo de energia durante a utilização e ocupação de edifícios, em 
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conjunto com a geração de energia renovável a partir de fontes de calor e de níveis de carbono 

baixos ou nulos. O reduzido consumo de energia é possível de ser atingido com o 

desenvolvimento e implementação de ações de efeito combinado como a melhoria do 

desempenho térmico da estrutura do edifício, aquecimento e refrigeração mais eficientes do 

espaço, aquecimento de água e iluminação, sem nunca negligenciar o comportamento dos 

utilizadores e ocupantes. 

2.2.2. A nível europeu 

 

A Europa é o maior importador de energia do mundo, importando em 2013 cerca de 53% da 

sua energia e existem estimativas de que este pode subir para 70% nos próximos 20 anos, se 

um maior número de ações concretas não forem realizadas (CE, 2014) . Alterar o paradigma do 

sector energética na União é, portanto, fundamental para assegurar a estabilidade económica e 

prosperidade. 

O petróleo continua a ter um papel central na economia europeia e mundial, onde segundo o 

cenário central de 2014 presente no World Energy OutLook (WEO) continuara a ser 

responsável por um quarto do mix de energia global em 2040, com um crescimento na oferta 

após 2030 predominantemente vinda dos países da organização dos países exportadores de 

petróleo (OPEP).  

 

Porém a evolução traduz, que apesar do recurso a combustíveis fósseis para a produção de 

energia permaneça predominante e a sua quota com uma redução praticamente insignificante, 

a distribuição pelo tipo de combustíveis modificou-se significativamente: ocorreu uma 

diminuição do uso de carvão e petróleo, a qual foi colmatada pelo aumento da potência instalada 

de centrais térmicas a gás natural. Constata-se também o aumento da produção de energia 

através de fontes renováveis: biomassa, solar e eólica, já que nas últimas décadas surgiram 

políticas europeias de incentivo à implementação e difusão deste tipo de fontes.  
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Outro indicador importante de referir em termos de energia e de eficiência energética é a 

intensidade energética. Em termos genéricos mede os consumos energéticos nacionais face à 

riqueza gerada, isto é, “mede a quantidade de energia necessária para produzir uma certa 

quantidade de riqueza. É expresso através do consumo de energia primária ou final por unidade 

do Produto Interno Bruto”5.  

 

A intensidade energética pode, portanto, melhorar como resultado de mudanças estruturais de 

uma economia, como uma parte inferior de fabricação de energia. A intensidade energética 

também pode ser aplicada a setores específicos de uma economia.  

 

É já visível (figura 2.6) uma diminuição da intensidade energética na UE que poderá ser 

explicado pelas crescentes políticas de apoio e implementação de energias de fontes renováveis 

e também pelo aumento da eficiência no uso da energia e dos recursos.  

                                                 
5 Definição de acordo com INE, I.P. 

Figura 2.6 – Consumo bruto de energia (Mtoe) por tipo de fonte dos 28 países da UE entre 

1990 e 2012  (CE, 2014). 
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O investimento em eficiência energética já é superior ao investimento no fornecimento de 

carvão, petróleo e eletricidade gerada por gás. Esse investimento é distribuído de forma desigual 

entre os países da união, por exemplo o banco público de investimento Alemão (KfW), 

disponibilizou um total de 16 biliões para eficiência energética na Alemanha só em 2013 e o 

Banco de Investimento Europeu cerca 2.1 biliões de euros pela União Europeia, e respetivos 

sectores de consumo de energia (edifícios, aparelhos domésticos, transporte e indústria) e 

contribui eficazmente para as quedas no consumo e procura de energia. 

 

 

 

Figura 2.8 – Consumo de energia hipotético sem eficiência energética e a poupança 

acumulada de melhorias de eficiência energética, respetivamente (IEA, 2012). 

 

Figura 2.7 – Intensidade energética 1990 – 2012 (toe/M*€) (CE, 2014). 

Consumo de energia hipotética sem eficiência 

energética 

Poupanças acumuladas 
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2.2.3. A nível nacional 

 

Portugal é ainda um país com uma considerável dependência energética externa, uma vez que 

não possui recursos petrolíferos próprios, nem jazidas de gás natural ou minas de carvão em 

atividade. Estas formas de energia primária têm de ser importadas, fazendo com que Portugal 

esteja sensível a fatores externos como a volatilidade dos preços nos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sintonia com o panorama europeu o petróleo, apesar da diminuição gradual ao longo dos 

últimos anos, continua a assumir o papel principal na estrutura de abastecimento portuguesa, 

todavia já é visível uma certa inversão neste paradigma nomeadamente com a crescente aposta 

na integração de energias renováveis para a produção de energia. Este último fator é também 

decisivo para a redução da dependência energética.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Evolução da dependência energética Nacional (DGEG, 2013). 
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Após o rápido crescimento verificado durante a década de 90, as emissões nacionais registaram 

um abrandamento no início dos anos 2000, verificando-se nos anos mais recentes, em especial 

após 2005, um decréscimo das emissões nacionais. Com efeito, em 2010, as emissões nacionais 

encontram-se cerca de 19% abaixo das emissões verificadas em 2005. 

 

Esta tendência reflete em grande medida a evolução da economia portuguesa que se caraterizou 

por um forte crescimento associado ao aumento da procura de energia e da mobilidade na 

década de 90 a uma estabilização das emissões no início década de 2000, sobretudo devido ao 

aumento da incorporação de gás natural e ao aumento da penetração das energias de fonte 

renovável, as quais apoiaram uma redução consistente das emissões nacionais desde 2005 

(Figura 2.11).  

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Evolução do consumo de energia primária por tipo de fonte em Portugal 

(DGEG, 2013). 
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Relativamente ao sector residencial, com cerca de 3,9 milhões de alojamentos, contribuiu com 

17,7% do consumo de energia final em termos nacionais, representando cerca de 30% do 

consumo de eletricidade, o que evidencia, desde logo, a necessidade de moderar especialmente 

o consumo elétrico. Outra causa para o aumento do consumo de energia reside na ineficiência 

dos próprios equipamentos utilizados no sector, edifícios incluídos, e dos procedimentos e 

hábitos de utilização desses mesmos equipamentos (DGEG, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Evolução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) (APA, 

2012). 

Figura 2.12 – Repartição dos consumos de eletricidade pelos diferentes usos finais -2010 

(ADENE, 2012). 
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2.2.3.1. Estratégia energética nacional 

A Estratégia Nacional de Energia (“ENE”) foi lançada em Abril de 2010, e os principais 

objetivos deste plano para o ano de 2020 são os seguintes:  

 Dependência: reduzir dependência energética do país face ao exterior para 74% (foi de 

83% em 2008) e reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a 

partir de fontes endógenas;  

 Renováveis: 60% da eletricidade produzida e 31% do consumo de energia final tenham 

origem em fontes renováveis; criar mais 100.000 postos de trabalho a acrescer aos 35.000 já 

existentes (45.000 diretos e 90 000 indiretos) no sector das energias renováveis; o impacto no 

PIB passará de 0,8 % para 1,7 % até 2020;  

 Eficiência: redução de 20% do consumo de energia final, nos termos da política 

Comunitária para a energia e desenvolver um cluster industrial associado à promoção da 

eficiência energética assegurando a criação de 21 000 postos de trabalho anuais, gerando um 

investimento previsível de 13.000 milhões de euros até 2020 e proporcionando exportações 

equivalentes a 400 milhões de euros;  

 Ambiente: cumprimento das metas de redução de emissões assumidas por Portugal no 

quadro Europeu. 

 

As metas da UE para 2020 traduzem-se em objetivos concretos para Portugal cujo cumprimento 

não está comprometido. Adicionalmente, foram adotadas metas que vão além desses objetivos 

revelando ambição do país no combate as alterações climáticas.  

 

Tabela 2.1 – Quadro resumo com as principais metas estipuladas pelo governo para 2020. 

Metas EU – 27 

  

Metas para Portugal 

 

20% Redução do consumo 

de energia 

Metas do Governo 
20% Incorporação de FER 

no consumo de energia 

final 

31% FER no Consumo 

final bruto de energia (1) 
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20% Redução de gases de 

efeito de estufa 

10% FER nos Transportes 

(1) 

31% FER no Consumo 

final bruto de energia (1) 

 
20% Redução do consumo 

de energia primária (2) 
10% FER nos Transportes 

  

25% Redução do 

Consumo de energia 

primária (2) (3) 

  

30% Redução do 

Consumo no setor do 

estado (3) 

(1) Meta vinculativa da EU; (2) Redução sobre o consumo de energia primária em 2020 em 

relação à linha de base 2007 do modelo PRIMES da comissão; (3) Meta do Governo de Portugal. 

 

Fruto da aposta nas políticas de promoção de FER, Portugal já tinha cumprido 81% do seu 

objetivo para 2020 de incremento destas fontes renováveis no consumo de energia, colocando-

se na dianteira dos países da UE neste indicador (Coligação para o Crescimento Verde, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Evolução da meta global de FER no consumo final bruto de energia em 

Portugal (Coligação para o Crescimento Verde, 2014). 
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Apesar dos cortes nos apoios governamentais o Governo recorreu ao QREN (Quadro de 

Referencia Estratégico Nacional) e no âmbito da Estratégia Nacional para a Energia (ENE, 

2020), para financiar a implantação de algumas das medidas preconizadas pelo Plano Nacional 

para a Eficiência Energética (PNAEE) e pelo Plano de Nacional Acão para as Energias 

Renováveis (PNAER). O objetivo da nova estratégia é que o PNAEE e PNAER, revistos e 

pensados em conjunto, levem Portugal a cumprir todos os compromissos assumidos da forma 

economicamente mais racional. 

 

No que respeita à Eficiência Energética, o PNAEE 2016, prevê uma poupança induzida de 

8,2%, próxima da meta indicativa definida pela União Europeia de 9% de poupança de energia 

até 2016. Os contributos na redução dos consumos energéticos estão distribuídos pelos vários 

setores de atividade. O atual Plano passa a abranger seis áreas específicas: 

• Transportes 

• Residencial e Serviços 

• Indústria 

• Estado 

• Comportamentos e Agricultura 

 

Estas áreas agregam um total de 10 programas, com um leque de medidas de melhoria da 

eficiência energética, orientadas para a procura energética e que, de uma forma quantificável e 

monitorizável, visam alcançar os objetivos propostos. 

O PNAER apresenta um conjunto de medidas que visam o cumprimento dos compromissos 

assumidos no âmbito da UE, assumindo que a base de desenvolvimento da produção nacional 

renovável assentará sobretudo no aumento articulado da capacidade instalada hídrica e eólica, 

sem descurar outras fontes. Assim, será também promovido o desenvolvimento nas tecnologias 

baseadas no aproveitamento da energia solar, quer nas aplicações de grande escala quer na 

aposta nos sistemas de mini e microprodução e sistemas para aquecimento de água sanitárias. 

No que respeita as energias renováveis, o PNAER 2020, prevê uma redução de 18% na 

capacidade instalada em tecnologias baseadas em FER face ao de 2010, com a quota de 

eletricidade de base renovável no novo PNAER a ser superior (60% vs. 55%), tal como a meta 

global a alcançar, que deverá situar-se em cerca de 35% (face à meta de 31%). Estas novas 

linhas gerais têm como base a premissa de que Portugal deve ser um país energeticamente 

eficiente e independente, ou seja, aumentar a competitividade. 
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2.2.3.2. Sistema de certificação energética dos edifícios (SCE) 

A obrigatoriedade da implementação de um sistema de certificação energética tem como 

objetivo informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, 

venda arrendamento ou locação dos mesmos, permitindo aos futuros utilizadores a obtenção de 

informações sobre os consumos de energia potenciais (para novos edifícios), reais ou aferidos 

para padrões de utilização típicos (para edifícios existentes). 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, foi assegurada a transposição 

para o direito nacional da Diretiva 2010/31/EU, bem como a revisão da legislação nacional 

referente ao SCE, em vigor desde 2006. Neste novo diploma único, estão incluídos do 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação – REH (correspondente 

ao antigo RCCTE) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 

Serviços – RECS (correspondente ao antigo RSECE) tornando-se deste modo mais clara a 

separação do âmbito de aplicação do SCE aos edifícios de habitação e aos edifícios de comércio 

e serviços. 

Uma das novidades deste novo diploma é o da obrigação dos proprietários dos edifícios 

indicarem a classificação energética da fração ou edifício constante do respetivo pré-certificado 

(antiga Declaração de Conformidade Regulamentar - DCR) ou certificado SCE em todos os 

anúncios publicados com vista à venda ou locação, obrigação essa extensível aos promotores 

ou mediadores da venda ou locação, no âmbito da sua atuação. 

O Certificado SCE (CE) é um documento emitido por um perito qualificado no âmbito do SCE 

e descreve a situação efetiva de desempenho energético de um imóvel, onde consta o cálculo 

dos consumos anuais de energia previstos e qualifica a qualidade do ar interior de um edifício 

ou fração autónoma, classificando o imóvel em função do seu desempenho energético numa 

escala de 8 classes (de A+ a F). 
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Após 1 de janeiro de 2009, qualquer edifício, novo ou existente, deve possuir um certificado 

válido, o qual será de apresentação obrigatória aquando da celebração do respetivo contrato de 

compra, locação ou arrendamento. Acresce que desde o dia 1 de dezembro de 2013, qualquer 

anúncio publicado com vista à venda ou locação ou arrendamento de um edifício, deve indicar 

a classificação energética constante do respetivo pré-certificado ou certificado SCE. 

No decurso do procedimento de licenciamento ou de autorização de construção de um edifício, 

o perito não emite um certificado energético mas antes um Pré-Certificado (PCE) onde se atesta 

que o projeto cumpre os requisitos impostos pelos regulamentos. Na prática, corresponde a um 

“certificado de projeto”, uma vez que possui um formato idêntico e o mesmo tipo de informação 

que um certificado. 

A certificação energética permitindo obter informações sobre os consumos de energia anuais 

previsíveis para o imóvel, poderá constituir um critério adicional na escolha da habitação quer 

na compra, aluguer ou locação. 

2.3. Reabilitação energética 

A medição e monitorização do desempenho térmico com uma precisão adequada está 

subjacente às melhorias alcançadas na eficiência energética e na redução das emissões de 

carbono nos edifícios. Posto isto, serão enunciadas em seguida algumas estratégias possíveis de 

contribuir para melhorias de eficiência energética.  

Figura 2.14 – Classes de eficiência energética. (ADENE, 2012) 
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Por exemplo, se forem efetuadas corretamente, a manutenção e reparação, para manter um 

edifício seco e livre de correntes de ar indesejadas, a eficiência energética pode ser melhorada. 

A humidade nas paredes pode aumentar até 1/3 a perda de calor. Mesmo as janelas uma vez 

reparadas e impermeabilizadas, podem reduzir as perdas de ar em 86%, melhorando assim a 

sua eficiência energética. Outras reparações que aumentam a eficiência energética são trabalhos 

de reparação nas caleiras, tubagens, coberturas, etc.  

2.3.1. Medidas de eficiência energética nos edifícios  

 

Efetivamente, o comportamento térmico de um edifício deve-se essencialmente às 

características construtivas próprias de cada edifício, às características do local da sua 

implementação (inclinação e forma do terreno circundante, existência de linhas de água, de 

edifícios ou de vegetação nas proximidades), e à dimensão do nível de exposição solar (depende 

da zona em que se insere o edifício, da sua orientação, da sua forma, etc). Estes fatores 

desempenham um papel decisivo não só nas necessidades de climatização de um edifício, mas 

também nas necessidades de preparação de água quente sanitária ou de iluminação. 

A reabilitação energética de edifícios constitui uma das vias mais promissoras para a correção 

de situações de inadequação funcional, proporcionando a melhoria da qualidade térmica e das 

condições de conforto dos seus habitantes. De um modo geral, essas medidas focam-se na 

instalação de equipamentos de elevada eficiência para climatização e para produção de águas 

quentes sanitárias e melhoria da qualidade térmica da envolvente. Contribui diretamente para 

as metas estratégias nomeadamente de redução das emissões de carbono. Também possibilita 

uma poupança dos custos com energia que se traduz em melhoria direta no orçamento das 

famílias e das empresas, bem como em criação de valor extra ao edifício reabilitado.  

Na análise conjuntural de incluir medidas de eficiência energética num determinado edifício é 

importante não só considerar o seu grau de deterioração mas também as características 

contemporâneas dos edifícios que podem conduzir a uma redução do seu desempenho térmico 

e a consumos de energia elevados (muitas vezes agravados por comportamentos inadequados, 

em termos da conservação de energia, por parte dos seus utentes). Características como, por 

exemplo, o isolamento térmico insuficiente nos elementos opacos da evolvente, existência de 

pontes térmicas na envolvente do edifício, presença de humidade, baixo desempenho térmico 

de vãos envidraçados e portas, falta de proteções solares adequadas nos vãos envidraçados, 
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entre outras, são as quem mais comum condicionam o desempenho do edifício e as que são 

reavaliadas e posteriormente corrigidas. 

A intervenção no edifício recorrendo a estas medidas designa-se por reabilitação energética e 

engloba medidas a aplicar em três vertentes: envolvente dos edifícios, equipamentos, sistemas 

de climatização e aquecimento de águas quentes sanitárias e energias de fontes renováveis. 

As ações na envolvente têm como foco essencial mitigar as necessidades energéticas, isto é, as 

trocas energéticas entre o espaço interior aquecido e o espaço exterior, de modo a garantir um 

nível de conforto adequado aos ocupantes, reduzindo a ocorrência de patologias e reduzindo as 

necessidades de potência de eventuais equipamentos de climatização instalados ou a instalar. 

No atual panorama nacional as medidas com foco na envolvente são aquelas que apresentam o 

maior potencial de aplicação devendo, desde que viável, corresponder à primeira opção a ter 

em ponderação (Almeida, 2012).  

A combinação de medidas de reabilitação térmica da envolvente (pelo reforço do isolamento 

térmico (proteção térmica), controlo das infiltrações de ar e recurso a tecnologias solares 

passivas) e a reabilitação energética dos equipamentos (melhoria da eficiência dos 

equipamentos de aquecimento) permite, de uma forma eficiente, a poupança de energia num 

edifício, aquando de um processo de intervenção de reabilitação. 

O reforço da proteção térmica está relacionado maioritariamente com medidas de incremento 

de isolamento térmico nas áreas opacas da envolvente dos edifícios (coberturas, pavimentos 

sobre espaços não aquecidos e paredes exteriores), com a finalidade de melhorar a qualidade 

térmica necessária pelas crescentes exigências de conforto térmico dos utilizadores. Possibilita 

a minimização de trocas de calor entre o espaço interior e exterior, reduzindo as necessidades 

de aquecimento (inverno) /arrefecimento (verão), além de permitir diminuir os riscos de 

ocorrência de condensações.  

Já o escoamento não controlado de ar através da envolvente (infiltrações) é crucial que seja 

controlado, podendo o ser através da substituição da caixilharia externa coadjuvadas com outras 

medidas, como por exemplo o reforço da vedação de portas exteriores. As proteções solares, 

adequadas que ajudam a otimizar os ganhos em relação às necessidades de aquecimento e de 

arrefecimento, são outra opção possível ocorrendo essa intervenção na envolvente do edifício.  
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A ventilação, isto é, o processo em que o ar limpo, proveniente do exterior, é fornecido ao 

espaço interior e o ar ali existente é removido de forma controlada pode ser natural, mecânica, 

mista ou hibrida. A renovação de ar no interior dos edifícios pode ser responsável por 30 a 50 

(%) do total de necessidades energéticas de aquecimento, o que leva à necessidade de 

principalmente minimizar estes caudais de renovação do ar.  

Já os sistemas solares passivos são genericamente definidos pelas características da abertura 

coletora, tipo de armazenamento térmico e pelos mecanismos de transferência de energia ao 

espaço aquecido, isto é, o aproveitamento da capacidade de armazenamento térmico dos 

materiais, ventilação natural, sistemas de sombreamento, dispositivos de captação de luz 

natural, etc) ( (Achard & Gicquel, 1987). Segundo (Gonçalves et al. (2001)), referido em Jardim 

(2009) a climatização representa 25% do consumo energético de um edifício habitacional, e 

entre 2% a 3% do consumo total de energia nacional. 

Algumas medidas solares passivas que podem ser aplicadas a edifícios residenciais existentes 

são a criação de sistemas de arrefecimento evaporativo, a redução dos ganhos solares utilizando 

cores claras nas fachadas e na cobertura e a melhoria do arrefecimento passivo e da ventilação 

natural, entre muitas outras (Tabela 2.1).  

Tabela 2.2 - Exemplos de sistemas passivos (adaptado de (Brito, 2010)). 

Sistemas de aquecimento 

Diretos Envidraçados 

Lucernário 

Claraboia 

Indiretos Paredes 

Coberturas 

Pavimento de armazenamento térmico 

Isolados Estufas 

Sistemas de termosifão 

Sistemas de arrefecimento 

Diretos Proteção solar 

Ventilação 

Construções enterradas 

Evaporação/ desumidificação  

Indiretos Radiação noturna  
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Ventilação dos elementos de 

armazenamento térmico 

Separados Ventilação a partir de zonas separadas 

   

 

Seja pela aplicação da legislação atual ou pela integração de energias renováveis, deve ter-se a 

preocupação de tornar o edifício energeticamente eficiente. Em termos de utilizações finais 

estima-se que os consumos de energia nos edifícios residenciais se distribuem, 

aproximadamente, da seguinte forma: cozinhas e águas quentes sanitárias (AQS) 50%, 

iluminação e equipamentos (eletrodomésticos) 25%, aquecimento e arrefecimento 25% 

(Isolani, 2008). 

Cerca de 15% do consumo de eletricidade de uma família portuguesa é destinado ao 

aquecimento ambiente (ADENE, 2015). É importante a redução do peso correspondente às 

águas quentes sanitárias, cuja fonte energética é geralmente o gás e a eletricidade e onde a 

energia solar térmica poderá ter um impacto muito significativo na redução dos consumos de 

energia.  

Na maioria do parque habitacional o aquecimento de AQS é maioritariamente produzido 

recorrendo a esquentadores a gás ou termoacumuladores elétricos (Cerdeira, 2011). No caso de 

habitações recentes é obrigatório (se exposição é adequada) o recurso a sistemas solares 

térmicos (Portaria 349-B/2013) podendo ser substituídos por outros sistemas de energia 

renovável a obrigatoriedade do recurso a sistemas de coletores solares térmicos para produção 

de AQS, uma vez que é a solução mais próxima de um equilíbrio ótimo entre a vertente 

económica e ambiental. A medida prioritária nesta vertente consiste na otimização da eficiência 

dos equipamentos que intervém no conjunto do sistema dos mesmos, consciencializando de que 

uma utilização eficaz da energia pode melhorar as condições de conforto, bem-estar das nossas 

habitações, etc. 

Por fim, a integração de energias renováveis nos edifícios é um desafio para o qual o objetivo 

é conceber um edifício eficiente que permita a incorporação de um sistema que capte a energia 

e a transforme numa fonte de energia que seja útil para o edifício. A integração das renováveis 

tem ainda custos de investimento e manutenção muito elevados apresentando no contexto 

nacional atual uma relação custo/benefício desfavorável (Almeida, 2012). Daí a importância da 

integração dos sistemas de energias renováveis em edifícios eficientemente energéticos que até 
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esse ponto esgotaram todas as possíveis estratégias de design passivo na sua conceção ou que 

na sua reabilitação foram tidas em conta medidas de reabilitação energética e de eficiência 

energética. No entanto, estes devem ser tidos como complementos à arquitetura dos 

edifícios que não devem descurar o aproveitamento de estratégias de design passivo, como o 

uso da orientação solar, da ventilação natural, da inércia térmica e do sombreamento, entre 

outras. Estas estratégias são uma solução bastante vantajosa devido às condições climatéricas 

favoráveis para a obtenção de uma maior sustentabilidade nos edifícios em Portugal. 

A energia gerada através de fontes de natureza renovável (eólica, solar, hidroelétrica, 

geotérmica, marés e biomassa), muitas delas abundantes em Portugal, permite desde logo como 

pontos principais: mitigar o impacto no meio ambiente (redução da emissão de GEE 

comparativamente à energia gerada através do recurso a combustíveis fósseis), além de 

contribuir para o aumento da diversidade de oferta de energia e da independência energética. 

É esperado espera-se que energia elétrica produzida a partir de fontes de energia renovável, 

aumente consideravelmente, passando de 3470 TWh em 2006, para 4970 TWh em 2015 e 

atingindo 7705 TWh em 2030. Este aumento a nível global é mais substancial nos países da 

OCDE, onde a quota de renováveis na geração de eletricidade aumentará dez pontos 

percentuais, chegando a 26% em 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 - Projeção dos custos de investimento de várias fontes renováveis (em AC/kW) 

para os anos de 2015 e 2030 (IEA, 2008). 
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Os sistemas cuja fonte base é renovável (sol) e que podem e devem intervir diretamente nos 

edifícios, nomeadamente para produção de energia elétrica e de calor são: o sistema solar 

térmico e o sistema solar fotovoltaico. 

A instalação de painéis solares térmicos é fundamentalmente para permitir a produção de AQS. 

A otimização da orientação dos painéis solares é muito importante para maximizar a energia 

captada. Assim, a integração dos coletores nos edifícios tem de ser bem estudada, de forma a 

atingir-se o potencial máximo de captação solar, por um lado, e uma correta integração 

arquitetónica do sistema nos edifícios, por outro. Contudo, pequenos desvios em relação à 

orientação ótima não afetam muito a energia térmica captada e o rendimento do sistema, sendo 

preferível uma integração que não comprometa a arquitetura do edifício, ainda que a eficiência 

seja ligeiramente menor. A orientação ótima em Portugal é o Sul com uma inclinação de 38°. 

Uma correta integração pode ser conseguida através de:  

 Sistema totalmente centralizado: coletores comuns no telhado ou na fachada do edifício, 

depósito comum de água quente e sistema de apoio comum constituído por uma caldeira a gás;  

 Sistema solar centralizado com apoios individuais: coletores comuns no telhado ou na 

fachada do edifício, depósito solar comum de água quente e sistemas de apoio individuais 

(esquentador, caldeira mural ou termoacumulador) para cada apartamento em linha com o 

depósito; 

 Sistema de coletores centralizado: coletores comuns no telhado ou na fachada do 

edifício, depósitos e sistemas de apoio individuais para cada apartamento;  

 Sistema totalmente individual (monoblocos): semelhante ao descrito para moradias. 

O aproveitamento fotovoltaico refere-se ao aproveitamento da energia solar para produção 

direta de eletricidade; ou seja, transformar diretamente os fotões luminosos provenientes dos 

raios emitidos pelo sol em eletricidade. A energia produzida pelos sistemas fotovoltaicos – para 

uma mesma tecnologia fotovoltaica – depende da quantidade de energia emitida pela radiação 

solar, em watts por metro quadrado (W/m2), e da área ocupada pelos painéis/geradores 

fotovoltaicos, em metros quadrados (m2). 

Os sistemas solares fotovoltaicos podem ser divididos em:  

 Sistemas ligados à rede: é considerado o tipo de sistema fotovoltaico mais comum para 

habitações e escritórios nos países desenvolvidos. Estão ligados à rede elétrica local, permitindo 

que toda ou apenas o excesso de energia produzida seja vendida à rede. Durante as horas em 
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que não há produção, a eletricidade provem da rede. São usados inversores para, por um lado, 

converter a eletricidade DC gerada pelos módulos em eletricidade AC compatível com a rede 

local, outro para proteger os equipamentos da instabilidade da rede. 

 Sistemas isolados: A maior parte destes sistemas usa baterias, tipicamente de chumbo e 

ácido, de forma a armazenar a energia excedente, a qual será usada quando a energia produzida 

não satisfazer as necessidades. Existe um regulador na bateria que a impede de ficar em 

sobrecarga ou descarregada. Estes sistemas são comuns em locais isolados, onde não é rentável 

a ligação à rede mais próxima do local.  

 Sistemas híbridos: são sistemas combinados com outra fonte de energia, como um 

gerador a biomassa, uma turbina eólica ou um motor diesel, de modo a assegurar um 

fornecimento de energia constante. Normalmente estes sistemas estão isolados da rede elétrica.  

Estes sistemas apresentam grande potencial de crescimento e no caso de Portugal isso é ainda 

mais notória já que possui um índice de radiação solar bastante elevado e comparando a 

disponibilidade de horas de Sol por ano com a maioria dos países da União Europeia se percebe 

a vantagem que Portugal tem neste ponto. A título de exemplo Portugal possui um número 

médio anual de horas de Sol que varia entre 2.200 e 3.000h já esse valor na Alemanha varia 

entre 1.200 e 1.700h (Energias Renováveis, 2012).  

Existem outros sistemas para produção doméstica de energia elétrica e de calor, nomeadamente, 

microturbinas eólicas, micro-hidrogeradores, sistemas de aquecimento a biomassa e bombas de 

calor geotérmico, contudo os dois acima referidos são os mais comumente utilizados nos 

edifícios. 

2.4. Co-benefícios da reabilitação energética  

2.4.1. Enquadramento 

 

Os projetos e programas de medidas de eficiência energética em edifícios representam uma 

combinação muito atraente de impulsionar a economia e melhorar as finanças públicas em 

simultâneo. Porém este potencial impulsionador é ainda demasiado precário e na prática é 

notória a existência de várias barreiras que impedem o seu aproveitamento eficaz. Estes 

entraves inibidores da aposta em medidas de renovação energética do parque habitacional 

centram-se na dificuldade inerente à gestão do risco deste tipo de projetos e a frágil legislação 

neste sector. Os investidores terão inicialmente que ultrapassar um custo inicial considerável e 

todo o risco a ele associado e portanto é necessário estratégias e processos de incentivo e 
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motivação à aposta, com indicações objetivas das múltiplas vantagens (co-benefícios) destas 

iniciativas e que assegurem que são adotadas as medidas de renovação mais apropriadas e assim 

majorar os ganhos de energia e com isso garantir mais benefícios para o proprietário/utilizador, 

aumentando o valor global do edifício e dar retorno ao investimento efetuado. Esta garantia de 

que são tomadas as decisões e soluções mais adequadas e benéficas só é possível com um 

conhecimento adequado e fundamentado de todos os intervenientes no processo de decisão.  

Um estudo da Copenhagen Economics estima que alcançando o potencial da renovação da 

eficiência energética de edifícios em 2020, os estados-membro da UE podem atingir benefícios 

anuais no valor de 104 biliões de € num cenário de baixa EE6, e 175 biliões de € num cenário 

de alta eficiencia energética. Se o investimento continuar de modo a ir de encontro ao potencial 

de eficiência energética em 2030, estes benefícios anuais podem ser dobrados.  

Para o aproveitamento pleno deste potencial é também necessário e fundamental ultrapassar a 

visão redutora dominante de associação das medidas de renovação energética de edifícios a 

benefícios diretos como a redução de emissões de carbono, do consumo e procura de energia e 

dos custos associados. Esta abordagem conduz a um subestimar considerável do valor integral 

da melhoria de que o edifício é alvo, ignorando vários outros múltiplos benefícios (co-

benefícios) com repercussões ao nível económico, ambiental e até social (IEA, 2012). Estes 

benefícios indiretos estão relacionados, por exemplo, com a melhoria da qualidade do edifício, 

qualidade de vida dos ocupantes e das condições económicas. Tanto os benefícios diretos como 

indiretos têm efeito no utilizador final do edifício renovado (melhorias no conforto, correção 

de problemas relacionados com a física da construção (patologias), mitigação da exposição às 

flutuações dos preços da energia, etc.), mas também ao nível macroeconómico/sociedade 

(efeitos na saúde, criação de emprego, melhoria da segurança energética, etc.). 

 

 

 

 

                                                 
6 No caso de um cenário de baixa EE, o investimento é esperado que seja perto de 41 biliões de € por ano, e no caso de um cenário de alta EE 

o investimento é esperado que seja perto de 78 biliões de € por ano.  
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Benefícios Diretos Co-benefícios 

 Redução das emissões de 

carbono; 

 Redução do consumo de 

energia; 

 Redução dos custos de 

ciclo de vida associados. 

 Melhoria geral da 

qualidade da construção; 

 Melhoria do bem-estar dos 

ocupantes; 

 Benefícios económicos. 

  

 

 

Figura 2.16 – Benefícios diretos e co-benefícios da rentabilidade da otimização da energia e 

das emissões de carbono relacionados com a renovação de edifícios (adaptado de (EBC, 

2015)).  

 

 

Os co-benficios como mencionado podem ser observados em termos privados e em termos 

macroeconómicos. É necessário consciencializar os decisores/investidores dos vários 

benefícios da aposta em medidas de reabilitação energética de modo a estes alargaram o seu 

pensamento além do investimento inicial e dos benefícios diretos. Existem um conjunto 

alargado de co-benfícios podem ser positivos mas também é preciso ressalvar que podem ser 

negativos, por exemplo, no caso do ruído: com a melhoria do isolamento da envolvente que, 

entre outras, melhora o conforto acústico relativamente ao ruído exterior, pode provocar em 

contrapartida um desconforto no interior da habitação causado por ruído interno.  
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Tabela 2.3 – Tipologia dos co-benefícios na ótica privada e macroeconómica associados às 

medidas de renovação de edifícios (adaptado de (EBC, 2015)). 

Co-benefícios 

Privado Macroeconómico 

Qualidade do Edifício Ambiente 

 

 Física da construção 

 Facilidade do uso 

 Integração estética e arquitetónica 

 Redução da poluição do ar 

 Redução do desperdício inerente à 

construção e demolição 

 Segurança (instrução e acidentes) Económico 

 Aumento das áreas úteis  Redução dos preços de energia 

Económico  Novas oportunidades de negócio 

 Redução da exposição às flutuações 

do preço de energia 
 Criação de postos de trabalho 

Bem-estar dos ocupantes 

 Diminuição das despesas sociais 

(subsídios) 

 Conforto térmico  Melhoria da produtividade 

 Luz natural e contacto com o 

ambiente exterior 

 Melhoria do bem-estar e alívio da 

pobreza 

 Qualidade do ar  Melhoria do conforto 

 Ruído interno e externo 
 Redução da mortalidade e da 

morbidade 

 Orgulho, prestígio e reputação  Redução de efeitos fisiológicos 

 Facilidade de instalação e redução 

dos constrangimentos 
 Melhoria da segurança energética 

 

A aplicação da abordagem múltiplos benefícios (co-benefícios) para a política de eficiencia 

energética deverá permitir uma melhor compreensão do potencial de implementação de 

medidas de eficiência energética em edifícios. Esses benefícios adicionais ou co-benefícios 

muitas vezes não são identificados pelos investidores e decisores ou não são considerados nos 

cálculos de rentabilidade destes investimentos. Isto se deve a outro dos principais obstáculos à 
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potencialização de investimento em renovações energética de ordem eficiente, a dificuldade 

inerente à quantificação e integração dos co-benefícios na otimização da rentabilidade da 

reabilitação.  

A título genérico, é possível posicionar os co-benefícios como motor das ações de reabilitação, 

ajudando aos decisores na escolha das melhores opções durante o processo de renovação 

enquadradas não diversas particularidades de cada caso permitindo a consideração de um vasto 

leque de efeitos (positivos ou negativos) que normalmente são descartados na promoção de 

medidas de renovação de eficiência energética de edifícios.  

Embora esses benefícios sejam normalmente apenas identificados qualitativamente e não numa 

relação custo/benefício o seu total de benefícios financeiros para a sociedade pode elevar-se a 

valores significativos. Co-benefícios no sector dos edifícios muitas vezes podem ascender a um 

maior soma do que os benefícios diretos (IPCC, 2007).  

2.4.2. O “efeito de ricochete” 

Na política e nos programas de eficiência energética o “efeito de ricochete” é responsável por 

um dos desafios mais persistentes e impossível de negligenciar. Trata-se de uma consequência 

importante de como as pessoas se comportam e lidam com a pressão para reduzir o consumo 

de energia. Esta definição traduz os casos em que os gastos globais de energia aumentam 

quando os utilizadores conseguem poupar energia ao mudar de comportamento, por exemplo, 

as pessoas ligam o aquecimento, mantêm o ar condicionado ligado mais tempo ou tomam 

banhos mais demorados quando sentem que reduziram o consumo de energia de outras 

maneiras (“efeito de ricochete”). 

Seguindo este sentido o “efeito de ricochete” ocorre quando as melhorias de eficiência 

energética não reduzem o consumo de energia previsto a montante. Se tais melhorias traduzem-

se em serviços de energia mais barata, o consumo desses serviços aumenta (“efeito de 

ricochete” direto) e a poupança de custos será gasta noutros serviços, que também utilizam 

energia (“efeito de ricochete” indireto). No entanto, a partir de uma ótica de crescimento 

económico, esses efeitos podem ser interpretados como um resultado global positivo de 

melhoria da eficiência energética, sendo a base e um dos pré-requisitos para o crescimento 

económico (Europe Renovate, 2012).  
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A dimensão do“efeito de ricochete” é variável de acordo com o ambiente, por exemplo, quantos 

quilómetros extras serão “ganhos” com a redução do preço da gasolina, ou quanto a média de 

temperatura ambiente do quarto irá subir quando é mais barato o fazer. A dimensão real 

deste“efeito de ricochete” está associada ainda a considerável incerteza. No contexto Europeu, 

os investimentos de eficiência de energia têm o potencial para reduzir o consumo de energia 

em 65 Mteo em 2020 (“efeito de ricochete” baixo7),já um elevado“efeito de ricochete” vai 

aumentar o consumo de energia por 19 Mteo (Figura 2.17). Isto irá, por conseguinte, também 

reduzir a quantidade esperada de poupança de energia (Europe Renovate, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Co benefícios observados de uma perspetiva macroeconómica 

A grande maioria da literatura existente sobre co-benefícios concentra-se principalmente na 

redução da poluição ambiental local e regional (incluindo benefícios relacionados à saúde, etc.) 

e também no crescimento económico e emprego líquido adicional devido a uma utilização mais 

eficiente dos recursos naturais, uma consequência de (efetivas) ações políticas de mitigação das 

alterações climáticas (OCDE, 2000; IPCC, 2001). No entanto, em muitos casos, os co-

                                                 
7 No caso de um cenário de baixa eficiência energética, o investimento é esperado que seja perto de 41 biliões de 

€ por ano, e no caso de um cenário de alta eficiência energética o investimento é esperado que seja perto de 78 

biliões de € por ano.  

Figura 2.17 – Potencial de energia salvo com o “efeito de ricochete” (Europe Renovate, 

2012). 

Nota: As figuras retratam a baixa eficácia energética em 2020 

O “efeito ricochete” é medido por melhor de aquecimento da sala (incluindo isolamento) 

Fonte: Copenhagen Economics baseada em Greening et al (2010) 
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benefícios de renovação energética e de eficiência de materiais que sejam menos poluentes não 

se reduzem aos aspetos ambientais e macroeconómicos: alterações decorrentes da difusão das 

novas tecnologias a nível de energia útil podem também melhorar as características ao nível 

particular, tais como a qualidade de vida, o valor incrementado ao edifício, entre outros. 

A poupança com gastos relacionados com a energia (diminuição das necessidades de 

importação de energia primária) é desde logo suficiente para justificar a aposta do governo em 

políticas de EE, outros co-benefícios para as famílias participantes podem ser variados e mais 

significativos, a longo prazo. Esses benefícios incluem menor frequência de mudança de casa 

e transtornos associados, melhorias de produtividade, melhorias no conforto e segurança 

familiar, etc. Embora reconhecido como importante, estimar esses benefícios é de facto um 

desafio, por isso, é desde logo importante perceber as áreas da sociedade que intersectam e 

examina-los.  

A otimização da rentabilidade da energia e das emissões de carbono na renovação de edifícios 

pode efetivamente oferecer uma ampla gama de benefícios para a economia, ambiente e 

sociedade (IEA, 2012). Contudo, o impacto das políticas de eficiência energética sobre o 

desempenho macroeconómico ainda precisa ser melhor compreendido e medido de forma 

sistemática.  

Outra questão pertinente é o facto de profissionais de outras áreas (tais como profissionais de 

saúde ou economistas) não estarem devidamente dispostos a dar relevância ao impacto da 

melhoria da eficiência energética para atingir as metas em suas áreas (IEA, 2012). Isto significa 

que é necessário uma melhoria da informação para aumentar a perceção transversal às áreas da 

sociedade dos co-benefícios. Isto permitiria uma maior cooperação interdisciplinar que ajudaria 

a compreender plenamente a extensão dos benefícios de economia de energia e não deixá-los 

influenciar decisões de investimento. 

Enuncia-se em seguida alguns exemplos dos múltiplos benefícios alcançáveis nas diferentes 

áreas em termos macroeconómicos.  

Em termos de benefícios ambientais macroeconómicos destacam-se os seguintes: 

 Inicialmente e desde logo um dos benefícios mais vistosos encontra-se na redução da 

poluição do ar, através da redução da queima de combustíveis fósseis e a minimização do efeito 

de ilha de calor em períodos quentes através da redução do consumo local de energia. Além dos 

impactos da poluição atmosférica sobre o ambiente, também os impactos positivos na saúde 
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que permite são relatados. Segundo a (Europe Renovate, 2012), (Commission, 2008), DG 

Energy (2010) e (IEA, 2012) ao reduzir a poluição do ar, existe uma poupança anual de saúde 

no valor de 5-8 biliões € que reverterão a favor da população europeia a partir de 2020.  

 Outro fator a considerar numa análise ambiental é a mais-valia evidente da prevalência 

de obras de reabilitação relativamente à construção nova acarretando uma redução do 

desperdício da construção e demolição, já que as medidas de renovação e melhoria do 

desempenho energético global do ambiente construído, particularmente quando se considera 

LCIA na avaliação de medidas de renovação, levam à redução, reutilização e reciclagem de 

resíduos se comparado à substituição dos edifícios existentes por novos. Assim, por exemplo, 

(Kats, 2005) e (SBTF, 2001) estimaram que a construção sustentável e casas eficientes reduz 

os resíduos de construção e demolição até 99%.  

 A melhoria do conforto na categoria ambiental também é um dos benefícios 

macroeconómicos a ter em conta, permite uma normalização dos indicadores de humidade e 

temperatura, menos correntes de ar, ar mais puro e redução do incómodo inerente ao calor em 

excesso através da redução das ilhas de calor. Os estudos sobre a correlação entre o ambiente 

interior e a saúde mostram que uma melhor ventilação provoca uma menor insatisfação 

ambiental: a sensação de ar "abafado" caiu 5,3%, com uma redução de concentração das 

menores partículas transportadas pelo ar, em 94%. Nota também para os programas de 

climatização são particularmente benéficos nos países com condições precárias de moradia, 

onde o problema da escassez de combustível é especialmente agudo (Healy, 1999). 

 

Já em termos de benefícios económicos macroeconómicos destacam-se os seguintes: 

 Numa ótica mais exclusivamente de benefícios económicos a diminuição dos preços da 

energia devido à redução da procura como consequência da aplicação de medidas de eficiência 

energética é relevante. Enquanto os gastos com o fornecimento de energia normalmente não 

ficam nas economias locais mas sim nas grandes companhias de prestação deste tipo de 

serviços, os gastos com eficiência energética permitem retorno maioritariamente num contexto 

local  (Sinclair, 2011).  

 Também o aparecimento de novas oportunidades de negócios em certos nichos de 

mercado para novas empresas na área dos serviços de energia são um fator positivo desde logo 

pela contribuição para o PIB que podem atingir.  

 Criação de emprego, a diminuição do desemprego através de uma grande procura de 

trabalhos de implementação medidas de eficiência energética e com isso as empresas 

terem a necessidade de contratar novos trabalhadores. 
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 Diminuição do número de unidades subvencionadas de energia vendida (em muitos 

países a energia para a população é fortemente subsidiado). O envolvimento dos fornecedores 

de energia neste aspeto é fundamental pois eles têm a linha mais direta de contato com as 

famílias e pode ajudar a identificar as famílias carentes e portanto as habitações que sofrendo 

medidas de renovação energéticas poderá ser possível uma redução do subsídio para apoio com 

energia dessa família. 

 Melhoria da produtividade, PIB/renda/lucro gerado como consequência de novas 

oportunidades de negócios e criação de emprego. Em termos monetários, por exemplo, (Donald 

K. Milton, 2000) relataram que poupança líquida de até 365 € / empregado / ano pode ser obtido 

através do aumento de ventilação devido a um aumento da produtividade. 

 Redução da mortalidade e da morbidade, a mortalidade é reduzida através da melhoria 

da poluição do ar interior e exterior e através de redução do stress térmico em edifícios. Redução 

resultados de morbidade dos mesmos efeitos e também de melhor iluminação e redução de 

moldes. Isso resulta em internações hospitalares evitadas, medicamentos prescritos, dias de 

atividade restrita, perdas de produtividade. 

 Efeitos fisiológicos reduzidos, melhorias de capacidade de aprendizagem e de 

produtividade devido a possibilitar melhorias de concentração, poupança / produtividade mais 

elevada devido a ser evitado o chamado "síndrome do edifício doente". 

 Melhoria da segurança energética através da redução das necessidades de importação 

de energia.  

 

Por fim, relativamente aos benefícios sociais macroeconómicos destacam-se os seguintes: 

 Aumento da sensação de Bem-estar social e redução da pobreza, despesas reduzidas 

em combustível e eletricidade; reduzir a dívida combustível / eletricidade; número alterado de 

danos relacionados de nível de serviço inadequada de energia, tais como mortes de inverno em 

excesso. 

 A melhoria do conforto na categoria ambiental também é um dos benefícios 

macroeconómicos a ter em conta, permite uma normalização dos indicadores de humidade e 

temperatura, menos correntes de ar indesejadas, ar mais puro e redução do incómodo inerente 

ao calor em excesso através da redução das ilhas de calor. 

 Redução da mortalidade e da morbidade, a mortalidade é reduzida através da melhoria 

da poluição do ar interior e exterior e através de redução do stress térmico em edifícios.  
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 Efeitos fisiológicos reduzidos, melhorias de capacidade de aprendizagem e de 

produtividade devido a possibilitar melhorias de concentração, poupança / produtividade mais 

elevada devido a ser evitado o chamado "síndrome do edifício doente". 

 Melhoria da segurança energética através da redução das necessidades de importação 

de energia.  

 

Tabela 2.3 – Resumo da tipologia dos benefícios macroeconómica da otimização do custo 

efetivo de energia e emissões de carbono na renovação dos edifícios.  

Categoria Subcategoria 

Ambiental 

Redução da poluição do ar 

Redução do desperdício resultante da 

construção e demolição 

Melhorias no conforto 

Económico 

Baixos preços de Energia 

Novas oportunidades de Negócio 

Criação de Emprego 

Redução da subsidiação relativos à 

energia 

Melhorar a produtividade 

Redução a morbidade e a mortalidade 

Redução dos efeitos fisiológicos 

Melhoria da segurança energética 

Social 

Melhoria do bem-estar social 

Melhoria do Conforto 

Redução da mortalidade e morbidade 

Redução dos efeitos fisiológicos 

Melhoria da segurança energética 
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2.1. Co-benefícios analisados numa ótima microeconómica 

 

Do ponto de vista dos proprietários dos edifícios ou promotores, o valor económico de um 

edifício e a criação de valor extra granjeados através de medidas de renovação relacionadas 

com a energia são os indicadores mais abrangentes e que apresentam mais peso na fase da 

decisão. 

Almejar e alcançar a otimização da diminuição do custo efetivo global associado aos trabalhos 

de renovação, isto é, custo ótimo, conduz maioritariamente a soluções unicamente baseadas nos 

efeitos diretos principalmente devido ao apedeutismo existente nesta matéria dos co benefícios. 

É portanto, necessário reverter esta falta de informação e instrução através da plena 

consciencialização dos proprietários/promotores/decisores políticos dos co-benefícios inerentes 

a cada possível medida de renovação, durante o processo de tomada de decisão, que pode levar 

a decisões além do nível de custo ideal ou pode desencadear investimentos que teriam sido 

substituídos por outra forma de investimentos economicamente mais rentáveis. 

Nas decisões de investimento privado, é necessário ter conhecimento de que os co-benefícios 

podem também como um todo pode ter a mesma ordem de grandeza em termos monetários 

como os benefícios diretos. 

Em termos de co-beneficios de foro privado esta dissertação preconiza a divisão da tipologia 

dos benefícios (positivos ou negativos) privados da otimização da rentabilidade da energia e 

das emissões de carbono na renovação com vista à melhoria do desempenho energético do 

edifício em 3 categorias fundamentais: Qualidade da Construção, Economia e Bem-estar do 

utilizador.  

Relativamente à qualidade da construção os co-benefícios inerentes a considerar são: 

Física da Construção: a renovação do edifício deve ser executada de forma a reduzir possíveis 

problemas relacionadas com a física da construção, nomeadamente humidade e bolor, com 

medidas para normalizar a humidade e prevenir condensações. O uso de sistemas de renovação 

do ar e o controlo adequado dos níveis de ventilação são medidas concretas que reduzem os 

níveis de humidade e previnem a ocorrência de condensações. A prevenção da condensação 

também pode ser realizada com recurso a aumentos de temperatura das superfícies frias, que 

juntamente com o combate e consequente eliminação de pontes térmica e aumento da 

temperatura do ar interior podem ser alcançadas com o uso de barreiras ao vapor e com a correta 
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insuflação das paredes exteriores, teto, pavimento, correção das diversas pontes térmicas e uso 

eficiente dos sistemas de aquecimento.   

Facilidade de utilização e controlo por parte do utilizador: estão relacionados com parâmetros, 

tais como a existências de controladores de termóstato automáticos, facilidade na mudança de 

filtros, “recolha” mais rápida de água quente, menos pó e aspiração ou de alimentação 

automática de combustível. 

Estética e integração arquitetónica: é muitas vezes mencionado como uma das principais 

razões para a construção e renovação de largamente citado como co benefício das medidas de 

renovação de eficiência energética. Embora, estética e qualidade arquitetónica de um edifício 

pode também ser reduzida por medidas de renovação relacionados com a energia. O impacto 

das medidas de renovação do edifício na estética e integração arquitetónica dependem 

fortemente da identidade do edifico (relacionado com valores arquitetónicos, culturais e 

históricos e contexto do edifício). A questão de como as medidas são implementadas é fulcral 

e a qualidade do processo de design é crucial. 

Áreas utilizáveis do edifício: o crescimento de áreas úteis do edifício é normalmente relacionada 

com as dimensões do envidraçado de varandas ou marquises, mas também pode ocorrer com a 

substituição da construção de equipamentos por outros com dimensões menores. A diminuição 

da área útil é um efeito negativo comum de medidas de renovação como o isolamento interior 

das paredes exteriores e a introdução de novos equipamentos relacionados com a ventilação ou 

do equipamento controlado para os sistemas de construção substituindo os menores. 

Segurança (instrução e acidentes): A substituição de elementos da envolvente do edifício para 

melhorar o seu desempenho energético é normalmente feito com novos elementos que realizam 

as mais recentes normas conducentes a melhorias em lidar com riscos, como acidentes, 

incêndios ou de intrusão. 

Por seu lado na vertente económica o co benefício de referência é a redução da exposição à 

flutuação dos preços de energia, isto permite ao utilizador um sentimento de controlo sobre as 

despesas de energia e, portanto, uma maior certeza sobre o futuro capacidade de fornecer o 

nível necessário de conforto para a família. 

Por fim, e não menos importantes, o bem-estar dos ocupantes onde as subcategorias, isto é, os 

co-benefícios a considerar são: 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

44 
CAPÍTULO 2. ESTADO DE ARTE 

Altamente isolados e edifícios herméticos precisam de sistemas de ventilação a fim de garantir 

uma taxa mínima de troca de ar. Melhoria da qualidade do ar interior é um co-benefício de 

ventilação, especialmente quando fumadores, climas húmidos interiores ou altas concentrações 

de produtos químicos (emitidos a partir de materiais sintéticos tais como tapetes ou móveis) 

estão envolvidos. Mais uma vez, os co-benefícios de sistemas de ventilação de edifícios 

altamente isolados podem elevar-se a mesma ordem de grandeza que a energia recuperada pelo 

sistema de ventilação. Sem considerar estes co benefícios, o investimento em sistemas de 

ventilação (sendo um investimento adicional necessário de edifícios altamente isolados) não 

seria rentável (EBC, 2015). 

Conforto Térmico: O conforto térmico depende da temperatura ambiente, mas também da 

temperatura radiante, diferenças de temperatura, correntes de ar e humidade do ar. Medidas 

como o isolamento da envolvente, a introdução de varandas envidraçadas e sombreamento 

externo, ter um impacto sobre esses parâmetros e são capazes de mudar a sensação de conforto 

térmico (positiva e negativamente), mesmo para os mesmos níveis de temperatura e humidade.  

Iluminação natural e contacto com o ambiente exterior: Iluminação do dia, particularmente 

envolvendo o contacto visual com o ambiente em que vivem no exterior, tem sido associada a 

melhorias do humor, o reforço da moral, menor fadiga. O alargamento das áreas de 

envidraçados a introdução de, por exemplo, tubos solares são medidas de renovação com efeitos 

positivos em relação enquanto o uso desadequado de envidraçados e (ou) marquises nas 

varandas reduz significativamente a iluminação natural e as áreas habitáveis e, portanto, produz 

um co-benefício negativo.  

Qualidade do ar: refere-se à qualidade do ar no interior dos edifícios especialmente no que se 

refere à saúde e conforto dos ocupantes do edifício. Podem ser afetados por gases, partículas e 

contaminantes microbianos que podem provocar problemas de saúde. Controle de origem do 

ar, filtração e o uso de ventilação são os principais métodos para melhorar a qualidade do ar 

interior, na maioria dos edifícios. 

Ruído interior e exterior: Os benefícios de redução de ruído na sequência de uma renovação do 

edifício devem ser avaliados em dois pontos distintos, a saber, a redução da presençade ruído 

exterior, e o “aborrecimento” de ruído interno. Renovação eficiente dos envidraçados, 

melhorias do isolamento das paredes exteriores e bom isolamento do telhado pode reduzir o 

nível de ruído exterior em edifícios residenciais ou comerciais substancialmente. De referir, que 
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se por um lado o ruído exterior é reduzido, o barulho de dentro da habitação e de habitações 

adjacentes se torna mais percetível e portanto também se pode tornar um co-beneficio negativo. 

 Orgulho, prestígio e reputação: As pessoas que realizaram melhorias de renovação relevantes 

relacionadas com a energia nas suas habitações, relataram o reforço de sentimentos como 

orgulho e prestígio, uma melhor sensação de responsabilidade ambiental, ou uma paz de espírito 

reforçada relacionadas com a melhoria do bem-estar da família. 

Facilidade de instalação e redução do transtorno: As pessoas que realizaram melhorias de 

renovação relacionadas com a energia dos seus edifícios justificam a escolha de determinada 

medida de renovação com base na facilidade de implementação. Ao comparar diferentes 

medidas de reabilitação de edifícios, a facilidade de instalação pode ser usado como um 

parâmetro para encontrar o pacote de medidas que agrega o maior número de benefícios. 

Portanto, com base nos aspetos positivos e negativos, é perentório envolver o(s) investidor(es) 

durante o processo de tomada de decisão, a fim de dirigir a escolha final para suas necessidades.  

2.4.4. Desafios para integrar os co-benefícios na otimização da rentabilidade da da 

redução do consumo de energia e de emissões de carbono  

Informação relativamente à rentabilidade do investimento em medidas de eficiência energética 

de edifícios é útil tanto para investidores privados e proprietários como para decisores políticos 

para definir economicamente a renovação em termos de eficiência ou para definir as medidas 

políticas prioritárias no sector energético. De facto em termos de visão social a rentabilidade é 

um dos critérios fundamentais juntamente com o impacto na produtividade, competitividade, 

inovação, facilidade da implementação dessas políticas, etc. 

Muitas companhias reguladoras têm sido relutantes em usar os testes de rentabilidade que 

incorporem co-beneficios devido à falta de consenso sobre metodologias para estabelecer o 

valor dos co-beneficios e incorpora-los, e a falta de dados sobre os valores dos co-beneficios 

para os participantes em programas de renovação de edifícios (Amann, 2006). 

O valor do edifício reflete a disposição de pagar para usar o edifício, que compreende uma 

avaliação monetária implícita da qualidade de construção e os benefícios gerais de um edifício 

que vai muito além da avaliação de custos, despesas de energia e emissões de carbono do 

edifício renovado e inclui parâmetros como área útil, conforto térmico, qualidade do ar interior, 

conforto, iluminação natural, conforto operacional, estética e reputação do edifício (co-
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beneficios). É importante destacar que a vontade de pagar determinadas medidas de renovação 

de EE por parte dos interessados em diferentes mercados pode variar substancialmente. Isto é 

devido ao forte caracter subjetivo inerente à avaliação dos co-benefícios por parte dos 

ocupantes, o que num mercado/contexto pode ser considerado positivo noutro pode já não o 

ser.  

Como já referido anteriormente os co-benefícios são maioritariamente negligenciados por parte 

dos promotores e decisores, como consequência é preciso notar que muitas vezes as estimativas 

a montante (suposição) dos custos para as empresas e investidores da legislação ambiental 

excedem, em margem substancial, o que de facto são os custos após a realização da operação 

de reabilitação (Oosterhuis F., 2006), existe frequentemente uma subvalorização do valor 

integral que as medidas de renovação de eficiência energética incrementam aos edifícios.   

Na realidade atual os decisores e investidores tendem a excluir os benefícios que podem ser 

mais difíceis de avaliar e quantificar (principalmente aqueles de foro macroeconómico). É 

portanto facilmente percetível que um dos trilhos evolutivos nesta temática terá que passar pela 

procura de quantificar e incluir estes co-benfícios na elaboração de programas de eficiência 

energética. É também importante que na procura de quantificar e avaliar os benefícios, 

especialmente os benefícios mais significativos, os pesquisadores/investigadores tendam a 

estimá-los ao maior nível de razoabilidade e detalhe possível. 

2.4.5. Integração de co-benfícios privados ou microeconómicos na rentabilidade da 

otimização da energia e das emissões de carbono  

Em seguida serão enunciados dois exemplo para ilustrar como a inclusão destes benefícios na 

vertente da avaliação económica pode reduzir os custos marginais e com isso contribuir para o 

aumento da rentabilidade referida: 

 Reparação ou substituição de velhas janelas por janelas de vidros duplos, a instalação 

de duplo ou triplo-envidraçado com construção de vidro assimétrico e (ou) outros tipos de 

vidros especiais, bem como (pesado) material de isolamento feito a partir de substâncias 

minerais, tudo isso contribui para reduzir a transmissão de ruído externo para o interior de 

edifícios residenciais. Uma quantificação da redução de ruído pode ser obtida estimando a 

redução dos custos associados ao ruído. Também medidas de isolamento, utilizando materiais 

minerais em telhados são de importância relevante (em especial contra o ruído do tráfego aéreo 

ou o ruído do tráfego transmitido por longas distâncias). Envidraçados obsoletos reduzem o 
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nível de ruído externo no interior do edifício em cerca de 20-25 dB, enquanto os envidraçados 

novos atingem uma redução de 33-35 dB. Uma melhoria na casa de 10-15 dB pode resultar em 

benefícios económicos brutos até a quantia de 3-7% da renda de habitação (Jakob, 2007). 

 Através da melhoria da qualidade do ar interior, o uso de sistemas de ventilação tem 

uma substancial influência na sensação de conforto. Por um lado, melhor qualidade do ar em 

apartamentos de edifícios residenciais localizadas em bairros fortemente afetadas (por exemplo, 

perto de estradas movimentadas) através de um redução da taxa de troca de ar através das 

janelas e portas com a sua substituição ou filtrando o ar exterior através de sistemas de 

ventilação. O caso oposto é uma taxa muito baixa de renovação de ar em edifícios residenciais 

bem isolados e estanques que tenham humidade interior excessiva ou que têm uma 

concentração relativamente elevada de poluentes causadas pelos habitantes (fumo 

excessivo),etc. Esses poluentes são intoleráveis para os asmáticos e outras pessoas com uma 

predisposição para alergias e doenças respiratórias. Expressando estes efeitos em termos 

financeiros deve ser realizado através de análises epidemiológicas para as respetivas doenças, 

métodos econométricos sobre preferências reveladas (aluguer ou preços de venda) ou estudos 

empíricos sobre preferências declaradas (vontade direta ou indireta para pagar). Os primeiros 

resultados de um estudo empírico atual indicam uma disposição de pagar por chamadas de 

conforto sistemas de renovação de ar de 5% da taxa de aluguer de apartamentos em edifícios 

novos (Ott Baur Jakob, 2006) Se este tipo de benefício é deduzido o custo do sistema de 

renovação de ar, apenas a parte restante tem de ser atribuído para a eficiência da energia 

adquirida. 

 

2.4.5.1. Possíveis métodos para determinar e quantificar co-beneficios privados ou 

microeconómicos 

Numa vertente privada o valor dos co-benefícios é dependente do beneficiário e do contexto. 

Posto isto, métodos para determinar e quantificar estes co-benefícios obrigam ao 

desenvolvimento e monitorização de estimativas dos impactos indiretos que podem ser 

atribuídos a medidas de renovação, através de estudos de self-reports (Skumatz L., 2009), isto 

é, realização de levantamento (s) /questionário (s) onde as respostas são dadas sem uma 

interferência do investigador e onde se pretende captar a opinião dos beneficiários das medidas 

de reabilitação sobre os benefícios (positivos ou negativos) que estes sentiram após a aplicação 

dessas medidas.  
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Uma variedade de métodos de avaliação com base em inquéritos têm sido usados por 

economistas, cientistas sociais e investigadores nos campos ambiental e até publicitário para 

desenvolver estimativas do valor monetário de externalidades e bens intangíveis. Métodos com 

uma aplicabilidade particular à energia e para determinar e quantificar os co-benefícios 

microeconómicos ou privados são discutidos em seguida (Skumatz L., 2009). 

 Validação Comparativa (Comparative Valuations) ou validação relativa: nesta 

abordagem, os entrevistados são convidados a indicar quanto mais valioso os co-benefícios 

(específicos ou totais) são em relação a uma base. Por exemplo, essa base pode ser se a 

poupança de energia e o ganho monetário inerente e, portanto, o valor do co-beneficio pode ser 

expresso como percentagem da poupança de energia (Amann, 2006). 

 Ranking baseado em abordagens de inquérito: esta abordagem foi originalmente 

desenvolvida para medir diferenças de intensidade das sensações de paladar e de dor. (Skumatz 

L. A., 2002) adaptou esta abordagem para o estudo do programa Northeast Utilities 

Weatherzation Residential Assistance Partnership. Os investigadores propõem aos inquiridos 

classificarem os co-benefícios através de uma ordem específica nas respostas (muito mais 

valioso, mais valioso, valor similar, menos valoroso e muito menos valoroso) para ser 

construído um ranking número relativamente à classificação atribuída à importância dos co-

beneficios. Esta abordagem produz resultados semelhantes à Validação Comparativa.  

 Disposição a Pagar (Willingness to Pay)/ Disposição de Aceitar (willingness to Accept): 

é um dos métodos mais comumente usados para evocar a disposição dos consumidores de pagar 

uma ampla gama de configurações e consiste em termos globais em construir um mercado 

hipotético para os consumidores para indicar a sua disposição a pagar como se estivessem em 

uma situação real do mercado. Neste contexto é usado a versão hipotética do método de 

avaliação contingente, perguntando aos questionados (estimativamente) quanto eles estariam 

dispostos a pagar por determinados benefícios experienciados. Apresentam algumas 

desvantagens, desde logo: a dificuldade de muitos inquiridos em responder às questões, a 

volatilidade das questões e as variações significativas nas respostas dependendo de fatores 

socioeconómicos, demográficos e até de personalidade do questionado. 

 

A nível macroeconómico o valor dos co-benefícios teoricamente pode ser contabilizado e não 

estimado através do seguimento e medição da gama de efeitos das medidas relacionadas com a 

energia e por seu lado, não depende da avaliação do beneficiário (EBC, 2015). É neste aspeto 

que a compreensão plena do alcance desses efeitos na sociedade é praticamente inatingível, 

principalmente pelos vários impactos que se ligam entre si nas diversas áreas. Apesar desta 
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dificuldade e como já referido, tem ocorrido um crescente de tentativas em algumas áreas, 

fundamentalmente naquelas onde os impactes parecem ser mais relevantes para o 

desenvolvimento de políticas públicas:  

 Alcançar os objetivos em termos de mudanças climática: As medidas de eficiência 

energética, por exemplo, oferecem a maior, mais rápida e mais otimizada forma de a Europa 

atingir as suas metas climáticas e assegurar que a Europa está a fazer os esforços possíveis para 

manter a temperatura média global bem abaixo de um aumento de 2°C. Além de mitigar as 

alterações climáticas, reduzindo a procura por energia, reduz também outros problemas 

ambientais tais como a má qualidade do ar urbano, chuvas ácidas e eutrofização (Skumatz L., 

2009).  

 Economia mais fortalecida: apesar de tudo menos positivo a crise económica 

possibilitou o imperativo comum de criar uma recuperação e crescimento mais verde e mais 

eficiente. Os benefícios nesta vertente incluem o aumento do emprego, ganhos e receitas fiscais 

adicionais gerados, e diminuição nos custos com o subsídio de desemprego e nas 

comparticipações estatais para ajuda na fatura elétrica. De facto a título exemplificativo (Ürge-

Vorsatz, 2007) avaliou vários estudos empíricos sobre o efeito no emprego de medidas de 

eficiência energética como resultado de atividades de reabilitação de edifícios dentro e fora do 

contexto da EU. Conclui que, em média, são criados cerca de 17 postos de trabalho por milhão 

de Euros investidos. 

 Saúde: os benefícios em termos de saúde têm vindo a ser alvo de vários estudos que o 

refletem como um dos mais importantes benefícios da melhoria de eficiência energética nos 

edifícios residenciais, especialmente em regiões frias e entre as habitações de baixa renda (EBC, 

2015).  

 

2.4.5.2. Otimização da rentabilidade da redução do consumo de energia e de emissões de 

carbono  

 

É de conhecimento praticamente geral o grau de importância da redução das emissões de 

carbono, porém no sector dos edifícios é nas metas energéticas e na otimização dos custos a 

quem se deve apontar o foco principal.  

Relativamente à energia e emissões de carbono relacionadas com a renovação de edifícios, as 

justificações dos custos requerem mais atenção para a implementação e desenvolvimento de 
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ações em termos de energias renováveis que ser fomentadas por metas concretas de mitigação 

de emissões de carbono no sector dos edifícios. Se for assumido que: 

 Atingir as metas globais de emissões de carbono têm de ser altamente prioritárias; 

 O nível das medidas de custo ótimo têm de ser superados para atingir essas metas;  

 O desempenho energético do edifício, alcançar o custo ótimo é suficiente para o conforto 

térmico e para os requisitos da física da construção. 

 

Então parece apropriado para otimizar essa implementação de medidas de energia eficiente e 

renovável que ainda são eficazes em termos de custo (rentáveis), para se atingir a maior redução 

possível de emissões de carbono.  
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 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS CO-

BENEFÍCIOS 

Neste capítulo será explicada, desenvolvida e justificada a metodologia preconizado ao longo 

do projeto relativamente à identificação dos co-benfícios e da caracterização das medidas de 

eficiência energética possíveis de ser implementadas na reabilitação de edifícios e dos seus 

múltiplos benefícios e que serviu de suporte a esta dissertação. 

 

3.1. Considerações Iniciais  

Em linha com o que já foi referido, os co-benefícios da renovação energética de edifícios podem 

ser analisados em diferentes níveis, dependendo do “beneficiário” ou da “perspetiva”. Numa 

ótica particular/privada, os co-benefícios traduzem o completo incremento de valor que o 

edifício sofre como resultado das medidas de renovação com repercussões significativas nos 

ocupantes/proprietário desse edifício (EBC, 2015). Por seu lado a perspetiva macroeconómica 

compreende os co-beneficios que representam benefícios indiretos do investimento em 

melhorias da performance energética do edifício para a comunidade em geral (EBC, 2015).  

Para o propósito da presente dissertação foi tido em especial atenção o nível privado dos co-

beneficios e, por isso, a metodologia explanada em seguida foca-se nessa visão particular e 

resulta da adaptação da matriz preconizada no Annex 56 adaptada às particularidades do caso 

de estudo (adaptação descrita no capitulo 4).  

Neste contexto, é importante apresentar a referida matriz (tabela 3.1), que genericamente serve 

de guia para a seleção da solução mais adequada durante o processo de decisão das medidas de 

reabilitação energética a realizar. É uma matriz que relacionas as várias medidas de renovação 

de eficiência energética com os co-beneficios inerentes.  
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Tabela 3.1 – Relação entre os co-benefícios e medidas específicas de renovação (sinal “+” 

para co-benefício positivo e “-“ para co-beneficio negativo, indicando a sua relevância, 

reforçando por cores com azul mais escuro – positivo e azul mais esbatido - negativo (cores 

mais fortes equivalem a maior relevância) (adaptado de (EBC, 2015)).  
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(interior) 

Isolamento do 

teto 
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Isolamento do 

teto da cave 
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Aumentar a 
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Bomba de 

calor ar/ar e 

ar/água 

Bomba de 

calor 

geotérmica 

Sistema de 

aquecimento a 

Biomassa 

Sistemas 

eficientes de 

AQS 

Sistemas de 

controlo 

automático 

Sistemas de 

renovação do 

ar 

Sistemas de 

ventilação 

mecânica com 

recuperação 

de calor 

Sistemas 

solares 

térmicos 

Sistemas 

fotovoltaicos 

Sistemas de 

refrigeração 

ativo 

 

Outro ponto importante é a metodologia seguida para a avaliação dos co-benefícios das medidas 

de renovação de eficiência energética de edifícios que é estruturada da seguinte forma:  

  Análise e recolha de dados relativos às habitações em estudo, nomeadamente dados pré 

e pós trabalhos de reabilitação. A recolha de dados incide sobre as características gerais do 

edifício, tais como a organização interna dos espaços, as soluções construtivas originais, as 

patologias mais evidentes, soluções construtivas implementadas na reabilitação, etc.  
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 Avaliação e análise dos co-beneficios resultantes das medidas de renovação de 

eficiência energética levadas a cabo nos fogos analisados, ao nível privado, através da 

realização de um conjunto de inquéritos de satisfação aos moradores:  

  Complementando a etapa anterior é realizado um conjunto de ensaios e medições in-situ 

para determinar uma serie de grandezas físicas que caracterizam cada os parâmetros: 

temperatura, humidade relativa e sons aéreos, a fim das conclusões retiradas nesta etapa 

servirem de elemento integrador na análise dos resultados dos inquéritos.  

 

3.2. Inquéritos de satisfação para avaliação dos co-benefícios  

Como já mencionado, o presente trabalho centra-se na avaliação (perspetiva privada) de um 

leque alargado de co-benefícios aplicáveis a um caso de estudo alvo de medidas de reabilitação 

energética. Com esse intuito foram realizados um conjunto de inquéritos a fim de ser captada a 

opinião dos moradores das habitações analisadas e que pretende exemplificar os múltiplos 

benefícios (positivos ou negativos) das medidas de renovação de eficiência energética além dos 

comumente aceites como benefícios diretos.    

Neste sentido, organizou-se o capítulo em duas partes: uma primeira onde se descreve e justifica 

a estrutura e morfologia utilizada na elaboração do questionário e uma segunda parte centra-se 

na apresentação e análise das respostas dos inquiridos. Por fim, são, de uma forma sustentada, 

retiradas algumas ilações que apoiadas pela campanha experimental descrita no capítulo 5 

possibilita compreender e analisar melhor as condições e a satisfação com as mesmas 

proporcionadas pelas habitações analisadas 

3.3. Estrutura dos Inquéritos 

A realização de inquéritos de satisfação tornou-se essencial para apurar a opinião dos moradores 

em relação à qualidade dos trabalhos de reabilitação energética levados a cabo nos seus 

apartamentos e até mesmo na urbanização em si. 

Embora fosse mais interessante obter uma amostragem mais significativa, o facto de se estar 

condicionado à disponibilidade e ao consentimento dos diferentes habitantes da urbanização 

optou-se por aproveitar os apartamentos autorizados a serem alvos da campanha experimental 

para serem também aqueles sobre os quais se tirariam as principais conclusões deste projeto em 
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termos de co-beneficios das medidas de renovação de eficiência energética na perspetiva 

privada.  

Os inquéritos foram fundamentalmente elaborados com o objetivo de encaminhar o pensamento 

das respostas a dar para uma comparação entre aquele que era o cenário antes de terem sido 

realizadas as medidas de renovação de eficiência energética (referido como cenário pré-

reabilitação nos inquéritos) na urbanização e assim permitir averiguar os benefícios (positivos 

ou negativos) que foram incutidos por essas medidas na ótica dos moradores.    

O inquérito foi estruturado de forma simples, consciente da franja social a que se dirigia e 

prático, de modo a permitir um preenchimento direto e sem comprometer o anonimato de cada 

inquirido.  

Assim, dividiu-se as questões em 3 grupos de resposta:  

 O primeiro grupo (caracterização do inquirido) pretende obter a caracterização do 

inquirido, nomeadamente a identificação e idade do inquirido, bem como se este possui algum 

problema de saúde que possa dificultar/condicionar a sua avaliação.  

 De seguida o inquérito desenvolve-se num conjunto de 11 questões relativamente aos 

co-beneficios em si (uma questão para cada co-beneficio aplicável ao caso de estudo). 

 Por fim, um grupo de uma única questão de enfase mais global relativamente à 

satisfação do inquirido com as medidas de reabilitação energética implementadas e onde 

também se inclui um campo para o caso do inquirido pretender deixar alguma observação. 

 

As respostas possíveis são idênticas ao longo de cada questão, sendo do tipo “check box” 

excetuando os grupos de caracterização do local, identificação e o campo destinado às 

observações.  

 

Assim, obtiveram-se 2 inquéritos válidos (um de cada apartamento avaliado), da Figura 6.1 à 

6.4, apresentam-se um exemplo do inquérito de satisfação utilizado.   

De forma a ser facilitada a compreensão dos termos que se pretendiam que os inquiridos 

respondesse foi necessário proceder a uma simplificação desses mesmos termos e tendo em 

conta que o preenchimento do questionário foi efetuado sem questões a registar pelos inquiridos 

depreendeu-se que essa simplificação foi bem conseguida. Posto isto, apresenta-se a 

readaptação dos co-beneficios e o modelo do inquérito utilizado.  
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Figura 3.1 - 1ª Página do inquérito de satisfação. 
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Figura 3.2 - 2ª Página do inquérito de satisfação. 
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Figura 3.3 - 3ª Página do inquérito de satisfação. 
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Figura 3.4 - 4ª Página do inquérito de satisfação. 
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3.3.1. Identificação e avaliação dos Co-benefícios 

3.3.2. Resultados do Inquérito - Apartamento 1 

 

No Apartamento 1 o inquérito de satisfação foi respondido pela respetiva moradora de 54 anos 

que indicou não sofrer de problema de saúde que de alguma forma poderiam condicionar as 

suas respostas.  

Relativamente às patologias da construção/física das construções a inquirida considerou 

comparando ambos os cenários de pré e pós reabilitação que não ocorreu alteração, isto é, 

neste co-beneficio a habitação não ficou melhor nem pior.  

Como classifica a sua perceção relativamente aos defeitos da construção, isto é, quanto 

á presença de: humidade, bolores e condensações comparativamente ao cenário antes 

da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.5 – Resposta dada pela inquirida relativamente aos defeitos da construção. 

 

Relativamente à estética a resposta da inquirida foi que considera que atualmente o cenário 

visual é muito melhor daquele que existia antes da realização da reabilitação da urbanização.  

Como classifica a sua perceção relativamente à aparência e arquitetura do edifício em 

que habita comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.6 - Resposta dada pela inquirida relativamente à estética da urbanização. 

 

Relativamente à segurança a inquirida observou que não sentia grande insegurança antes dos 

trabalhos de reabilitação até porque conhece grande parte das pessoas que frequentam as 

imediações dos lotes vizinho ao que habita e portanto respondeu que se sente ligeiramente 
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melhor pelo facto de as portas de acesso ao seu lote terem sido alteradas para umas melhores e 

mais seguras.  

Como classifica a sua perceção relativamente à segurança na envolvência do edifício 

em que habita comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.7 - Resposta dada pela inquirida à questão. 

 

Relativamente à redução da exposição à flutuação dos preços de energia a questão foi adaptada 

para diferenças na fatura elétrica e cuja resposta da inquirida foi que não ocorreu nenhuma 

alteração com significância na mesma.  

Como classifica a sua perceção relativamente às alterações na fatura elétrica 

comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.8 - Resposta dada pela inquirida relativamente à redução da exposição à flutuação 

dos preços de energia.  

 

Relativamente ao conforto térmico, a inquirida respondeu que considera ligeiramente melhor 

a sensação de conforto térmico. 

Como classifica a sua sensação de variações de temperatura, isto é, se sente que no 

Verão/Inverno se sente mais confortável no interior, comparativamente à sensação 

antes da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.9 - Resposta dada pela inquirida relativamente ao conforto térmico. 

. 
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Relativamente à iluminação natural a inquirida respondeu que a distribuição e aproveitamento 

da luz natural para utilização como fonte de iluminação da habitação não sofreu alterações 

face ao cenário pré-reabilitação. 

Como classifica a sua satisfação com da distribuição e aproveitamento da luz natural 

para utilização como fonte de iluminação comparativamente ao cenário antes da 

implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.10 - Resposta dada pela inquirida relativamente à iluminação natural. 

 

A qualidade do ar interior foi um co-beneficio que a inquirida considerou que não ocorreu 

qualquer tipo de alteração e portanto nesta vertente não existiu alteração provocada pela 

implementação das medidas de renovação.  

Qual a sua perceção da qualidade do ar no interior da habitação comparativamente à 

perceção que tinha antes da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.11 - Resposta dada pela inquirida relativamente à qualidade do ar interior. 

 

O ruído interno foi um co-beneficio que a inquirida respondeu que não sentiu alterações tendo 

em conta o ruído interno que sentia antes da implementação das medidas de renovação de 

eficiência energética.  

Como classifica a sua perceção relativamente ao ruído no interior da habitação 

comparativamente ao cenário antes da implementação dos trabalhos de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.12 - Resposta dada pela inquirida relativamente ao ruído no interior da habitação. 
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Relativamente ao ruído externo a inquirida respondeu que considerou que melhorou 

ligeiramente face ao que acontecia antes das medidas de renovação terem sido concretizadas.  

 

Como classifica a sua perceção relativamente ao ruído externo comparativamente ao 

cenário antes da implementação dos trabalhos de reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.13 - Resposta dada pela inquirida relativamente ao ruído externo na sua habitação. 

 

Relativamente ao orgulho/prestígio a inquirida considera que neste aspeto se encontra muito 

mais satisfeita com a urbanização em que habita em grande parte pela reorganização dos 

espaços exteriores e pela “roupagem nova” que estes sofreram.  

Como classifica a sua sensação de orgulho/prestígio em morar na Urbanização Vila d’ 

Este comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.14 - Resposta dada pela inquirida relativamente ao orgulho/prestigio.  

 

Por fim foi questionado qual a sua perceção global do efeito que as diferentes medidas de 

reabilitação energética causaram na habitação e mesmo em termos de Urbanização.  

Indique o grau de satisfação com as alterações que a sua habitação e a Urbanização 

em si sofreram: 

X Muito satisfeito  

 Ligeiramente satisfeito 

 Sem alteração 

 Ligeiramente insatisfeito 

 Muito insatisfeito 

Figura 3.15 - Resposta dada pela inquirida relativamente à satisfação com os trabalhos de 

reabilitação energética. 
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Além da captação da satisfação global do morador com as medidas de renovação 

implementadas na sua habitação e na Urbanização foi pedido para elencar em termos de 

importância os diferentes co-beneficios aplicáveis ao caso e cuja resposta se encontra a Figura 

6.16.  

Como classifica por ordem de importância de 1 a 8 (1 mais importante, 8 menos 

importante) os seguintes fatores: 

1 Conforto térmico  

2 Qualidade do ar interior 

5 Iluminação  

3 Acústica 

8 Preço da Energia  

4 Segurança 

6 Estética/Integração arquitetónica  

7 Orgulho/Prestígio 

Figura 3.16 - Resposta dada pela inquirida à última questão do inquérito.  

 

3.3.3. Resultados do Inquérito - Apartamento 2  

Relativamente ao co-beneficio patologias da construção/física das construções o inquirido 

considerou comparando ambos os cenários de pré e pós reabilitação que a sua habitação 

melhorou muito.  

Como classifica a sua perceção relativamente aos defeitos da construção, isto é, quanto 

á presença de: humidade, bolores e condensações comparativamente ao cenário antes 

da implementação das medidas de reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.17 – Resposta dada pelo inquirido à questão relativa às patologias da construção.  

 

Relativamente à integração estética e arquitetónica a resposta do inquirido foi no sentido de 

considerar que atualmente o cenário visual é muito melhor daquele que existia antes da 

realização da reabilitação da urbanização.  
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Como classifica a sua perceção relativamente à aparência e arquitetura do edifício em 

que habita comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.18 - Resposta dada pelo inquirido relativamente à aparência estética do edifício. 

 

Relativamente à segurança o inquirido respondeu que sentiu uma ligeira melhoria em termos 

de segurança na habitação e até mesmo na urbanização face ao cenário pré-reabilitação.  

 

Como classifica a sua perceção relativamente à segurança na envolvência do edifício 

em que habita comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.19 - Resposta dada pelo inquirido relativamente à segurança. 

 

Relativamente à redução da exposição à flutuação dos preços de energia a questão foi adaptada 

para diferenças sentidas na fatura elétrica e cuja resposta do inquirido foi que não ocorreu 

nenhuma alteração com significância na mesma.  

Como classifica a sua perceção relativamente às alterações na fatura elétrica 

comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.20 - Resposta dada pelo inquirido relativamente à redução da exposição à flutuação 

dos preços de energia.  

 

Relativamente ao conforto térmico, o inquirido respondeu que considera muito melhor a 

sensação de conforto térmico na sua habitação reabilitada.  
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Como classifica a sua sensação de variações de temperatura, isto é, se sente que no 

Verão/Inverno se sente mais confortável no interior, comparativamente à sensação 

antes da implementação das medidas de reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.21 - Resposta dada pelo inquirido relativamente ao conforto térmico. 

 

Relativamente à questão adaptada para o co-beneficio iluminação natural o inquirido 

respondeu que a distribuição e aproveitamento da luz natural para utilização como fonte de 

iluminação no interior da habitação melhoraram ligeiramente face ao cenário pré-reabilitação. 

Como classifica a sua satisfação com da distribuição e aproveitamento da luz natural 

para utilização como fonte de iluminação comparativamente ao cenário antes da 

implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.22 - Resposta dada pelo inquirido relativamente à iluminação natural. 

 

A qualidade do ar interior foi um co-beneficio a que o inquirido considerou que não ocorreu 

qualquer tipo de alteração e portanto neste ponto não existiu alteração provocada pela 

implementação das medidas de renovação.  

Qual a sua perceção da qualidade do ar no interior da habitação comparativamente à 

perceção que tinha antes da implementação das medidas de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.23 - Resposta dada pelo inquirido relativamente à qualidade do ar interior. 

 

O ruído interno foi um co-beneficio em que o inquirido respondeu que não ocorreu qualquer 

tipo de alteração e portanto nesta vertente não considera que tenha existido alteração 

provocada pela implementação das medidas de renovação.  
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Como classifica a sua perceção relativamente ao ruído no interior da habitação 

comparativamente ao cenário antes da implementação dos trabalhos de reabilitação? 

 Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

X Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.24 - Resposta dada pelo inquirido relativamente ao ruído no interior da habitação. 

 

Relativamente ao ruído externo o inquirido respondeu que considerou que melhorou 

ligeiramente a “proteção sonora” da habitação face ao que acontecia antes das medidas de 

reabilitação energética terem sido concretizadas.  

Como classifica a sua perceção relativamente ao ruído externo comparativamente ao 

cenário antes da implementação dos trabalhos de reabilitação? 

 Muito melhor 

X Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.25 - Resposta dada pelo inquirido relativamente ao ruído externo. 

 

Relativamente ao orgulho/prestígio o inquirido considera que neste aspeto se encontra muito 

mais orgulhoso com a urbanização em que habita face àquilo que considerava antes dos 

trabalhos de reabilitação.  

Como classifica a sua sensação de orgulho/prestígio em morar na Urbanização Vila d’ 

Este comparativamente ao cenário antes da implementação das medidas de 

reabilitação? 

X Muito melhor 

 Ligeiramente melhor 

 Sem alteração 

 Ligeiramente pior 

 Muito pior  

Figura 3.26 - Resposta dada pelo inquirido relativamente ao orgulho/prestígio. 

 

O último grupo de questões pretende resumir a satisfação global do inquirido em relação às 

alterações introduzidas na sua habitação e na urbanização em si.  
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Indique o grau de satisfação com as alterações que a sua habitação e a Urbanização 

em si sofreram: 

X Muito satisfeito  

 Ligeiramente satisfeito 

 Sem alteração 

 Ligeiramente insatisfeito 

 Muito insatisfeito 

Figura 3.27 - Resposta dada pelo inquirido relativamente ao grau de satisfação com as 

alterações implementadas.  

 

Além da captação da satisfação global do morador com as medidas de renovação 

implementadas na sua habitação e na Urbanização foi pedido para elencar em termos de 

importância os diferentes co-beneficios aplicáveis ao caso e cuja resposta se encontra a Figura 

6.27.  

Como classifica por ordem de importância de 1 a 8 (1 mais importante, 8 menos 

importante) os seguintes fatores: 

1 Conforto térmico 

4 Qualidade do ar interior 

2 Iluminação 

3 Acústica 

8 Preço da Energia 

5 Segurança 

6 Estética/Integração arquitetónica 

7 Orgulho/Prestígio 

Figura 3.28 - Resposta dada pela inquirida à questão relativa à importância de cada co-

benefício. 
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 CASO DE ESTUDO  

O presente capítulo expõe e desenvolve o caso de estudo em que o trabalho realizado se 

desenvolve, com particular incidência para as considerações de contextualização urbana que se 

considerou mais relevantes, para a caracterização dos sistemas construtivos chaves e para a 

quantificação e avaliação das patologias no edifício alvo de estudo antes da implementação das 

medidas de renovação de eficiência energética. Para a maioria da informação que se enuncia no 

presente capítulo recorreu-se fundamentalmente a estudos realizados no passado que incidiram 

também no mesmo caso de estudo, nomeadamente um trabalho de dissertação realizado na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Abrantes, 2009) e por informações 

disponibilizadas pelos documentos da Gaiurb8 sobre a Vila d’ Este.  

 

4.1. Descrição do caso de estudo 

4.1.1. Considerações gerais e contexto urbano 

 

O caso de estudo da presente dissertação foca-se na Urbanização Vila d’Este (mais 

especificamente 2 apartamentos) que fica localizada no município de Vila Nova de Gaia a sul 

da cidade do Porto (figura 4.1). Também pode ser facilmente identificada como a porta de 

entrada mais visível do Grande Porto, para quem vem do Sul, através da A1.  

Considerou-se a Urbanização Vila d’ Este um caso pertinente já que foi alvo, principalmente 

no âmbito deste projeto, da implementação de um conjunto de medidas de renovação de 

eficiência energética e também de modificações arquitetónicas e espaciais nos edifícios e nos 

espaços exteriores.  

 

 

 

                                                 
8  Gaiurb (Empresa Municipal), é responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação Urbana do Município 

de Vila Nova de Gaia.  
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A Urbanização Vila d’Este, construída na década de 80, é composta por um edificado com 2085 

habitações, distribuídas por 109 edifícios, onde habitam perto de 17 mil pessoas, e é um dos 

aglomerados habitacionais com maior significado na Área Metropolitana do Porto (Gaiurb). A 

sua construção fez parte de um programa promovido pelo Estado com o intuito de facilitar o 

acesso à habitação própria a um segmento de mercado médio/baixo, isto é, habitações 

destinadas a agregados de baixos rendimentos (habitações de custos controlados).  

A dimensão e configuração da Urbanização, em conjunto com os problemas que estes 

aglomerados sociais muitas vezes transparecem, levaram a que desde sempre esta fosse 

associada a “problemas sociais, desfavorecimento da população, concentração de grupos 

vulneráveis às diferentes formas de discriminação pelo estigma social associado e pelo bloqueio 

de oportunidades” (Gaiurb).  

 

Como agravante o edificado foi envelhecendo e degradou-se sinal evidente da falta de 

manutenção de relevo das estruturas, apresentava um défice notório na componente 

arquitetónica, estética e física. Como exemplo, as paredes exteriores e os pisos interiores 

apresentavam problemas visíveis e generalizados de humidade e bolor, especialmente nas 

Figura 4.1 - Ortografia do município de Vila Nova de Gaia. A área colorida a vermelho 

representa a localização da urbanização da Vila d’ Este (Google Earth). 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

73 
CAPÍTULO 3. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS CO-BENEFICIOS  

juntas de ligação teto-parede e nos cantos das paredes e também a existências de diferentes 

padrões de fissuração (Figura 4.2 e Figura 4.3).  

 

Não beneficiou, durante décadas, de medidas de manutenção nem obras de reabilitação física, 

perdendo drasticamente o seu valor económico.  

 

A reabilitação desta zona impunha-se global e integrada nos âmbitos social, urbano e edificado, 

de forma a corrigir transversalmente as deficiências de urbanização, melhorar as condições de 

habitabilidade dos moradores e a valorização do património e equipamentos sociais e da sua 

inserção na cidade. 

 

A intervenção iniciou-se em 2009, foi impulsionada através de fundos europeus e municipais, 

e toda a Urbanização já se encontra atualmente reabilitada. Para alcançar os objetivos da 

intervenção, a equipa projetista adotou uma serie de soluções técnicas de ação passiva, 

nomeadamente, para a reabilitação da envolvente de forma a ser obtido prestações técnicas de 

isolamento e proteção térmica, higrométrica e acústica, que minimizam a necessidade de 

recurso a sistemas mecânicos, estes sim consumidores de energia (sistemas ativos). Nas figuras 

4.4 e 4.5 é possível observar claramente as diferenças, nomeadamente ao nível das fachadas, 

do antes e do após os trabalhos de reabilitação.  

Figura 4.3 – Condensação das paredes 

exteriores (Gaiurb). 

Figura 4.2 - Tetos / Paredes/Infiltrações e 

condensações, AI-2 (Abrantes, 2009). 
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Figura 4.5 – Edifícios após a reabilitação (Gaiurb). 

Figura 4.4 – Edifícios antes da reabilitação (Gaiurb). 
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4.2. Caracterização do Edificado alvo do Estudo  

Após uma análise mais geral do contexto urbano de Vila d’ Este será em seguida enunciada 

uma análise mais focada nos edifícios em que se inserem os dois apartamentos estudados, 

nomeadamente com referências às suas características mais gerais de envolvente e sistemas 

técnicos, de localização e de orientação.  

 

Também é descrito o panorama das principais patologias que os edifícios apresentavam antes 

da reabilitação e as medidas que contribuíram para a correção das mesmas. Com esta análise 

em termos de patologias pretende-se justificar a necessidade das medidas de reabilitação 

implementadas e posteriormente através de inquéritos moradores (Capitulo 6) avaliar o impacto 

dessas medidas implementadas.  
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Figura 4.6 - Implantação da urbanização de Vila d’ Este. A azul e verde está representada a 

localização dos lotes 1 e 58, respetivamente e dizem respeito ao lote de cada um dos dois 

apartamentos estudados (Abrantes, 2009). 
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Nota: De forma a facilitar a diferenciação e identificação dos dois apartamentos examinados, 

nomeou-se o apartamento inserido no edifício do lote 1 de Apartamento 1 e o apartamento 

inserido no edifício do lote 58 de Apartamento 2.  

 

4.2.1. Informações Gerais 

Relativamente ao edifício do lote 58 (Apartamento 2) este está inserido na Rua Vila D’ Este. É 

um edifício de tipologia plana (figura 4.7.), isto é, fundamentalmente a um edifício praticamente 

simétrico relativamente à caixa de escadas e elevadores, com um sistema construtivo designado 

por sistema estrutural de paredes portantes (“cofragem túnel”)9. A constituição das fachadas do 

edificado não incluía isolamento de qualquer tipo, existindo algumas forras em alvenaria, 

quando o “túnel” constitui o limite do edifício. Relativamente à cobertura a solução geral passou 

pelo recurso a chapas de fibrocimento. 

 

É composto por 29 habitações e 5 unidades comerciais. O andar tipo desta tipologia apresenta 

3 quartos, duas casas-de-banho, uma sala de estar e uma cozinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 O sistema construtivo baseado na cofragem-túnel esteve bastante em voga no período pós 25 de Abril até meados 

da década de 80. O método de cofragem-túnel tem custos fixos elevados e só é rentável em projetos de construção 

de blocos habitacionais com um elevado número de fogos, de cércea elevada e com desenho arquitetónico muito 

padronizado. Este tipo de construção (bastante rápida) oferece uma menor flexibilidade em termos de forma e 

dimensão, mas permite uma maior uniformidade entre habitações, pretendida muitas vezes por questões estéticas 

e sociais. 

Figura 4.7 - Tipologia “plana”. Planta do andar tipo (escala 1/200) (Abrantes, 2009). 
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Já o fogo que faz parte do lote 1 (Apartamento 1) está inserido na Rua das Violetas. É também 

um edifício de tipologia plana e portanto as características e particularidades mencionadas 

anteriormente também se enquadram neste edifício.  

4.2.2.  Caracterização e quantificação das patologias  

A quantificação e caracterização das patologias presentes nos edifícios são fulcrais, para que o 

desenvolvimento do projeto de reabilitação assente num correto conhecimento das mesmas e, 

assim, as decisões na escolha das soluções técnicas possam ser realizados de forma a, 

objetivamente, resolverem os problemas em todas as suas vertentes.  

Ao nível da requalificação do edificado em estudo, os edifícios apresentavam principalmente 

as seguintes patologias: deterioração das coberturas, degradação do revestimento, fissuração de 

paredes, degradação das caixilharias e infiltrações e condensações.  

4.2.2.1. Caracterização das anomalias exteriores 

4.2.2.1.1. Deterioração das coberturas 

Nas coberturas era evidente e significativo a perfuração das chapas de revestimento por 

deterioração do fibrocimento. Estas perfurações/fissuras traduzem-se em caminhos para a 

entrada de água na cobertura e consequentemente conduz a infiltrações ao nível do teto dos 

apartamentos de último piso, afetando principalmente o conforto e a salubridade.  

É possível defender como causas destas anomalias um leque de efeitos combinados, 

nomeadamente: assentamento localizado das chapas de fibrocimento por deformação excessiva 

da sua estrutura de suporte, ciclos alternados de calor/frio com consequentes 

dilatações/contrações do material, durante um período de tempo superior a 20 anos. 
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4.2.2.1.2. Fissuração 

A fissuração dispersa do reboco das paredes exteriores era outra anomalia intensa existente nos 

edifícios de Vila d’ Este. Esta fissuração contribuiu fortemente para a degradação e deterioração 

das paredes e do seu aspeto estético exterior já que conduz à formação de bolores e fungos. 

Também possibilita o surgimento de condições propícias a infiltrações para o interior dos 

edifícios (Abrantes, 2009). 

O surgimento deste tipo de fissuração em rebocos pode ser explicados pela infiltração de água 

em soleiras, ombreiras e padieiras. Outro fator importante para esta anomalia reside na ação da 

água sobre as paredes com infiltrações graves ao nível dos peitoris e das paredes superiores que 

não possuem qualquer tipo de capeamento. De mencionar ainda o facto de o acabamento 

exterior (pintura) não ter sofrido qualquer tipo de manutenção periódica desde a construção do 

edifício o que contribui para o aumento da fragilidade das paredes e a este tipo de ações 

(Abrantes, 2009). 

 

 

 

Figura 4.8 - Cobertura inclinada, revestimento/deterioração do fibrocimento (Abrantes, 

2009). 
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4.2.2.1.3. Janelas (Padieiras e Soleiras) 

A deterioração externa da camada de recobrimento das armaduras, a fissuração, inexistência de 

proteção das padieiras e de capeamento, juntamente com a fissuração de padieiras em betão 

armado de janelas, agravada pela corrosão e empolamento das armaduras, determina a 

infiltração de água para o interior das habitações e portanto provoca a deterioração de padieiras 

no exterior dos vãos envidraçados.  

As consequências desta anomalia passam pelo desgaste estético (conduzem à formação de 

fungos e bolores) e diminuição das condições de conforto e salubridade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Paredes exteriores – Revestimentos/Fissuração e degradação do reboco 

(Abrantes, 2009). 
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Relativamente às soleiras, a sua deterioração e infiltrações, no interior e exterior, dos vãos 

envidraçados são os principais defeitos registrados aquando da caracterização das patologias. 

Como causa é possível associar, e devido ao carácter localizado do defeito, ao humedecimento 

da parede devido a infiltrações por erro na conceção/execução da solução de impermeabilização 

exterior na ligação da soleira ao suporte. 

 

 

 

Figura 4.11 – Deterioração da soleira no exterior do vão envidraçado (Abrantes, 2009). 

Figura 4.10 – Fissuração e deterioração da padieira no exterior do vão envidraçado (Abrantes, 

2009). 
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4.2.2.2. Caracterização das anomalias interiores  

4.2.2.2.1. Infiltrações e Condensações 

Fungos e bolores no interior das habitações resultantes do efeito combinado das infiltrações de 

água e das condensações superficiais foram anomalias detetadas com bastante intensidade em 

diversos apartamentos. Este tipo de patologias conduz a uma degradação acentuada do aspeto 

e das condições de conforto e salubridade. Em termos de origens que expliquem estes defeitos 

podem ser explicados da reduzida performance térmica da envolvente, das dificuldades de 

ventilação das habitações e das estratégias de aquecimento inadequadas ou até inexistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2.2. Descolamento de mosaicos – paredes interiores e pavimentos 

O envelhecimento natural dos sistemas de colagem, agravado pelas infiltrações localizadas 

resultantes da presença de humidade nas paredes das instalações sanitárias. Com a ausência de 

qualquer tipo de manobras de manutenção ou correção juntamente com o facto de os azulejos 

não terem sido assentes com cimento-cola, o seu descolamento é inevitável. Como 

consequência a degradação progressiva do aspeto e das condições de conforto e segurança na 

utilização dos ocupantes. 

 

Figura 4.12 - Fungos e bolores no interior das habitações resultantes do efeito combinado das 

infiltrações de água e das condensações superficiais (Abrantes, 2009). 
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Relativamente ao descolamento e fratura de mosaicos em pavimentos interiores é explicado por 

alterações de rigidez da base de apoio dos revestimentos de piso. Esta patologia provoca uma 

degradação do aspeto, redução do conforto e da segurança dos ocupantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 - Descolamento de azulejos em paredes interiores de instalações sanitárias 

(Abrantes, 2009). 

Figura 4.14 - Descolamento e fratura de mosaicos em pavimentos interiores (Abrantes, 2009). 
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4.2.2.3. Quantificação das patologias  

Um inquérito efetuado pela Gaiurb em todas as habitações da urbanização permitiu identificar 

uma série de anomalias que os edifícios apresentavam antes da implementação de medidas de 

reabilitação e de onde se apresentarão as mais importantes (humidades e fissuras) (tabela 4.1) 

de acordo com elementos de construção e divisões da habitação.    

Tabela 4.1 – Quantificação das principais anomalias existentes (Abrantes, 2009). 

Local Elementos Construtivos Habitações 

Humidade 

  

Fissuras 

  

 

 

 

37%

41%

5%
17%

Tectos Paredes

Pavimentos Caixilharias

18%

57%

15%
10%

Conzinhas Salas Quartos WC

49%
41%

8% 2%

Tectos Paredes
Pavimentos Caixilharias

26%

43%

19%

12%

Conzinhas Salas Quartos WC
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Da leitura e análise dos gráficos acima é possível tirar as seguintes conclusões relativas às 

principais anomalias:  

 As humidades são dominantes em paredes e tetos;  

 As humidades são dominantes em cozinhas;  

 As fissuras repartem-se sobretudo entre paredes e tetos;  

 As fissuras são mais dominantes nas paredes no caso das salas e quartos, e nos tetos no 

caso das instalações sanitárias. 

 

4.3. Estratégias de reabilitação utilizadas  

 

As soluções de reabilitação foram direcionas para a correção das várias anomalias detetadas. 

Foram, por isso principalmente, no sentido de reabilitação das coberturas, reabilitação das 

fachadas, substituição de caixilharias e renovação/readaptação dos sistemas técnicos 

(Aquecimento e AQS). Para o presente trabalho foi dado particular incidência à reabilitação das 

fachadas e das coberturas, substituição de caixilharias e adaptação dos sistemas técnicos. 

4.3.1. Caracterização dos componentes que constituem a envolvente do edifício 

  

Envolvente - Paredes: 

Para a reabilitação das zonas opacas das fachadas, foi eleita a solução de ETICS, com garantia 

de uma eficiente reabilitação, com resolução das patologias das paredes de fachada e necessário 

contributo para a eficiência energética global, conferindo a resistência térmica das paredes e a 

respetiva correção das pontes térmicas. Ao ser resolvida a anomalia das pontes térmicas, 

conseguimos uma maior uniformização dos coeficientes de transmissão térmica dos vários 

elementos da envolvente, resolvendo, dessa forma as condensações interiores.  

Esta solução leva a que o valor do coeficiente de transmissão térmica (U) seja 0,48 W/m2K, que 

equivale a uma redução em aproximadamente 65%, comparativamente ao valor de U original. 

A figura 4.7 representa a composição das paredes exteriores antes e após a renovação levada a 

cabo.  
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Envolvente - Cobertura  

A solução original de cobertura era composta por laje aligeirada revestida com chapas de 

fibrocimento (Figura 4.16).  

 

 

 

 

 

1 – Reboco (0,02m) 1 – Reboco (0,02m) 

2 – Parede de suporte (0,21m) 2 – Parede de suporte (0,21m) 

3 – Reboco (0,02m) 3 – Produto de colagem (0,005m) 

 4 – Isolamento (EPS) (0,05m) 

 5 – Reboco delgado armado com uma ou 

várias redes de fibra de vidro protegido 

com acabamento (0,005m) 

Antes da reabilitação Após a reabilitação 

Figura 4.15 – Composição das paredes exteriores antes e após a reabilitação (Abrantes, 2009).  

Figura 4.16 – Solução da cobertura antes da reabilitação (Abrantes, 2009).  
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1. Laje aligeirada 

2. Cobertura existente 

 

Já a solução implementada passou pela substituição das coberturas em fibrocimento por painéis 

“sandwich” e consequentemente novas caleiras e aplicação de rufos. Esta nova cobertura é do 

tipo Roofzip, isto é, revestida externamente com alumínio e isolamento térmico (XPS - lã 

mineral) de 8 cm de espessura (figura 4.10). O valor de U é melhorado de 1,81 W/m2K para 

0,39 W/m2K com esta renovação.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Laje aligeirada 

2. Cobertura existente (pré reabilitação) 

3. Barreira pára-vapor (0,005m) 

4. Isolamento (0,08m) 

5. Perfil metálico 

6. Forro em alumínio (0,014m) 

 

Esta solução permite solucionar um dos principais problemas da solução original que residia 

no facto de a deformação da estrutura de suporte das chapas de fibrocimento conduzir a 

assentamentos localizados o que ainda agravava o desconforto térmico no interior das 

Figura 4.17 – Solução da cobertura implementada na reabilitação (Abrantes, 2009). 
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habitações que já por si era bastante precário. A base de suporte é apoiada no perfil trapezoidal 

pré-existente, capaz de resistir às cargas do peso próprio e dos outros constituintes do sistema.   

 

 

 

 

 

 

Piso térreo 

O edifício no rés-do-chão contempla pequenas lojas e garagens. A laje original do 1º piso era 

do tipo aligeirada com 25 cm de espessura. Pelo facto do pavimento não apresentar patologias 

suscetíveis de consideração não foi prevista qualquer intervenção neste elemento.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Pavimento (0,02m) 

2. Argamassa (0,02m) 

Figura 4.19 – Composição da laje do 1º piso (Abrantes, 2009). 

Figura 4.18 - Pormenor da cobertura do tipo Roofzip. Imagem tridimensional. 
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Envidraçados  

Os envidraçados originais possuíam caixilharia em alumínio e vidro simples (g = 0,87 e Valor-

U = 4,8 W/m2K). Tinham cerca de 30 anos de idade, porque é notória a necessidade profunda 

da sua substituição. A falta de manutenção e consequente degradação dos cordéis de borracha 

do sistema conduz a que os envidraçados se tornem consideravelmente ineficientes e cria um 

excesso de ar que entra no edifício e que provoca um aumento da sensação de desconforto. 

Persianas plásticas na parte exterior protegiam a maioria das janelas.  

As caixilharias das habitações são substituídas por outras de melhor qualidade e com vidro 

duplo, sendo também realizada a operação de remate do novo peitoril em chapa de alumínio 

com a nova superfície de acabamento da fachada que é o reboco delgado sobre isolamento 

térmico. 

4.3.1.1. Sistemas Técnicos  

O sistema de aquecimento passava pela utilização de aquecedores elétricos (800W cada),em 

sintonia com a grande maioria das habitações em Portugal sem sistemas de aquecimento 

centralizados. Eram utilizados nas principais divisões (exceto cozinha e casa de banho), logo 

existiam cerca de 3 aparelhos por apartamento. Estavam obsoletos e portanto a necessitar de 

serem substituídos. A solução de renovação nesta vertente passou pela substituição dos 

aquecedores elétricos com outros no essencial semelhantes mas com um período de vida de 20 

anos.  

As necessidades de AQS são providas por esquentadores elétricos (2000 W), para cada 

apartamento, é também integrado com um acumulador de 75L.  

Relativamente a sistemas de ventilação de referir que a ventilação é efetuada de forma natural, 

através da abertura/fecho dos envidraçados.  

4.4. Aplicação da metodologia da avaliação dos co-benefícios ao caso de estudo  

O passo essencial da metodologia seguida passa pela análise dos co-beneficios identificados no 

fogo reabilitado e avaliar o contributo de cada uma das diferentes medidas de reabilitação 

3. Laje aligeirada (0,25m) 

4. Reboco de acabamento (0,02m) 
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energética aplicadas teve para cada um deles. Para esse fim, como já mencionado ao longo da 

dissertação foi utilizada a matriz de co-benefícios proposta pelo Annex 56 (tabela 3.1).  

Também foi realizada uma análise mais objetiva através de um conjunto de medições in situ de 

características relacionadas com alguns parâmetros ambientais nomeadamente: temperatura, 

humidade relativa e sons aéreos provenientes do exterior. Estas medições são de extrema 

utilidade porque permitem servir de suporte e até de corroboração à análise das respostas dos 

inquiridos ou então auxiliarem a explicação de incoerências passiveis de ocorrer.  

 

4.4.1. Avaliação subjetiva (inquéritos de satisfação)  

Como referido um dos objetivos do presente trabalho passava pela realização de um inquérito 

de satisfação aos moradores relativamente às medidas de reabilitação energética implementadas 

nas suas habitações a fim de aferir as melhorias que estas provocaram nas suas habitações.   

Posto isto, é importante adaptar a metodologia de classificação de co-beneficios preconizada 

no Annex 56 (tabela 3.1.) com o presente caso de estudo.  

Pela descrição anterior das medidas de renovação de eficiência energética implementadas nos 

edifícios é possível desde logo excluir algumas medidas que não foram aplicadas ao caso de 

estudo e também alguns co-beneficios, são eles:  

Facilidade de utilização e controlo por parte do utilizador, que como já mencionado estão 

relacionados com parâmetros, tais como a existências de controladores de termóstato 

automáticos, facilidade na mudança de filtros, “recolha” mais rápida de água quente, menos pó 

e aspiração ou de alimentação automática de combustível e que portanto as alterações 

produzidas nos edifícios não se refletem nestes parâmetros.  

Áreas utilizáveis do edifício, é um co-beneficio a ter em conta no caso de aumento crescimento 

das áreas úteis do edifício e é normalmente relacionada com a adaptação das dimensões do 

envidraçado de varandas ou marquises e que no presente caso não ocorre e portanto não é 

aplicável. 

Facilidade de instalação e redução do transtorno, que é referente aos casos em que se procede 

à comparação de diferentes medidas de reestruturação de edifícios e onde a facilidade de 

instalação pode ser usado como fator de seleção, o que é passível de negligência neste caso. 
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Tendo em conta a adaptação supracitada da matriz de co-beneficios (tabela 3.1) é possível 

considerar que os co-beneficios a avaliar neste projeto são: conforto térmico, iluminação 

natural, qualidade do ar, física da construção (ou patologias da construção), ruído (interior e 

exterior), redução da exposição à flutuação dos preços da energia, estética, segurança e 

orgulho/prestígio.  

Tabela 4.2 – Adaptação da relação entre os co-benefícios e medidas específicas de renovação 

tendo em conta o caso em estudo (adaptado de (EBC, 2015)).  

Co-benefícios 

C
o

n
fo

rt
o

 t
ér

m
ic

o
 

Il
u

m
in

aç
ão

 N
at

u
ra

l 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o
 a

r 

F
ís

ic
a 

d
a 

co
n

st
ru

çã
o

 

R
u

íd
o

 i
n

te
rn

o
 

R
u

íd
o

 e
x

te
ri

o
r 

R
ed

u
çã

o
 d

a 
ex

p
o

si
çã

o
 à

 f
lu

tu
aç

ão
 

d
o

s 
p

re
ço

s 
d

e 
en

er
g

ia
 

E
st

ét
ic

a/
in

te
g

ra
çã

o
 a

rq
u

it
et

ó
n

ic
a
 

S
eg

u
ra

n
ça

 (
in

st
ru

çã
o

 e
 

se
g

u
ra

n
ça

) 

O
rg

u
lh

o
/P

re
st

íg
io

 

Isolamento da 

fachada 

(externo) 

Isolamento da 

envolvente do 

edifício 

Sistemas 

eficientes de 

AQS 

 

 

 

 

 

 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

93 
CAPÍTULO 5. CASO DE ESTUDO  

 

 

 MONITORIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

A necessidade de ajudar a melhorar a perceção do desempenho das soluções implementadas e 

descritas anteriormente, refletiu-se numa campanha experimental. A caracterização 

experimental in situ do caso de estudo passou pela análise de dois apartamentos (denominados 

Apartamento 1 e Apartamento 2) considerados como representativos das condições do edifício 

reabilitado, permitindo assim conhecer e perceber o desempenho característico de cada 

apartamento. Contudo, várias limitações foram identificadas nesta metodologia sendo 

enunciadas no desenvolver do capítulo.  

Na presente análise, começou-se por realizar uma descrição dos objetivos da monitorização 

experimental, realizada através de uma monitorização em contínuo de alguns parâmetros 

caracterizadores das condições ambientais de cada apartamento. Para a realização desta análise 

foram usados alguns equipamentos, cuja apresentação e descrição se inclui no presente capítulo.  

Seguidamente faz-se referência ao período de monitorização considerado, finalizando com a 

apresentação dos resultados e respetivas análises críticas.´ 

De ressalvar apenas que o mês de Novembro foi considerado o mais quente dos últimos 34 anos 

em Portugal de acordo com o boletim climatológico do ipma – Instituto português do mar e da 

atmosfera pelo que não é de estranhar os valores relativamente altos apresentados em seguida 

para a estação do ano a que correspondem.  

5.1. Campanha experimental (temperatura ambiente e humidade relativa) 

5.1.1. Metodologia  

O estudo de parte das condições térmicas no interior das habitações analisadas foi realizado por 

intermédio de um processo de monitorização de temperatura ambiente e humidade relativa com 

as atividades no interior dessas habitações sem que as atividades quotidiana das mesmas 

sofressem qualquer tipo de interferência.      

No apartamento 1 e 2 a seleção dos locais a colocar as sondas foi idêntica já que ambos 

apresentavam definição arquitetónica e espacial idênticas. Posto isto, e de modo a ser obtida 

uma amostra, dentro do possível, representativa, optou-se pelos espaços que os moradores mais 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

 

94 
CAPÍTULO 5. CASO DE ESTUDO 

frequentemente utilizam e, portanto, foram colocadas 3 sondas portáteis que monitorizam a 

Humidade Relativa do ar (Hr) e Temperatura ambiente (Temp) em cada um apartamento nos 

seguintes espaços: 1 na sala de estar, 1 na cozinha e 1 no quarto. 

5.1.2. Equipamentos utilizados  

A caracterização do comportamento térmico foi realizada através da monitorização dos 

parâmetros temperatura ambiente e humidade relativa do ar no interior dos fogos estudados. O 

equipamento que permite monitorizar em simultâneo a temperatura ambiente e a humidade 

relativa do ar, de todos os espaços interiores, é composto por respetivos transmissores 

independentes (6 no total), da marca TFA, e pelo respetivos data´s logger modelo KlimaLogg 

Pro (2 no total) (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dispositivo permite que se efetuem gravações detalhadas da temperatura e humidade e a 

sua monitorização de forma ativa, permitindo a qualquer instante a transferência de dados, sem 

a interrupção do período de medições, através de um transmissor USB. 

 

5.1.3. Implementação 

Segundo as normas de avaliação do ambiente térmico, as medições de conforto deverão ser 

realizadas nos locais ocupados do edifício, onde é esperado que os ocupantes despendam o seu 

Figura 5.1 – (esquerda) Data logger modelo KlimaLogg Pro (marca TFA) e (direita) 

transmissor independente (marca TFA). 
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tempo. As monitorizações foram realizadas no centro dos compartimentos ou a 1 metro a partir 

do centro de cada uma das paredes do compartimento. Os sensores independentes do 

equipamento foram colocados a aproximadamente 1,0m, tal como indicado pela norma ISO 

7730. 

 

Os equipamentos foram colocados em locais onde não representavam um obstáculo às 

atividades quotidianas dos ocupantes protegidos da incidência direta da radiação solar. 

 

Como mencionado, as monitorizações foram realizadas em vários compartimentos interiores 

dos fogos em estudo, nomeadamente na sala, cozinha e no quarto, uma vez que correspondem, 

respetivamente, ao espaço de utilização principal do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O período de monitorização decorreu no outono (estação de aquecimento) entre 18 de 

Novembro e 24 de Novembro de 2015 no Apartamento 1 e no Apartamento 2. Infelizmente, a 

monitorização nas restantes estações do ano: inverno (estação de aquecimento), verão e 

primavera (estação de aquecimento), não foram possíveis de realizar devido à duração 

permitida para este trabalho de investigação.  

Figura 5.2 – (esquerda) Disposição do data logger no apartamento 1; (direita) Disposição do 

data logger no apartamento 2.  
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As monitorizações foram portanto realizadas nos espaços mais frequentemente utilizados pelos 

moradores. Durante o decorrer das monitorizações, os ocupantes foram livres de alterar as 

condições de conforto interior e tentou-se minimizar o impacto dos procedimentos 

experimentais nas suas atividades quotidianas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, os resultados obtidos permitem criar um registro fidedigno do comportamento 

térmico das habitações em questões de Humidade relativa do ar (Hr) e Temperatura ambiente 

(Temp).  

Sumariamente, a avaliação dos parâmetros de ambiente interior em estudo teve por base o 

seguinte procedimento:  

 Reconhecimento dos diferentes compartimentos interiores do edifício e definição dos 

locais de monitorização e de colocação dos equipamentos;  

 Instalações dos equipamentos de medição objetiva nos diferentes locam estipulados; 

 Recolha dos equipamentos e tratamentos dos dados e respetiva análise.  

 

 

 

 

Figura 5.3 – (direita) disposição do transmissor independente no Apartamento 1; (esquerda) 

disposição do transmissor independente no Apartamento 2.  
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5.2. Resultados (Apartamento 1) 

5.2.1. Temperatura (°C) 

Na Figura 5.4. são enunciados os perfis de temperatura interior obtidos no período de 

monitorização indicado anteriormente (18 de Novembro a 24 de Novembro de 2015) nos 

compartimentos analisados (Sala, Quarto e Cozinha). 

 

Da análise da figura 5.4 e da tabela 5.1 é possível afirmar que em termos genéricos, as 

temperaturas registadas no interior do edifício apresentam ligeiríssimos períodos de oscilação, 

apresentando os diferentes comportamentos evoluções constantes entre si. Também importa 

referir que durante a noite, as temperaturas interiores mantiveram-se bem acima da mínima 

registada no exterior. É de salientar novamente que durante o período de monitorização o 

edifício esteve ocupado com os moradores a realizaram as suas atividades quotidianas 

normalmente pelo que é sempre um fator que influencia a temperatura no interior da habitação. 

Relativamente ao uso de equipamentos de aquecimento durante o período de monitorização os 

moradores indicaram que estes não foram utilizados.  

 

 

 

Figura 5.4 - Resultados da monitorização realizada (temperatura °C). 
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Tabela 5.1 - Média de temperatura na monitorização realizada nos compartimentos 

(Apartamento 1). 

  Estatística Exterior10 Sala Cozinha Quarto 

Temperatura 

Ambiente  

(°C) 

 Máxima 19 20,2  19,8 21,6 

 Mínima 4 18,3 18 19,6 

 Média - 19,8 19,8 20,1 

 

Da análise aos perfis de temperatura dos vários compartimentos é possível também verificar o 

compartimento cuja temperatura máxima foi superior foi o quarto e a mínima foi registada na 

cozinha. A média de temperaturas foi de 19,8 °C, 19,8 º C e 20,1 °C respetivamente na sala, 

cozinha e quarto.  

Posto isto, é possível afirmar que durante o período de monitorização, e tendo em conta a 

temperatura interior de referência na estação de aquecimento, igual a 18ºC preconizado no REH 

– Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, num espaço interior 

útil11 (o caso dos compartimentos estudados), os compartimentos estudados e alargando estes 

resultados para o desempenho global do apartamento em termos de temperatura ambiente este 

se encontra de acordo com o valor de referência o que demostra neste parâmetro o bom 

comportamento do edifício.   

Por último este comportamento demonstra a forte inércia térmica proporcionada pela 

reabilitação da fachada (aplicação de ETICS), que concede ao edifício e inerentemente ao 

apartamento uma capacidade de estabilização e de redução das perdas de calor diminuta face 

ao cenário pré-reabilitação no interior da habitação.  

5.2.2. Humidade Relativa (%) 

A Figura 5.5 coadjuvada com a Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos da monitorização da 

humidade relativa no período já referido (18 a 24 de Novembro de 2015). De referir que a 

maioria dos valores registados se encontra maioritariamente entre os 50 e 70 %. 

                                                 
10 Dados retirados do ipma – Instituto português do mar e da atmosfera. 
11 “Espaço interior útil, o espaço com condições de referência no âmbito do REH, compreendendo compartimentos 

que, para efeito de cálculo das necessidades energéticas, se pressupõem aquecidos ou arrefecidos de forma a 

manter uma temperatura interior de referência de conforto térmico…” 
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No que diz respeito a valores de humidade relativa máxima o quarto com o valor muito próximo 

da sala é o compartimento a considerar. Os vários perfis também exibem comportamentos 

análogos entre si, com o espaço sala a apresentar maior número de oscilações e os espaços 

quarto e cozinha perfis mais estáveis e uniformes.  

 

Tabela 5.2 – Média de humidade relativa na monitorização realizada nos compartimentos 

(Apartamento 1). 

  Estatística Sala Cozinha Quarto 

Humidade 

Relativa (%) 

 Máxima 75 76 78 

 Mínima 45 42 54 

 Média 57 59 62 

 

 

Pela análise dos resultados apresentados acima é possível concluir que no caso da humidade 

relativa dos diferentes compartimentos analisados e extrapolando para o apartamento em si que 

os valores obtidos são bastante aceitáveis já que verifica-se que as diferentes médias apresentam 

variações ligeiras ao longo dos dias analisados, apresentando uma média que ronda próxima 

dos 50%, a mais adequada para o conforto humano (Mateus, 2009). 

 

 

Figura 5.5 - Resultados da monitorização realizada (temperatura °C). 
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5.3. Resultados (Apartamento 2)  

5.3.1. Temperatura do ar  

 Na Figura 5.4. são enunciados os perfis de temperatura interior obtidos no período de 

monitorização indicada anteriormente (18 de Novembro a 24 de Novembro de 2015). De modo 

a auxiliar a interpretação da figura 5.4. a Tabela 5.5. apresenta as médias de temperatura para 

todos os compartimentos analisados do Apartamento 2. 

 

Da análise da figura 5.4 é possível afirmar que em termos genéricos, as temperaturas registadas 

no interior do edifício apresentam ligeiríssimos períodos de oscilação a considerar que sendo 

essa oscilação mais acentuada na cozinha (compreensivelmente no horário do meio – dia do dia 

21). Também importa referir que durante a noite, as temperaturas interiores mantiveram-se bem 

acima da mínima registada no exterior. O compartimento com evolução mais constante é o 

quarto e sala apresenta oscilações mas sem grande relevância. É de salientar novamente que 

durante o período de monitorização o edifício esteve ocupado com os moradores a realizaram 

as suas atividades quotidianas normalmente pelo que é sempre um fator que influencia a 

temperatura no interior da habitação. Relativamente ao uso de equipamentos de aquecimento 

durante o período de monitorização os moradores indicaram que estes não foram utilizados.  

 

Figura 5.6 - Resultados da monitorização realizada (temperatura º C). 
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Tabela 5.3 - Média de temperatura ambiente na monitorização realizada nos compartimentos 

(Apartamento 2). 

 Estatística Exterior Sala Cozinha Quarto 

Temperatura 

Ambiente  

(°C) 

Máxima 16 21.9 22.2 20.3 

Mínima 4 19.9 18.3 20 

Média -  20.3 20,3 20,1 

 

Da análise aos perfis de temperatura dos vários compartimentos é possível também verificar o 

compartimento cuja temperatura máxima foi superior foi a cozinha e a mínima foi registada na 

sala. A média de temperaturas foi de 20,3 °C, 20,3 º C e 20,1 °C respetivamente na sala, cozinha 

e quarto.  

Posto isto, é possível afirmar que durante o período de monitorização, e tendo em conta a 

temperatura interior de referência na estação de aquecimento, igual a 18ºC preconizado no REH 

– Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, num espaço interior 

útil12 (o caso dos compartimentos estudados), os compartimentos estudados e alargando estes 

resultados para o desempenho global do apartamento em termos de temperatura ambiente este 

se encontra de acordo com o valor de referência o que demostra neste parâmetro o bom 

comportamento do edifício.   

Por último este comportamento demonstra a forte inércia térmica proporcionada pela 

reabilitação da fachada (aplicação de ETICS), que concede ao edifício e inerentemente ao 

apartamento uma capacidade de estabilização e de redução das perdas de calor diminuta face 

ao cenário pré-reabilitação no interior da habitação.  

5.3.2. Humidade telativa (%) 

A Figura 5.5 coadjuvada com a Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos da monitorização da 

humidade relativa no período já referido (18 a 24 de Novembro de 2015). De referir que a 

maioria dos valores registados se encontra maioritariamente entre os 50 e 70 %. 

 

 

                                                 
12 “Espaço interior útil, o espaço com condições de referência no âmbito do REH, compreendendo compartimentos 

que, para efeito de cálculo das necessidades energéticas, se pressupõem aquecidos ou arrefecidos de forma a 

manter uma temperatura interior de referência de conforto térmico…” 
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No que diz respeito a valores de humidade relativa máxima a sala da sala é o compartimento a 

apresentar esse valor. Os vários perfis também exibem comportamentos análogos entre si, isto 

é, ao longo do período monitorizado as variações dos desenvolvimentos dos vários valores da 

humidade relativa vai sendo semelhante nos vários compartimentos.  

 

Tabela 5.4 - Médias de humidade relativa na monitorização realizada (Apartamento 2). 

 Estatística Sala Cozinha Quarto 

Humidade 

Relativa (%) 

Máxima 77 72 72 

Mínima 54 45 53 

Média 72 64 68 

 

Pela análise dos resultados apresentados acima é possível concluir que no caso da humidade 

relativa dos diferentes compartimentos analisados e extrapolando para o apartamento em si que 

os valores obtidos são maioritariamente aceitáveis, e em termos de média até se podem 

considerar bastante satisfatórios, já que verifica-se que as diferentes médias apresentam 

variações ligeiras ao longo dos dias analisados, apresentando uma média que ronda próxima 

dos 50%, a mais adequada para o conforto humano (Mateus, 2009). 

Figura 5.7 - Resultados da monitorização realizada (humidade relativa %). 
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5.4. Campanha experimental (análise acústica) 

Primeiramente é importante ressalvar que a análise acústica só foi possível realizar no 

Apartamento 2 já que constrangimentos de ordem técnica dos equipamentos, nomeadamente 

pelo facto do Apartamento 1 se situar num 7º piso não existir a certeza que o ruído predominante 

a analisar seria provocado pela fonte sonora que impossibilitaram que essa análise também pode 

ser realizada no Apartamento 1.   

A avaliação do comportamento e qualidade acústica dos edifícios é subjetiva mas pode ser 

baseada em critérios físicos mensuráveis, descritos na literatura que lhe é inerente e nas normas 

nacionais e internacionais.  

 

O comportamento acústico dos apartamentos monitorizados consistiu na avaliação in situ do 

índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado de fachadas (método global 

com altifalante) e foi desenvolvida com o auxílio dos procedimentos de apoio 

 

Para o propósito do presente projeto a campanha experimental de cariz acústico foi realizada 

com o objetivo de determinar o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea 

padronizado da fachada da sala de estar já que permite criar uma base de auxílio à análise aos 

dados captados nos inquéritos de satisfação de avaliação dos co-benefícios. 

O método é suportado pelos seguintes documentos legais: 

 Decreto – Lei nº 96/2008 de 09 de Junho; 

 NP EN ISO 140:5 – Medição do isolamento sonoro de edifícios e de elementos de 

construção. Parte 5: Medição in situ do isolamento sonoro a sons aéreos de fachadas e de 

elementos da fachada; 

 NP EN ISO 354:2007 – Acústica. Medição da absorção sonora em camara reverberante 

(ISSO 354:2003); 

 ISO 717 -1 – Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building 

elements. Part 1: Airbone sound insulation in buildings and of  interior building elements.  
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5.4.1. Metodologia  

O cálculo do isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado (D2m,nT) por cada banda 

de frequência de um terço de oitava compreendida entre os 100 Hz e os 3150 Hz é efetuado de 

acordo com a seguinte expressão: 

𝐷2𝑚,𝑛𝑇 =  𝐿1,2𝑚 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑇

𝑇0
) dB 

(1)  

Onde: 

𝐿1.2𝑚 – Nível médio de pressão sonora medido a dois metros da fachada do edifício (dB) 

𝐿2 – Nível médio de pressão sonora no compartimento recetor (dB) 

𝑇 – Tempo de reverberação no espaço recetor (s) 

𝑇0 – Tempo de reverberação de referencia (s), tomando o valor de 0,5s no caso de edifício 

residenciais.  

 

Posteriormente é necessário determinar o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea 

(D2m,nT,w) é obtido de acordo com o método descrito na ISO 717-1 com base nos valores do 

isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado (D2m,nT), para cada frequência central 

das bandas de 1/3 de oitava compreendidas entre os 100 Hz e os 3150 Hz. A partir dos valores 

de (D2m,nT) é possível determinar o valor de (D2m,nT,w) através da comparação da curva de 

referência com a curva de valores medidos. A comparação entre as duas curvas é realizada com 

variações de 1 dB e considera-se satisfeita quando o somatório dos desvios desfavoráveis é o 

mais elevado possível, mas menor ou igual a 32 dB. Considera-se que o desvio desfavorável 

numa dada frequência corresponde ao valor da diferença entre as duas curvas quando a curva 

de valores medidos se situa abaixo da curva de referência.  

 

O valor, expresso em decibéis, da ordenada da curva de referência correspondente à banda de 

frequências de 500Hz, após o ajuste realizado de acordo com o procedimento atrás descrito, 

corresponde ao índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, (D2m,nT,w). 
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5.4.2. Equipamentos utilizados  

Os equipamentos utilizados para a avaliação in situ do índice de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea padronizado de fachadas (método global com altifalante) foram os seguintes: 

 Sonómetro CEL modelo 573.C1, classe de exatidão 1, nº de série 3/1011913; 

 Microfone modelo CEL 250, nº de série 4105; 

 Calibrador acústico modelo CEL-284/2, nº de série 4/06124406; 

 Gerador de ruído modelo CEL 513, nº de série 1776816; 

 Cabo de ligação gerador de ruído/fonte sonora refª C6658/20-01; 

 Cabo de ligação sonómetro/gerador de ruído refª C6660/5; 

 Tripé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Implementação 

 

A implementação da metodologia de avaliação in situ do índice de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea padronizado de fachadas consistiu no desenvolvimento das seguintes tarefas: 

1) Medição dos níveis sonoros no exterior: As medições dos níveis sonoros no exterior 

foram efetuadas em bandas de um terço de oitava na gama das bandas de frequência centrais 

compreendida entre os 100 Hz e os 3150 Hz. O nível de potência da fonte sonora deve ser 

suficientemente elevado de forma a estabelecer um nível de pressão sonora no local recetor que 

Figura 5.8 - Equipamentos utlizados – Sonómetro, Microfone e pré-amplificador, Fonte 

sonora, Calibrador acústico e Gerador de Ruído. 
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exceda o nível do ruído de fundo em 6 dB, pelo menos. A posição da fonte sonora e a distância 

d à fachada devem ser escolhidas de forma a minimizar a variação de pressão sonora na fachada 

em ensaio. Isto implica que a fonte sonora deva ser, preferencialmente, colocada no solo. 

Alternativamente, a fonte sonora pode ser colocada à maior altura acima do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Medição dos níveis sonoros no compartimento recetor: As medições dos níveis 

sonoros no compartimento recetor devem ser efetuadas por bandas de um terço de oitava na 

gama das bandas de frequência centrais compreendida entre os 100 Hz e os 3150 Hz. A fonte 

sonora deve ser mantida no local onde se realizaram as medições exteriores. As posições do 

microfone no compartimento recetor devem ser distribuídas uniformemente no espaço 

disponível para a medição cumprindo as distâncias mínimas de afastamento seguintes: 

 0,7 m entre posições de microfones; 

 0,5 m entre uma qualquer posição do microfone e as fronteiras do compartimento e 

elementos difusores; 

 1 m entre uma posição qualquer do microfone e a superfície superior do pavimento 

excitado pela maquina de percussão; 

 

Figura 5.9 – (esquerda) disposição do sónometro e (direita) disposição da fonte sonoro e do 

gerador de ruído para para medições dos níveis sonoros no exterior.  
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3) Medição do tempo de reverberação: Em conformidade com a norma NP EN ISO 354, 

a determinação do tempo de reverberação é efetuado a partir da curva de decaimento da pressão 

sonora no compartimento depois da fonte sonora ter sido desligada. A contagem do tempo deve 

iniciar-se cerca de 0,1s após o início do decaimento ou a partir de um nível de pressão sonora 

que se situa alguns decibéis abaixo do nível correspondente ao início desse decaimento. A 

amplitude do decaimento deve ser de pelo menos 20 dB e deve ser limitada para que o 

decaimento observado se assemelhe a uma linha reta. O limite inferior dessa amplitude deve 

situar-se 10 dB acima do nível do ruido de fundo.  

O número mínimo, para medições de decaimento, é de 6 em cada banda de frequências, devendo 

ser realizadas, pelo menos, para uma posição do altifalante e três posições do microfone, 

efetuando-se duas leituras em cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Medição do ruído de fundo no compartimento recetor: O nível do ruido de fundo 

deve ser medido a fim de se assegurar que as medições realizadas no compartimento recetor 

não são influenciadas por ruídos perturbadores, como os exteriores ao compartimento de ensaio, 

os ruídos elétricos do sistema de captação de sinal ou, ainda, as interferências elétricas. Admite-

se neste capítulo que a medição do ruido de fundo é subsequente à medição dos níveis sonoros 

gerados pela fonte sonora. A medição do ruido de fundo é efetuada em apenas uma amostragem 

com a duração de 5 minutos.  

Figura 5.10 – Disposição da fonte sonora com o respetivo difusor cónico para a a medição do 

tempo de reverberação no compartimento recetor.  
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5.4.4. Tratamentos dos Dados   

O tratamento dos resultados é iniciado através do cálculo dos níveis sonoros médios por banda 

de frequência de 1/3 de oitava (na gama dos 100 Hz aos 3150 Hz) através da média logarítmica 

de todos os valores obtidos em cada ponto de medição. Os valores médios são automaticamente 

calculados pelo software do sonómetro (DB1). Relativamente aos tempos de reverberação, estes 

são determinados conforme o procedimento DEC/LFTC/P03.  

A tabela seguinte apresenta os parâmetros possíveis de transpor diretamente dos resultados 

obtidos nas medições efetuadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Disposição do sonómetro no interior do compartimento recetor para a medição 

do ruído de fundo.  
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Tabela 5.5 – Dados acústicos obtidos após os ensaios realizados.  

Frequência 

(Hz) 

L1,2m
1 

(dB) 

L2
2 

(dB) 

Lb
3 

(dB) 

T4 

(s) 

100 70,9 34 28,1 0,45 

125 72,6 35,7 27,6 0,51 

160 66,6 34,3 23,6 0,44 

200 21,4 25,7 23,3 0,48 

250 67 28,4 24,6 0,41 

315 67,6 32,9 21,4 0,56 

400 70,7 34,2 19,3 0,5 

500 73,8 32,5 19,4 0,69 

630 74,7 31,4 17,6 0,61 

800 75,9 33,7 18,2 0,5 

1000 71,8 30,3 17,4 0,5 

1250 71,9 32,9 16,2 0,48 

1600 72 35,9 15,9 0,43 

2000 74,4 38,5 14 0,47 

2500 72,5 36,2 14,8 0,43 

3150 66,1 30,3 14,2 0,41 

1 Níveis sonoros médios medidos no exterior a 2m da fachada; 

2 Níveis sonoros médios medidos no compartimento recetor; 

3Ruído de fundo; 

4 Tempo de reverberação médio medido no compartimento recetor.  

 

5.4.4.1. Correção devida ao ruído de fundo 

 

O nível de ruído de fundo (Lb) deve estar, no mínimo 6 dB (de preferência 10 dB) abaixo do 

nível do sinal e do ruído de fundo combinados (Li). Nos caos em que a diferença de níveis Li – 

Lb seja inferiores a 10 dB deve-se calcular o valor de Li corrigido de acordo com a Tabela 6.5.  
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Tabela 5.6 – Correção do nível de pressão sonora em função do ruído de fundo.  

Situação Li a considerar [dB] 

L2 – Lb ≥ 10 dB L2 corrigido = L2 dB 

6 dB ≤  L2 – Lb < 10 dB L2 corrigido = 10 Log (10 L2/10 – 10Lb/10) dB 

L2 – Lb <6 dB L2 corrigido = L2 medido – 1.3 dB 

 

Interpretando a tabela 5.5. verifica-se que no presente caso situação sucedem-se as três 

situações possíveis e portanto é necessário determinar o L2corrigido (tabela 5.7). 

 

5.4.4.2. Cálculo do isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado  

O cálculo do isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado (D2m,n,T), por cada banda 

de frequência de um terço de oitava compreendida entre os 100 Hz e os 3150 Hz é efetuado de 

acordo com a seguinte expressão: 

𝐷2𝑚,𝑛𝑇 =  𝐿1,2𝑚 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑇

𝑇0
) dB 

(1)  

Onde: 

𝐿1.2𝑚 – Nível médio de pressão sonora medido a dois metros da fachada do edifício (dB) 

𝐿2 – Nível médio de pressão sonora no compartimento recetor (dB) 

𝑇 – Tempo de reverberação no espaço recetor (s) 

𝑇0 – Tempo de reverberação de referencia (s), tomando o valor de 0,5s no caso de edifício 

residenciais.  

 

Os valores de D 2m,nT obtidos de acordo com o anteriormente exposto podem ser introduzidos 

na Tabela 1. A introdução dos valores calculados de L2 corrigido e D2m,nT dá origem à Tabela 6.6.  
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Tabela 5.7 – Dados acústicos obtidos após tratamento de resultados. 

Frequência 

(Hz) 

L1,2m 

(dB) 

L2 

(dB) 

L2 corrigido 

(dB) 

Lb 

(dB) 

T 

(s) 

D2m,nT 

(dB) 

100 70,9 34 32,7 28,1 0,45 37,7 

125 72,6 35,7 34,9 27,6 0,51 37,8 

160 66,6 34,3 34,3 23,6 0,44 31,7 

200 21,4 25,7 22 23,3 0,48 47,4 

250 67 28,4 27,1 24,6 0,41 39,0 

315 67,6 32,9 32,9 21,4 0,56 35,2 

400 70,7 34,2 34,2 19,3 0,5 36,5 

500 73,8 32,5 32,5 19,4 0,69 41,7 

630 74,7 31,4 31,4 17,6 0,61 44,2 

800 75,9 33,7 33,7 18,2 0,5 42,4 

1000 71,8 30,3 30,3 17,4 0,5 41,5 

1250 71,9 32,9 32,9 16,2 0,48 38,8 

1600 72 35,9 35,9 15,9 0,43 35,4 

2000 74,4 38,5 38,5 14 0,47 35,6 

2500 72,5 36,2 36,2 14,8 0,43 34,6 

3150 66,1 30,3 30,3 14,2 0,41 34,9 

 

5.4.4.3. Determinação do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea 

A determinação do valor ponderado, do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea 

padronizados (D2m,nT,w), é efetuada de acordo com o critério da norma NP EN ISSO 717 – 1 

(2009) – “ Acoustics – Rating of insulation in buildings ando f buildings elments-part 1: 

Airborne sound insulation”.  

 

A partir dos valores de (D2m,nT) é possível determinar o valor de (D2m,nT,w). Para o efeito, 

sobrepõe-se a descrição convencional (curva de referencia) ao diagrama dos valores da 

diferença dos níveis de pressão sonora entre os recintos emissor e recetor (curva de perdas de 

transmissão). A comparação entre as duas curvas é realizada com variações de 1 dB e considera-

se satisfeita quando o somatório dos desvios desfavoráveis é o mais elevado possível, mas 

menor ou igual a 32 dB. Considera-se que o desvio desfavorável numa dada frequência 
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corresponde ao valor da diferença entre as duas curvas quando a curva de valores medidos se 

situa abaixo da curva de referência.  

 

Tabela 5.8 – Dados utilizados para obtenção do índice de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea, padronizado. 

Frequência 

(Hz) 

D2m,nT 

(dB) 

Desvios 

(dB) 

Desvios 

desfavoráveis 

(dB) 

100 37,7 19 0 

125 37,8 22 0 

160 31,7 25 0 

200 47,4 28 0 

250 39,0 31 0 

315 35,2 34 0 

400 36,5 37 0,5 

500 41,7 38 0 

630 44,2 39 0 

800 42,4 40 0 

1000 41,5 41 0 

1250 38,8 42 0 

1600 35,4 42 3,2 

2000 35,6 42 6,6 

2500 34,6 42 7,4 

3150 34,9 42 7,1 

  ∑ = 31,02 
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Após a consecução deste ajustamento, o índice de isolamento sonoro (D2m,nT,w) corresponde ao 

valor da ordenada da descrição convencional de referência para a frequência de 500 Hz. 

 

5.5. Avaliação da conformidade 

De acordo com o RRAE, no caso de edifícios habitacionais (presente caso) e mistos, e unidades 

hoteleiras, um edifício, ou qualquer das suas frações, é considerado conforme os requisitos 

acústicos aplicáveis, quando o valor obtido para o índice de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea, (D2m,nT,w), acrescido do fator de incerteza I (I = 3 dB) associado à determinação 

das grandezas em causa, satisfaz o limite regulamentar, que no presente caso é:   

 D2m,nT,w ≥ 28 dB, em zonas sensíveis13 regulados pela alínea b) do nº1 do artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído. 

 

Posto isto, e tendo em conta que no subcapítulo 5.5.4.3. se determinou o valor do índice de 

isolamento sonoro a sons de condução aérea (D2m,nT,w = 38 dB) é possível concluir que a fachada 

                                                 
13 Zona sensível - área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviço destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, 

sem funcionamento no período noturno; 
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Figura 5.12 - Isolamento sonoro a sons de condução aérea, padronizado da parede de fachada 

da sala do Apartamento 2. 
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analisada e que como já referido foi reabilitada se encontra em conformidade com o limite 

regulamentar.  
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 ANÁLISE CRÍTICA INTEGRADA 

Através da realização dos inquéritos de satisfação aos moradores foi possível observar alguns 

padrões de opiniões e fundamentar, com o auxílio das conclusões da campanha de 

monitorização, a avaliação e quantificação dos co-beneficios presentes no caso de estudo. 

 

Em praticamente todos os fatores analisados verificam-se avaliações mais satisfatórias com o 

estado atual da respetiva habitação e até mesmo da urbanização comparativamente àquela que 

sentiam antes dos trabalhos de reabilitação terem sido realizados. Apresenta-se em seguida, 

seguindo a ordem da Tabela 3.1, a interpretação e análise das respostas aos inquéritos de 

satisfação.  

 Relativamente ao co-benefício Conforto Térmico, ambos os inquiridos indicaram que se se 

sentem bastante confortáveis com as condições térmicas que as novas habitações lhes 

proporcionam e, por isso, as respostas terem sido no sentido de se considerarem muito mais 

satisfeitos termicamente no cenário pós-reabilitação, onde afirmaram que não passam por 

mudanças tão bruscas de temperatura entre o interior da habitação e o exterior (tanto na estação 

de arrefecimento como de aquecimento) como aquela que passam no cenário pré-reabilitação. 

Outro fator que comprova esta satisfação é os inquiridos terem respondido que raríssimas vezes 

sentiram necessidade de utilizar meios mecânicos de aquecimento ou de arrefecimento.  

 

Seguindo a lógica da matriz de avaliação de co-benefícios (Tabela 3.1) que atribui um forte 

peso em termos de impacto no conforto térmico ao isolamento da fachada (pelo exterior) a 

explicação para esta melhoria explicada pela inclusão de isolamento da fachada (pelo exterior) 

em ambos os edifícios onde se inserem as habitações dos inquiridos, nomeadamente a colocação 

de ETICS como referido no Capitulo 4.  

 

Também importante destacar as conclusões retiradas na campanha de monitorização em termos 

dos aspetos higrotérmicos (temperatura ambiente e humidade relativa internas), que referem 

que tanto os valores da temperatura ambiente como humidade relativa se encontram dentro dos 

limites regulamentares e portanto em valores que contribuem para a sensação de conforto 

térmico. 
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Relativamente ao co-benefício Iluminação Natural existiu como se pode observar pelas 

respostas uma ligeira diferença. A moradora do Apartamento 1 respondeu que não sentiu 

alteração face ao aproveitamento e distribuição da luz natural na sua habitação no cenário pré-

reabilitação. Já o morador do Apartamento 2 respondeu que sentiu uma ligeira melhoria mas 

que não pode ser explicada por nenhuma das medidas das medidas de melhoria de eficiência 

energética implementadas no caso de estudo como é possível constatar ao analisar a Tabela 4.4.   

 

No que se refere ao co-benefício Qualidade do Ar Interior ambos os inquiridos responderam 

que não sentiram alterações face ao cenário pré-reabilitação qualidade do ar interior. 

 

Quanto à Acústica (ruído interno e ruído externo) pode-se dizer que apenas no caso do ruído 

externo os moradores sentiram melhorias. Esta melhoria pode ser explicada pelo mesmo motivo 

que permitiu melhorias em termos de conforto térmico, isto é, o isolamento térmico pelo 

exterior da fachada (ETICS) que contribuiu positivamente para uma diminuição do ruído 

proveniente do exterior comparativamente à solução construtiva original.   

 

Neste co-benefício, importante também destacar as conclusões da campanha de monitorização 

em termos acústicos da fachada principal do edifício do Apartamento 2 onde se conclui in situ 

que o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado de fachadas (D2m,nT,w) 

se encontra dentro do limite regulamentar e portanto permite fundamentar e comprovar 

experimentalmente a satisfação em termos acústicos que o inquirido do respetivo apartamento 

referiu.  

 

Outro co-beneficio avaliado foi a Redução da Exposição à Flutuação dos Preços de Energia 

onde a resposta de ambos os inquiridos foi a mesma. Responderam que não ocorreu alteração 

digna de referência neste aspeto, e que é explicada pelo facto de não ter existido grande 

discrepância na frequência de utilização de equipamentos de climatização antes e após os 

trabalhos de reabilitação. 

 

Um dos co-beneficios mais positivamente referidos foi a Estética/Integração Arquitetónica 

onde ambos os inquiridos responderam que melhorou bastante e que hoje a Urbanização Vila 

d’ Este se encontra bastante melhor arranjada em termos de espaços comuns e de infraestruturas 



CO-BENEFÍCIOS DA REABLITAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE RESIDENCIAL CONSTRUÍDO 

 

117 

CAPITULO 6. ANALISE CRITICA INTEGRADA 

de acesso e também os edifícios encontram-se esteticamente bastante mais agradável face 

aquilo que aparentavam antes da implementação das medidas de renovação na Urbanização.  

 

A metodologia do Annex 56 refere que para o co-benefício Estética/Integração arquitetónica 

uma das medidas com contributo mais positivo é o isolamento da envolvente do edifício, 

medida essa que no caso de estudo se verificou e é portanto também um fator plausível para a 

resposta dos inquiridos.  

 

Relativamente à Segurança os inquiridos deram resposta igual explicando que mesmo antes da 

implementação das medidas de renovação não sentiam grande insegurança, já que conheciam 

grande parte das pessoas que habitam e frequentam as imediações dos edifícios em que habitam. 

Consideram que os acabamentos exteriores tanto das fachadas dos edifícios como a 

reorganização espacial no exterior permitiu um campo de visão mais alargado claro e daí se 

explica a resposta dada.   

Por fim, em termos de co-beneficios, e um dos que apresenta impacto mais positivo na perceção 

dos inquiridos, surge o Orgulho/Prestigio que estes consideraram que melhorou muito e que 

agora se sentem bastante mais orgulhosos da Urbanização onde vivem.  

O último grupo de questões onde se inclui a questão sobre a satisfação global com as renovadas 

condições das habitações dos inquiridos e da Urbanização veio de certa forma validar os 

resultados até então obtidos, pois apresentou o mesmo padrão de respostas, isto é, um 

desempenho superior nas condições atuais quando comparadas com as condições dos edifícios 

anteriormente às medidas de reabilitação.  

Deste ultimo grupo também faz parte a questão enunciada Figura 6.27 e que serviu de estratégia 

para aferir a quantificação dos co-beneficios e da sua importância a fim de clarificar quais os 

co-benefícios e inerentes medidas de renovação de eficiência energética que apresentam mais 

impacto para os moradores e assim procurar refletir essa importância no processo de decisão, 

isto é, procurar avaliar e estudar as medidas a implementar também pela importância que estas 

representam na visão dos moradores do edifício a reabilitar. Pela análise das respostas dos 

inquiridos é possível concluir que os co-beneficios que mais peso representam são o conforto 

térmico, qualidade do ar interior e acústica. Esta importância atribuída pelos moradores permite 

definir que soluções de reabilitação da envolvente que interferem diretamente e fortemente 

(Tabela 3.1) nos três parâmetros com mais peso atribuído quando bem concretizadas devem ser 
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levadas em linha de conta na linha da frente no desenvolvimento e no estudo da implementação 

de medidas de renovação de eficiência energética  

Em suma, os moradores sentem-se na globalidade satisfeitos com as condições que as 

habitações lhes proporcionam. Além do descrito anteriormente, existem condicionalismos, que 

não foram possíveis de serem solucionados, que de certa forma limitam as conclusões e análises 

efetuadas:  

 O volume de inquéritos realizado deveria ser mais abrangente e caracterizador da 

amostra, sendo que a amostra reduzida pode por vezes conduzir a resultados diferentes da 

realidade;  

 A inclusão nos inquéritos de outros fatores poderia vir a possibilitar maior abrangência 

a trabalhos futuros, embora correspondesse a documentos mais extensos e cujo preenchimento 

se tornaria mais moroso.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões sobre o trabalho realizado relativo à 

avaliação dos co-benefícios da reabilitação energética na ótica privada. Adicionalmente, 

apresentam-se as principais ideias relativamente a trabalhos que se pensa pertinentes 

desenvolver no futuro. 

7.1. Aspetos gerais e conclusões 

A aposta em políticas de poupança de energia geralmente tem-se debatido com um principal 

problema que está associado ao retorno relativamente modesto que o investimento em 

programas de eficiência energética reflete, sugerindo um retorno fraco sobre os gastos de fundos 

governamentais neste sector.  

No entanto, é crucial ressalvar a importância da consideração de um conjunto variado de co-

beneficios nas avaliações finais de programas de eficiência energética, que permitem refletir, 

não só a partir de uma perspetiva económica, mas também a partir de perspetivas indiretamente 

relacionadas com as medidas de renovação de eficiência energética que não afetam com o 

mesmo grau de importância os decisores, nomeadamente na perspetiva macroeconómica 

impactos ambientais e sociais.  

Como já mencionado, o objetivo primordial da presente dissertação passou pelo estudo da 

temática dos co-benefícios da reabilitação energética de edifícios, procurando comprovar o seu 

impacto transversal e a importância da sua inclusão em políticas de promoção de eficiência 

energética a fim de consciencializar os decisores/investidores/promotores/proprietários da 

pertinência da sua integração no processo de decisão. Estes co-beneficios não propriamente 

energéticos são negligenciados nas avaliações de conceção e concretização de programas de 

investimento em eficiência energética porém é fulcral almejar estratégias de promoção a fim de 

serem integrados nessa avaliação o que se traduziria num quadro informativo mais completo e 

capaz de refletir a melhoria do valor integral que as medidas de renovação de eficiência 

energética no caso de edifícios conduz.  

Neste sentido foi estudado um conjunto de co-benefícios na ótica privada, aplicáveis a um caso 

de estudo com vista a apurar as repercussões (positivas e/ou negativas) das medidas de 
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renovação de eficiência energética implementadas. Também foi avaliada a importância dada 

pelos moradores questionados de quais desses múltiplos benefícios são para si mais importantes 

com a vista a procurar transmitir quais das diferentes soluções de reabilitação energética 

representam maior peso na ótica do ocupante do edifício. Simultaneamente foi realizada uma 

campanha experimental dos parâmetros temperatura ambiente e humidade relativa interiores e 

avaliação in situ do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado de 

fachadas que auxiliaram as conclusões retiradas da avaliação dos co-benficios. 

 

Mediante os resultados do estudo efetuado conclui-se que de facto as medidas de renovação de 

eficiência energética levadas a cabo nos apartamentos da Urbanização Vila d’Este selecionados 

para monitorização tiveram repercussões positivas na opinião dos moradores e a vários níveis 

como a qualidade da (re) construção (melhoras da estética/integração arquitetónica e da 

segurança e redução das patologias do edifício) e também em termos de bem-estar (melhorias 

de conforto térmico, diminuição do ruído proveniente do exterior, melhorias da iluminação 

natural e aumento do sentimento de orgulho/prestígio). A transversalidade destas melhorias que 

são auxiliadas pelos resultados da campanha experimental demostram aos decisores exemplos 

de como a aposta em medidas de renovação de eficiência energética em edifícios acarreta 

múltiplos benefícios e que permite corroborar a conceção e concretização de medidas de 

políticas que maximize os benefícios prioritários.  

Em suma, a abordagem co-benefícios das políticas de eficiência energética deve ser capaz de 

elucidar e transmitir todo o potencial da eficiência energética e das medidas de renovação de 

edifício a ela associadas. Traduz uma mudança de paradigma que é necessária e inicia uma 

mudança significativa na captação de oportunidades na área da eficiência energética e estimula 

os decisores para um caminho eficiente a vários níveis (incluindo economicamente) para 

alcançar os objetivos de progresso sustentável. Esta abordagem contribui para acelerar a 

mudança de eficiência energética do seu estatuto de “combustível escondido” para o seu papel 

cada vez mais emergente de “primeiro combustível” (IEA, 2012).  

7.2. Trabalhos Futuros 

Realizada a dissertação, fica patente que é ainda necessário esforços significativos a fim de 

aprofundar a compreensão da dinâmica dos co-beneficios principalmente na sua integração na 

otimização da rentabilidade dos custos da redução do consumo de energia e de emissões de 

carbono. 
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Posto isto e tendo em conta a natural necessidade de dar continuidade ao aprofundamento e 

estudo da temática em questão, torna-se pertinente agrupar um conjunto de ideias interessantes 

de melhoramento e evolução deste estudo. Por isso, as sugestões são: 

 A natureza fortemente subjetiva da avaliação dos co-benefícios na ótica privada torna 

importante que a amostra de opiniões seja o mais ampla possível a fim de ser possível 

estabelecer padrões de opinião o mais fiáveis possível e portanto, neste sentido, um dos 

trabalhos futuros passa por procurar avaliar os co-beneficios na perspetiva privada através de 

uma amostra mais significativa; 

 Procurar avaliar os co-beneficios na perspetiva privada em casos de estudo onde as 

medidas de reabilitação energética abrangem o maior número possível de co-beneficios 

presentes na matriz de avaliação dos co-benefícios preconizada no  Annex 56; 

 Procurar avaliar os co-benefícios na perspetiva macroeconómica; 

 Procurar aprofundar as existentes ou desenvolver novas estratégias de quantificação dos 

co-benefícios para que estes sejam incluídos no cálculo da rentabilidade da otimização da 

energia e das emissões de carbono. 
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