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‘We can’t solve problems by using the same kind 
of thinking we used when we created them’ 

[Albert Einstein] 
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RESUMO

O projeto de um ambiente hospitalar requer uma série de preocupações com a satisfação e bem-estar 
das diferentes equipas de trabalho, pacientes, visitantes e administradores, ao mesmo tempo que possui 
uma forte responsabilidade social e impacto na cidade. Atualmente, verifica-se que a maioria destes 
edifícios não é concebida ou utilizada de forma sustentável, apesar de já existirem algumas iniciativas e 
ferramentas que têm vindo a ser desenvolvidas com o objetivo de serem utilizadas no suporte de decisões 
que permitam otimizar a sustentabilidade dos mesmos.

Assim, para que o desempenho destes edifícios seja elevado, os princípios e as práticas de sustentabili-
dade devem ser considerados nas duas principais fases do ciclo de vida: fase de projeto (promovendo a 
adoção de soluções que resultem na melhoria da sustentabilidade da construção); e fase de utilização (su-
portando as decisões dos gestores e utilizadores do edifício na adequada manutenção dos equipamentos 
e operação do edifício, a fim de se alcançarem níveis elevados de eficiência).

Tendo por base este contexto, o presente trabalho de investigação tem como objetivos discutir as barrei-
ras existentes na disseminação de práticas sustentáveis nos edifícios de saúde e apresentar uma proposta 
para um método que, dando resposta a algumas das barreiras identificadas, facilite a incorporação de 
princípios de sustentabilidade durante diferentes fases do ciclo de vida de um edifício hospitalar, parti-
cularmente nas fases de projeto e de utilização. A estrutura apresentada é orientada para o contexto por-
tuguês e encontra-se baseada no trabalho desenvolvido até à atualidade pelas organizações ISO e CEN 
e noutros métodos internacionais de avaliação da sustentabilidade já disponíveis no mercado. 

Desde a última década do século XX que a indústria da saúde tem vindo a ter em conta o impacte ambiental 
dos seus edifícios, com vista a avaliação da sustentabilidade dos mesmos. Neste sentido, têm sido desen-
volvidos e implementados novos regulamentos, metas políticas e métodos de avaliação da Sustentabilidade 
dos Edifícios. Tendo por base este contexto, e o facto de não existir em Portugal um método orientado 
para a promoção da sustentabilidade de edifícios de saúde, neste trabalho foi desenvolvido um método de 
Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares, adaptado ao contexto português. Para tal, foi ne-
cessário estabelecer uma estrutura de critérios de avaliação e um conjunto de práticas de referência. Ambos 
são essenciais para avaliar a sustentabilidade de um projeto e para apoiar as equipas de projeto e todas as 
outras partes interessadas no processo de conceção e utilização de um edifício sustentável, permitindo a 
comparação entre um caso de estudo e as práticas convencionais e melhores práticas de mercado.

Como resultado, é apresentado um novo método, composto por cinquenta e dois indicadores distribuídos 
por vinte e duas categorias enquadradas em cinco áreas. Este método pode ser aplicado a todas as Uni-
dades Prestadoras de Cuidados de Saúde (UPCS) novas, existentes ou em reabilitação, integradas em 
áreas urbanas, com capacidade de internamento ou serviço de ambulatório, durante as fases de projeto 
e utilização.

Acredita-se que a utilização da abordagem desenvolvida é uma das formas mais eficientes para se alcan-
çar a sustentabilidade no sector, pois permite a análise e avaliação comparativa da sustentabilidade de 
diferentes cenários e o suporte das opções a tomar nas diferentes fases de projeto e do ciclo de vida dos 
edifícios de saúde. Este método tem uma capacidade adaptativa e permite ser melhorado e atualizado ao 
longo do tempo.

Palavras-chave: Avaliação da sustentabilidade; Construção sustentável; Edifícios hospitalares; Hospitais; Sustentabilidade.
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ABSTRACT

The design of a hospital environment involves many concerns related to the satisfaction and well-being 
of the work teams, patients, visitors, and administrators, and at the same time requires strong social re-
sponsibility and has a high impact on a city. Currently, it seems that most of this type of building is not 
designed or used in a sustainable way, although some initiatives and tools have already been developed 
to support decision-making to optimize building sustainability.

To introduce sustainable practices in these buildings to achieve a high level of performance, it is neces-
sary to take actions in two main life cycle stages: design phase (to help the decision makers, mainly the 
design team, to implement solutions that improve building sustainability); and use phase (to achieve a 
high level of efficiency, by supporting managers and users in the adequate maintenance of equipment 
and building operation).

Based on this context, the aim of this research work is to discuss the barriers to the dissemination of 
sustainable practices in healthcare buildings, and to propose a method that facilitates the incorporation 
of sustainability principles during the different life cycle stages of a hospital building while overcoming 
some of the identified barriers. The structure presented is oriented to the Portuguese context and is 
based on the work done to date by the ISO and CEN organizations and other international sustainabil-
ity assessment schemes already available on the market. 

Since the last decade of the twentieth century, this industry is paying attention to the environmental 
impact of their buildings and therefore new regulations, policy goals, and Building Sustainability As-
sessment (BSA) methods are being developed and implemented. Based on this context and having in 
mind that there is not in Portugal any method to support decision making to promote a more sustainable 
healthcare sector, the propose of this study is to developed a Healthcare Buildings Sustainability Assess-
ment that is suitable for the Portuguese context. For this assessment, it is necessary to establish a criteria 
structure and a set of benchmarks related with their life cycle performance. They are both essential to 
rate the sustainability of a project and to support designers and other stakeholders in the process of de-
signing and operating a sustainable building, by allowing the comparison to be made between a project 
and conventional and best market practices.

As a result, it is presented a method composed of fifty-two sustainability indicators divided between 
twenty-two categories according to five areas. This method can be applied to all healthcare providers 
with inpatient capacity or ambulatory service, during the use phase or design of a new or retrofitted 
healthcare building in urban areas.

It is believed that the use of the developed method is one of the most efficient ways to archive sustaina-
bility in the healthcare sector, because it allows to compare the sustainability of different scenarios and 
to support the decisions making at different design stages. This method has an adaptive capacity and 
allows to be improved and updated over time.

Keywords: Sustainability assessment; Sustainable construction; Healthcare buildings; Hospitals; Sustainability.



XI

2. Enquadramento e análise crítica acerca dos métodos de avaliação de sustentabilidade de edifícios hospitalares 

RÉSUMÉ

La conception d’un milieu hospitalier exige un certain nombre de préoccupations avec la satisfaction et 
le bien-être des différentes équipes de travail, les patients, les visiteurs et les administrateurs, tout a une 
forte responsabilité sociale et de l’impact sur la ville. Actuellement, il semble que la plupart de ces bâti-
ments ne sont pas conçus ou utilisés de façon durable, bien qu’il existe déjà des initiatives et des outils qui 
ont été développés pour être utilisés à l’appui des décisions qui permettent d’optimiser leur durabilité.

Ainsi, pour que l’exécution de ces bâtiments soit élevé, les principes et les pratiques de développement 
durable doivent être pris en compte dans deux phases principales du cycle de vie: la phase de conception 
(promotion de l’adoption de solutions qui aboutissent à l’amélioration de la durabilité de la construction) 
; et la phase de l’utilisation (appuyer les décisions des gestionnaires et des utilisateurs du bâtiment dans 
l’entretien de l’équipement et l’exploitation du bâtiment afin d’atteindre des niveaux élevés d’efficacité).

Sur la base de ce contexte, ce travail de recherche vise à discuter des obstacles à la diffusion des pra-
tiques durables dans les bâtiments de santé et de présenter une proposition de méthode qui, en réponse 
à certains des obstacles identifiés, facilite l’intégration des principes de développement durable au cours 
des différentes phases de la vie d’un cycle de construction de l’hôpital, en particulier dans la phase de 
conception et de l’utilisation. La structure représentée est orientée vers le contexte portugais et elle est 
basée sur le travail développé à nos jours par les organisations ISO et du CEN et d’autres méthodes 
d’évaluation internationales déjà disponibles sur la viabilité du marché.

Depuis la dernière décennie du XXe siècle que l’industrie des soins de santé doit prendre en compte 
l’impact environnemental de ses bâtiments, en vue d’évaluer la durabilité de même. À cet égard, ils 
ont été développés et mis en œuvre de nouveaux règlements, les politiques, les objectifs et les méthodes 
d’évaluation de la durabilité des bâtiments. Sur la base de ce contexte, le fait que le Portugal ne dispose 
pas d’une approche axée sur la promotion de la durabilité des bâtiments de santé, ce travail a été mis au 
point une méthode d’évaluation des bâtiments hospitaliers développement durable, adapté au contexte 
portugais. Pour ce faire, il était nécessaire d’établir un cadre de critères d’évaluation et un ensemble 
de pratiques de référence. Ce sont deux éléments essentiels pour évaluer la viabilité d’un projet et de 
soutenir les équipes de projet et toutes les autres parties prenantes dans le processus de conception et 
de l’utilisation de la construction durable, en permettant une comparaison entre une étude de cas et des 
pratiques traditionnelles et les meilleures pratiques marché.

Par conséquent il est présenté une nouvelle méthode, comprenant cinquante-deux indicateurs divisés 
par vingt-deux catégories encadrées dans cinq domaines. Cette méthode peut être appliquée à tous 
les fournisseurs des unités de soins de santé (UPCS) avec capacité d’hospitalisation ou d’un service de 
consultation externe au cours de la phase de conception et d’utilisation, ainsi que les nouveaux bâtiments 
existants ou la réhabilitation de ceux-ci, construits dans les zones urbaines.

On croit que l’utilisation de l’approche développée est l’un des moyens les plus efficaces pour assurer la 
durabilité dans le secteur, car elle permet l’analyse et l’évaluation comparative de la durabilité des diffé-
rents scénarios et d’appuyer les choix effectués dans les différentes phases du projet. Cette méthode a une 
capacité d’adaptation et elle permet d’améliorer et mis à jour au fil du temps.

Mots-clés: Évaluation de la durabilité; Construction durable; Bâtiments hospitaliers; Hôpitaux; Développement durable.
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O conceito de desenvolvimento sustentável estende-se a 
diversos significados e práticas comuns a todo o ser hu-
mano, os quais partilham o objetivo de: uma sociedade 
que deve poder persistir por muitas gerações, tendo em 
si uma visão flexível e desperta o suficiente que lhe per-
mita manter os sistemas físicos e sociais que a suportam 
(Águeda, 2012; Pinheiro, 2006; CIB, 1999). Assim, as 
cidades atuais podem e devem ser um campo aberto aos 
pressupostos sustentáveis, já que a grandiosidade da sua 
escala se traduz na possibilidade de um impacto sobre o 
ambiente, tão profundo quanto maior for a sua dimensão.

Dentro deste propósito, a indústria de construção tem 
como objetivo alcançar um produto que: satisfaça a fun-
cionalidade para a qual foi pensado; que seja economi-
camente viável; que possua as necessárias condições de 
segurança para o efeito das ações tanto naturais como hu-
manas; e que contenha as características de durabilidade 
que permitam a redução da sua deterioração ao longo do 
seu ciclo de vida. O produto deve ainda, ser compatível 
com a sua envolvente e traduzir-se no menor impacte am-
biental possível.

Aliando esta preocupação à questão da humanização e 
eficaz gestão dos edifícios hospitalares, surge a importân-
cia da definição do que é um edifício hospitalar sustentá-
vel e quais são as melhores práticas sustentáveis de pro-
jeto para este tipo de edifícios. Defendendo-se que esta 
procura deverá assentar numa avaliação base comum que 
permita situar o edifício numa escala comparativa, no que 
respeita às suas opções de projeto e construção, pretende-
-se apresentar a importância e necessidade de se alcançar 
o melhor método de avaliação e de apoio às equipas pro-
jetistas, capaz de premiar e ajudar a escolha das melhores 
soluções de projeto.

The concept of sustainable development extends 
through diverse meanings and common activities to 
humanity, which have an implicit mutual goal: a society 
that might persist throughout many generations with a 
flexible and whole vision which will allow it to maintain 
the social and physical system that sustains it (águeda, 
2012; Pinheiro, 2006; cib, 1999). Cities can and should 
be an open field to sustainable guidelines since its scale 
complexity becomes an impact on the environment as 
deep as its dimension. 

On this scenario, the aim of construction industry is to 
achieve a product that: fulfils the functionality require-
ments which it was intended; is economically viable; has 
the necessary security conditions for the effect of both 
natural and human actions; and which contains the char-
acteristics of durability that allow the reduction of its 
deterioration throughout its life cycle. The product must 
be integrated into the natural system with the smallest 
negative environmental impact. 

Bringing this concern to the humanization and effective 
management of hospital buildings, the importance of de-
fining what a sustainable hospital building is and what 
are the best sustainable design practices for this type of 
building. It is argued that this demand should be based 
on a common base assessment that allows the building to 
be placed on a comparative scale about its design and con-
struction options. It is intended to present the importance 
and necessity of achieving the best method of evaluation 
and support to the design teams, able to reward and sup-
port the best design solutions.
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1. Introduction

1.1. FIRST CONSIDERATIONS

The Concept of Sustainable Development is in-
creasingly in the discourses of researchers, inves-
tors and politicians worldwide. In turn, the cur-
rent economic crisis has reinforced the growing 
environmental concern and made populations 
aware of a necessary and inevitable change in the 
values   of society (Haapio & Viitaniemi, 2008). 
The lack of the people concern in this area, espe-
cially in the most industrialised countries, is at the 
root of this, which has one three-dimensional (so-
cial, environmental and economic) crisis. In this 
scenario, it is possible to highlight the positivism 
of the most recent initiatives that aim to achieve 
the change of the world population attitudes (Co-
hen, Standeven, Bordass, & Leaman, 2001).

Sustainable development is not only a concept ad-
vocated by ecologists, but the social and econom-
ic dimensions are fundamental to this concept 
(Roberts & Guenther, 2006). Thus, since the con-
struction sector is not an exception within the in-
dustry in general, there is a growing concern with 
the incorporation of criteria and measures that are 
in line with the development of more sustainable 
projects. In this way, the selection of analysis pa-
rameters specific to each type of building gains 
more and more meaning (Mateus & Bragança, 
2011). Thus, assessment methods should be able 
to assess and recognise/certify the project team’s 
commitment to the development of a construction 
that has a more sustainable life cycle. Considering 
the exceptional characteristics of some typologies 
of public buildings, these can be presented as ex-
amples for the built urban environment. In this 
context, the different types of hospital buildings, 
because they contain a series of multidisciplinary 
requirements since they need to satisfy the expec-
tations of all users, becoming an attractive design 
challenge (Roberts & Guenther, 2006).

Taking advantage of the fact that the concept of 
minimization of environmental impact is becom-
ing a flag of differentiation regarding the quality 
of buildings, it is important to consider the devel-
opment of a national plan for this concern, which 
makes the country compatible with the objectives 
of Sustainable Development. For this purpose, it 
is imperative to use assessment systems to analyse 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O conceito de Desenvolvimento Sustentável é 
cada vez mais um conceito presente nos discur-
sos dos investigadores, investidores e políticos que 
atuam a nível mundial. Por sua vez, a crise econó-
mica sentida atualmente, veio reforçar a crescente 
preocupação ambiental e consciencializar as po-
pulações para uma necessária e inevitável viragem 
nos valores da sociedade (Haapio & Viitaniemi, 
2008). A falta de preocupação das populações 
nesse domínio, especialmente as dos países mais 
industrializados, encontra-se na base desta crise 
que cada vez mais se afigura tridimensional (so-
cial, ambiental e económica). Neste cenário, real-
ça-se o positivismo das mais recentes iniciativas 
que pretendem alcançar a alteração de atitude da 
população mundial (Cohen, Standeven, Bordass, 
& Leaman, 2001).

O desenvolvimento sustentável não é apenas um 
conceito defendido pelos ecologistas, sendo as di-
mensões social e económica fundamentais para 
este conceito (Roberts & Guenther, 2006). As-
sim, não sendo o sector da construção uma exce-
ção dentro da indústria em geral, verifica-se neste 
uma crescente preocupação com a incorporação de 
critérios e medidas que vão de encontro ao desen-
volvimento de projetos mais sustentáveis. Deste 
modo, a seleção de parâmetros de análise espe-
cíficos para cada tipo de edifício, ganha cada vez 
mais significado (Mateus & Bragança, 2011). As-
sim, os métodos de análise devem ser capazes de 
avaliar, reconhecer e certificar a aposta da equipa 
de projeto no desenvolvimento de uma construção 
que apresente um ciclo de vida mais sustentável.
Tendo em conta as características excecionais 
de algumas tipologias de edifícios de utiliza-
ção pública, estes podem ser apresentados como 
exemplos para o meio urbano construído. Neste 
contexto, enquadram-se os diversos tipos de edi-
fícios hospitalares que, por conterem uma série de 
exigências multidisciplinares, pois necessitam de 
satisfazer as expectativas de todos os utilizadores, 
tornam-se um desafio de projeto aliciante (Ro-
berts & Guenther, 2006).

Aproveitando o facto do conceito da minimiza-
ção do impacte ambiental se estar a tornar numa 
bandeira de diferenciação no que respeita à quali-
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sustainability throughout the buildings life cycle. 
Contrary to what was advocated by authors such as 
Cohen, Standeven, Bordass and Leaman (2001), it 
is believed that the development of a single evalu-
ation method for all types of buildings is problem-
atic and debatable, due to the multidisciplinary of 
this sector and the contextualization of its analy-
sis parameters, which may vary from building to 
building and region to region. For example, the 
requirements that should be satisfied in a hospital 
building for it will be considered sustainable, will 
not be the same as for a residential building.

The health sector in Portugal has undergone 
profound changes in the last thirty years, and 
this process of change is becoming progressive-
ly more evident, especially in the relationship 
between the society and these issues (Lapão, 
2005). There are growing concerns about the en-
vironment and the quality of the interior spaces, 
which are reflected not only in patients but also 
in employees. Consequently, the constant tech-
nological changes and the need to incorporate 
them into the hospital spaces, entail a multiplic-
ity of design issues that should be tacked into 
accounts, such as space flexibility and adaptabil-
ity. So, the awareness of the need to apply con-
temporary concepts in the management of these 
buildings has had a very important current re-
percussion (Lapão, 2005). Thus, it is important 
to combine these management techniques and 
the assessment tools, which defend the principles 
of sustainability. So, they can contribute signif-
icantly to the economy sector, social satisfaction 
and minimization of environmental impact.

Rosalyn Cama (2006) defends that the profes-
sionals of construction can greatly contribute to 
the improvement of the composition, functioning 
and organisation of these spaces. Thus, the author 
argues that, in order of importance, the points to 
be taken into account should be: 1) the patient, 
should the architecture of the space reflect their 
needs and requirements; 2) the opportunity, could 
construction of the environment can contribute to 
facilitating the treatment and comfort of patients; 
3) efficiency, allowing the design of the build-
ing to reduce energy costs, water, raw materials 
and waste production; 4) the balance, that can be 
reached between the need to treat diseases and 

dade das edificações, torna-se importante pensar 
no desenvolvimento de um plano nacional voltado 
para esta área, que torne o país compatível com 
os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para 
este efeito, é imperativo recorrer a sistemas de ava-
liação que permitam analisar a sustentabilidade ao 
longo do ciclo de vida dos edifícios. Ao contrário 
do defendido por autores como Cohen, Stande-
ven, Bordass e Leaman (2001), acredita-se que o 
desenvolvimento de um único método de avalia-
ção para todas as tipologias de edifícios é proble-
mático e discutível, devido à multidisciplinarida-
de deste sector e à contextualização dos seus pa-
râmetros de análise, que podem variar de edifício 
para edifício e de região para região. Por exemplo, 
as exigências a satisfazer num edifício hospitalar 
para que este seja considerado sustentável, não se-
rão as mesmas de um edifício residencial.

O sector da saúde em Portugal tem vindo a so-
frer profundas alterações nos últimos trinta anos, 
verificando-se que este processo de mudança está 
a tornar-se progressivamente mais evidente, so-
bretudo no que respeita ao envolvimento cada vez 
mais atento e preocupado da sociedade (Lapão, 
2005). Há preocupações crescentes a nível do am-
biente e qualidade dos espaços interiores, que se 
refletem não só nos pacientes como também nos 
funcionários. Consecutivamente, as constantes 
evoluções tecnológicas e a necessidade de incorpo-
ração das mesmas nos espaços hospitalares, acar-
retam consigo uma multiplicidade de questões 
de projeto que cada vez mais têm de ser tidas em 
conta, como a flexibilidade e adaptabilidade dos 
espaços. Por sua vez, a consciência da necessida-
de de se aplicarem conceitos contemporâneos na 
gestão destes edifícios, tem tido uma repercussão 
atual muito importante (Lapão, 2005). Assim, é 
importante que estas técnicas de gestão se aliem 
às ferramentas que defendem os princípios da sus-
tentabilidade, podendo contribuir significativa-
mente para o sector da economia, satisfação social 
e minimização do impacte ambiental.

Tal como refere Rosalyn Cama (2006) os profis-
sionais da área da construção em muito podem 
contribuir para a melhoria da composição, fun-
cionamento e organização destes espaços. Assim, 
a autora defende que, por ordem de importância, 
os pontos a ter em conta deverão ser: 1) o pacien-
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respect for individual emotions; 5) effectiveness, 
since the careful design and care of spaces facili-
tates the performance of the functions for which 
they are being designed; and 6) safety, since a 
project can reduce medical errors, accidents with 
patients and spread of infections.

These buildings, which present themselves as an 
exception in the city, are usually analysed alone. 
However, they present themselves a strong con-
structive presence, resource consumption and 
waste production, where they generally do not 
look at ways to fulfil the purpose for which they 
are designed since they contain a strong social 
and humanitarian component (Guenther, 2009). 
For all its character and significance, the de-
tailed analysis of its life cycle can only contrib-
ute to a better performance of its function and to 
citizens’ civic education.

1.2. STUDY FRAMEWORK

The objective of this study is the assessment of the 
sustainability of healthcare buildings. By health-
care building is meant any Health Care Provider 
(UPCS) with inpatient capacity or ambulatory 
service. In this sense, this concept encompasses 
any large, small or medium size hospital, treat-
ment clinics, continuing care centres, day hospi-
tals, permanent care centres, health centres and 
medical clinics.

These buildings, not because they are more 
abundant in the territory, but because they are 
big consumers of natural resources and ener-
gy, represent an important focus of study in 
the evaluation process of the buildings life cy-
cle (Guenther, 2009). Implicit activities in the 
health sector require the use of large amount of 
energy for heating and cooling, the operation of 
all equipment and appliances, among others. On 

te, devendo a arquitetura do espaço refletir as 
suas necessidades e exigências; 2) a oportunida-
de, podendo a construção do ambiente contribuir 
para facilitar o tratamento e comodidades dos 
pacientes; 3) a eficiência, possibilitando o proje-
to do edifício a redução de gastos energéticos, de 
água, matérias-primas e produção de resíduos; 4) 
o equilíbrio, que pode ser atingido entre a neces-
sidade de tratamento de doenças e o respeito pe-
las emoções individuais; 5) a eficácia, sendo que 
o desenho atento e cuidado dos espaços facilita o 
desempenho das funções para os quais estão a ser 
projetados; e 6) a segurança, podendo um projeto 
exemplar diminuir erros médicos, acidentes com 
os pacientes e propagação de infeções. 

Estes edifícios que se apresentam como exceção na 
malha urbana duma cidade, são geralmente anali-
sados isoladamente, sendo que se apresentam com 
uma forte presença construtiva, consumo de recur-
sos e produção de resíduos, onde geralmente não se 
olham a meios para se cumprir a finalidade para os 
quais são projetados, uma vez que em si encerram 
uma forte componente social e humanitária (Guen-
ther, 2009). Por todo o seu caráter e significado, 
a análise detalhada do seu ciclo de vida só pode-
rá contribuir para um melhor desempenho da sua 
função e para a educação cívica dos cidadãos.

1.2 OBJETO DE ESTUDO

O objeto de estudo deste trabalho é a avaliação 
da sustentabilidade dos edifícios hospitalares. 
Por edifício hospitalar entende-se toda e qual-
quer Unidade Prestadora de Cuidados de Saúde 
(UPCS) com capacidade de internamento ou ser-
viço de ambulatório. Neste sentido, este conceito 
engloba qualquer hospital de grande, pequena ou 
média dimensão, clinicas de tratamento, centros 
de cuidados continuados, hospitais de dia, Cen-
tros de atendimento permanente, Centros de saú-
de e clinicas de consultas médicas.

Estes edifícios, não por serem representativos da 
malha urbana, mas por serem grandes consumi-
dores de recursos naturais e de energia, represen-
tam um importante foco de estudo no processo de 
avaliação do ciclo de vida das edificações (Guen-
ther, 2009). As atividades implícitas ao sector da 
saúde necessitam da utilização de uma grande 
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quantidade de energia para aquecimento e arre-
fecimento, operação de todos os equipamentos e 
aparelhos, entre outros. Por outro lado, há que ter 
em conta a utilização de recursos renováveis e não 
renováveis, produtos descartáveis, substâncias tó-
xicas e a produção de uma elevada quantidade de 
resíduos (Short & Al-Maiyah, 2009).

Tendo isto em consideração, a Figura 1.1 ilustra 
a relação, que se verifica na indústria de cuidados 
de saúde, entre: a saúde humana; o tratamento 
médico e a poluição ambiental. As organizações 
socialmente responsáveis encontram-se assim en-
volvidas nesta abordagem, designada por Roberts 
e Guenther (2006) de “triple bottom line”, a qual 
expressa a posição da indústria em relação aos edi-
fícios e às práticas de sustentabilidade. Neste con-
texto, as organizações de saúde, a nível mundial, 
têm vindo a desenvolver documentos de orienta-
ção e métodos de avaliação sendo que o sucesso 
dos mesmos no mercado da construção, prende-se 
com a abrangência das três principais dimensões 
da sustentabilidade.

the other hand, the use of renewable and non-re-
newable resources, disposable products, toxic 
substances and the production of a high amount 
of waste must be tacked also into account (Short 
& Al-Maiyah, 2009).

Regarding this principle, Figure 1.1 demonstrates 
the connection between medical treatment, hu-
man health, and environmental pollution that 
affect the healthcare industry mission. It also 
underlines that socially responsible organisations 
are always involved in the “triple bottom line” ap-
proach like defended by Roberts and Guenther 
(2006), which expresses the industry attitude to 
sustainable buildings and operations. So, health-
care organisations have been developed guidance 
documents and assessment methods. For market 
success, the triple bottom line concept needs to 
consider: Environmental, Economic, and Social/
Ethical performances. 

Os prestadores de cuidados de 
saúde podem provocar uma 

diminuição da qualidade ambiental 
Healthcare providers increase 

environmental stress 

Aumentando o número de 
doenças, aumenta a 

preocupação e nível de 
cansaço dos prestadores de 

cuidados de saúde 
Increased illness rates heighten 

medical service providers’ 
stress 

Uma baixa 
qualidade ambiental 

pode aumentar o 
número de doenças 
Environmental stress 
may increase illness 

rates 

Perspetiva do 
cidadão 
Citizen 

perspective 

Prespetiva do 
doente 
Seeker 

perspective 

Perspetiva 
estratégica 
Strategist 
perspective 

Desempenho 
ambiental 

Environmental 
performance 

Figure 1.1 – The integral framework of socially responsible 
organisations (based on (Roberts & Guenther, 2006))

Figura 1.1 - Esquema integral das organizações socialmente 
responsáveis (baseado em (Roberts & Guenther, 2006))
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The health sector has a strong influence on the 
economy of nations and their policies, incorpo-
rating a group of buildings where the quality 
of the indoor environment is quite significant. 
The impacts of this type of buildings are more 
significant than any other because they are di-
rectly related to human health (Guenther & Vit-
tori, 2013).The operation of these equipment for 
twenty-four intensive hours, the high number of 
movement of persons, the existence of distinct 
work zones with different energy needs, the ex-
istence of different functions such as treatment, 
education, research, rehabilitation, health pro-
motion and disease prevention, the need for the 
existence of systems strategic reserve of equip-
ment for constant supply of energy, and size of 
facilities, are key points that differentiate these 
from other types of buildings and make it a spe-
cific case study (Bitencourt, 2006; Dias, 2004).

The main concerns in the design of a hospital en-
vironment are: the climate where the building is 
built, the insolation, the land topography, the envi-
ronmental and landscape conditions; the program; 
the necessary flexibility and expandability; the se-
curity; efficiency in the development of activities; 
and adaptability to new discoveries and technol-
ogies (Chung, Syachrani, Jeong, & Kwak, 2009; 
Dias, 2004). On average, a hospital has energy 
consumption per square meter, ten times more 
than an office building with research laboratories 
(GRESB, 2015). Moreover, and according to the 
comparative analysis of some activity and budget 
reports from the Portuguese hospitals, it is possible 
to note that in most cases sustainability initiatives 
are reduced to the separation, treatment and pos-
sible waste recycling and in punctual cases to the 
reduction of electricity and water consumption.

Currently, there are several studies about hospitals 
that invoke the sustainable development concept. 
However, most of them are oriented for business 
management. Sustainable practices are not wide-
spread mainly due to the fact that these buildings 
are exceptional. Additionally, the implementation 
of sustainable practices, normally related to the 
concept of reduction, is not always very well per-
ceived by society and can generate some resistance 
(Castro, Mateus, & Bragança, 2015).

O sector da saúde apresenta uma forte influência 
na economia das nações e nas suas políticas, in-
corporando um grupo de edifícios onde a qualida-
de do ambiente construído e vivido é bastante sig-
nificativa. Os impactes desta tipologia de edifícios 
são muito significativos, por estarem diretamente 
relacionados com a saúde humana (Guenther & 
Vittori, 2013). O funcionamento intensivo destes 
equipamentos durante vinte e quatro horas diá-
rias, o elevado número de circulação de pessoas, 
a existência de zonas de trabalho distintas com 
necessidades diferenciadas, a existência de diver-
sas funções (como tratamento, ensino, pesquisa, 
reabilitação, promoção da saúde e prevenção da 
doença), a necessidade da existência de sistemas 
de reserva e a dimensão das instalações, são pon-
tos-chave que os diferenciam caracteristicamente 
de outras tipologias e os tornam casos específicos 
de estudo (Bitencourt, 2006; Dias, 2004).

As principais preocupações tidas em conta no pro-
jeto de um ambiente hospitalar são: o clima onde o 
edifício é construído, a insolação, a topografia do 
terreno, as condições ambientais e paisagísticas; o 
programa; a capacidade de flexibilidade e expan-
sibilidade necessárias; a segurança; a eficiência no 
desenvolvimento das atividades; e a adaptabilida-
de a novas descobertas e tecnologias (Chung, Sya-
chrani, Jeong, & Kwak, 2009; Dias, 2004). Um 
hospital, em média, tem um consumo energéti-
co, por metro quadrado, dez vezes superior a um 
edifício de escritórios com laboratórios de inves-
tigação (GRESB, 2015). Apesar deste contexto, 
e de acordo com a análise comparativa efetuada a 
alguns relatórios de atividade e contas de hospitais 
portugueses, as iniciativas verificadas ao nível da 
sustentabilidade, reduzem-se à separação, trata-
mento e possível reciclagem da enorme massa de 
resíduos produzidos, e à tentativa de redução do 
consumo de eletricidade e água.

Atualmente, já existem vários estudos no âmbito 
hospitalar que invocam o conceito de desenvolvi-
mento sustentável. No entanto, esta abordagem 
ainda não se encontra generalizada e isso prende-se 
essencialmente com o facto de estes serem edifí-
cios excecionais. Os edifícios hospitalares represen-
tam uma percentagem pequena na totalidade das 
construções existentes e possuem uma importância 
e cotação social de tal forma elevadas que, alguns 
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parâmetros da sustentabilidade que se prendem 
com o conceito de redução nem sempre são bem 
entendidos pela sociedade, podendo gerar alguma 
resistência (Castro, Mateus, & Bragança, 2015).

A maior parte das organizações para a saúde e 
equipas de projeto que começaram a apostar na 
construção sustentável dos edifícios hospitalares, 
fizeram-no por perceberem as vantagens que este 
tipo de práticas traz para esta tipologia de cons-
trução. Para além da redução de custos e melhor 
qualidade para os utilizadores, as opções mais sus-
tentáveis de projeto preservam o meio ambiente. 
Estes agentes ativos do sector da construção de 
edifícios para a saúde, perceberam que não é pos-
sível manter os mesmos modelos usados e testa-
dos numa era diferente, como é a atual. Esta nova 
obrigação de pensar, só veio favorecer a descoberta 
de novos e melhores métodos e possibilitar a reno-
vação de técnicas que há muito estavam ultrapas-
sadas (Guenther & Vittori, 2013).

Tendo em vista as preocupações com a introdução 
de práticas sustentáveis de projeto, principalmen-
te ao nível da questão ambiental, vários países têm 
publicado diretrizes de projeto para os edifícios 
hospitalares. De entre elas são de destacar as reco-
mendações para projetos hospitalares que o Green 
Building Committee da American Society of Health-
care Engineering (ASHE) publicou em 2002. Pen-
sando em melhorar o meio ambiente, a American 
Hospital Association’s, juntamente com a United Sta-
tes Environmental Protection Agency, propôs, através 
dos princípios da arquitetura sustentável, regras 
para reduzir os resíduos e outros impactes asso-
ciados aos hospitais (Roberts & Guenther, 2006). 
Nessas recomendações, a ASHE propõe um de-
senvolvimento arquitetónico e construti vo capaz de 
melhorar as preocupações ao nível da saúde em três 
escalas (ASHE, 2002): proteção da saúde de todos 
os utilizadores dos edifícios; proteção da saúde da 
comunidade vizinha; e proteção da saúde da comu-
nidade global e dos recursos naturais.

Por outro lado, destacam-se entre os sistemas de 
avaliação da sustentabilidade mundialmente reco-
nhecidos, por possuírem desde 2009, ferramentas 
específicas para a avaliação de edifícios hospitala-
res, os métodos propostos por: Leadership in Energy 
& Environmental Design (LEED); Building Resear-

Most health organisations and project teams that 
started to focus on the sustainable construction 
of hospital buildings did so because they realised 
the advantages that this type of practice brings to 
this type of construction. In addition to cost sav-
ings and better quality for users, more sustainable 
design options preserve the environment. These 
active agents in the health building sector real-
ised that it is not possible to keep the same models 
used and tested in a different era, as it is today. 
This new obligation to think only led to the dis-
covery of new and better methods and to the re-
newal of techniques that had long been outdated 
(Guenther & Vittori, 2013).

In order to introduce sustainable practices in the 
design of healthcare buildings, several countries 
have published guidelines to promote improved 
design approaches. Among them, it is possible 
to highlight recommendations for hospital pro-
jects that the Green Building Committee of the 
American Society of Healthcare Engineering 
(ASHE) published in 2002.This partnership be-
tween the American Hospital Associations and 
the United States Environmental Protection 
Agency pointed out the principles of sustainable 
architecture that are intended to reduce waste 
and other impacts associated with hospitals 
(Roberts & Guenther, 2006). The ASHE pro-
poses an architectural development of these rec-
ommendations in order to develop buildings ca-
pable of improving the health concerns at three 
scales (ASHE, 2002): protecting the immediate 
health of building occupants; protecting the 
health of the surrounding community; protect-
ing the health of the larger global community.

On the other hand, stand out among the glob-
ally recognized sustainability assessment systems, 
since, since 2009, specific tools for the evaluation 
of hospital buildings, the methods proposed by: 
Leadership in Energy & Environmental Design 
(LEED); Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment Method (BREEAM); Green 
Star; Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency (CASBEE).

Also in Portugal, initiatives and sustainability 
campaigns have been carried out in the entities of 
the Ministry of Health, following the publication 
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in 2013 of the “Guia de Boas Práticas para o Sector 
da Saúde”, prepared in the framework of the PE-
BEC And ECO.AP projects (ACSS, 2013). The 
implementation plan for these initiatives proposes 
the following phases (Cravo, 2014):
• Phase I - arouse interest for small gestures;
• Phase II - involve the community in the reality 

of costs;
• Phase III - call for change and sensitize for sim-

ple acts and gestures of saving;
• Phase IV - keep employees and users aware of 

the need to maintain good practices.

Thus, the motivation and opportunity of this re-
search is the desire to study the design improve-
ments that can be introduced in this type of build-
ings in order to increase the sustainability of their 
entire life cycle. Through the study of successful 
cases, methods that aim to reward good practices 
and the transposition of methods tested in other 
typologies, it is concluded that the evolution ca-
pacity of these buildings is a lot.

1.3. AIM OF THE STUDY

The aim of this study is to propose a method to 
assess the sustainability of healthcare buildings, 
adapted to the Portuguese context. This will al-
low the evaluation of buildings in the design, 
construction and use phases, whether of new con-
struction or rehabilitation of existing buildings. 
It is intended that this method be easily used by 
the various project teams and other stakehold-
ers throughout the buildings life cycle, enabling 
easy-to-interpret results and indicators with di-
rect and concise analysis parameters.

The aim of this method is to promote the 
adoption of alternative architectural and con-

ch Establishment Environmental Assessment Method 
(BREEAM); Green Star; Comprehensive Assessment 
System for Built Environment Efficiency (CASBEE). 

Do mesmo modo, também em Portugal se têm 
vindo a verificar iniciativas e campanhas de sus-
tentabilidade, promovidas pelo Ministério da 
Saúde, no seguimento da publicação, em 2013, 
do “Guia de Boas Práticas para o Sector da Saú-
de”, elaborado no âmbito dos projetos PEBEC e 
ECO.AP (ACSS, 2013). O plano de implemen-
tação destas iniciativas propõe as seguintes fases 
(Cravo, 2014):
• Fase I – despertar o interesse para os pequenos 

gestos;
• Fase II – envolver a comunidade para a realida-

de dos custos;
• Fase III – apelar à mudança e sensibilizar para 

os atos simples e gestos de poupança;
• Fase IV – manter a sensibilização dos colabora-

dores e utilizadores para a necessidade de man-
ter as boas práticas.

Assim, a motivação e oportunidade desta inves-
tigação prende-se com a vontade de estudar as 
melhorias de projeto que podem ser introduzidas 
nesta tipologia de edifícios com a finalidade de es-
tes aumentarem a sustentabilidade de todo o seu 
ciclo de vida. Através do estudo de casos de suces-
so, de métodos que apontam no sentido de pre-
miar as boas práticas e da transposição de méto-
dos testados em outras tipologias, conclui-se que a 
capacidade de evolução destes edifícios é elevada.

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é propor um método de 
Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios Hospi-
talares, adaptado à realidade portuguesa. Este per-
mitirá a avaliação de edifícios nas fases de projeto, 
construção e utilização, seja de novas construções 
ou reabilitação de edifícios existentes. Pretende-se 
que este método seja facilmente utilizado pelas di-
versas equipas de projeto e por outros intervenientes 
durante o ciclo de vida dos edifícios, possibilitando 
resultados de fácil interpretação e indicadores com 
parâmetros de análise diretos e concisos. 

Pretende-se com este método, promover a adoção 
de soluções arquitetónicas e construtivas alterna-
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tivas às convencionais, que sejam mais compatí-
veis com os objetivos e preocupações do Desen-
volvimento Sustentável. Estas deverão premiar a 
redução dos consumos e dos custos, aumentando 
o grau de satisfação e conforto dos utilizadores, 
através de tempos de execução pelo menos não su-
periores aos convencionalmente praticados.

Resumidamente, os objetivos específicos da pro-
posta de trabalho são:

1. Estudar a situação atual relativamente à apli-
cação dos objetivos da construção sustentável 
nos edifícios de saúde, de modo a identificar 
e compreender os fatores de inércia (técnicos, 
económicos, sociais e administrativos) que 
têm comprometido a sua aplicação;  

2. Estudar boas práticas de sustentabilidade que 
têm sido aplicadas nestes equipamentos públi-
cos, analisando o seu enquadramento históri-
co, sociocultural, económico e político; 

3. Analisar os diversos métodos de avaliação 
da sustentabilidade da construção existentes, 
tendo em atenção as suas semelhanças, limi-
tações e diferenças;  

4. Desenvolver uma lista de indicadores inte-
grados nas diferentes categorias intrínsecas à 
avaliação da sustentabilidade, capaz de reunir 
e objetivar o que deve ser tido em conta no ato 
de projetar, construir e utilizar esta tipologia 
de edifícios, a fim de se alcançarem edifícios 
mais sustentáveis;

5. Propor um método de avaliação da sustenta-
bilidade para edifícios hospitalares, adaptado 
ao contexto português.

1.4. ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO

Relativamente à organização e estrutura do traba-
lho, a tese divide-se em duas partes fundamentais 
(Parte I e Parte II). A Parte I, é composta por sete 
capítulos, representando estes a introdução, de-
senvolvimento e conclusão do tema em estudo. O 
texto encontra-se redigido em bilingue (português 
e inglês) e os cincos capítulos de desenvolvimento 
(capítulos 2, 3, 4, 5 e 6) deram origem a quatro 
artigos publicados em revistas internacionais, re-
conhecidas e indexadas pela Web of Science (origi-

structive solutions to conventional ones that 
are more compatible with the objectives and 
concerns of Sustainable Development. These 
should reward the reduction of consumption 
and costs, increasing the degree of satisfaction 
and comfort of users, through execution times 
at least not exceeding those conventionally 
practiced.

Briefly, the specific aims of the proposed study are:

1. To study the current situation regarding the 
application of the sustainable construction 
goals in healthcare buildings, to identify and 
understand the factors of inertia (technical, 
economic, social and administrative) that 
have compromised its application;

2. To study good practices of sustainability that 
have been applied in these public buildings, 
analysing their historical, socio-cultural, eco-
nomic and political framework;

3. Analyse the various methods of assessing the 
sustainability of existing buildings, considering 
their similarities, limitations and differences;

4. Develop a list of indicators integrated in the 
different categories that are intrinsic to sus-
tainability assessment, capable of gathering 
and objectifying what should be taken into 
account when designing, constructing and us-
ing this type of buildings in order to achieve 
more sustainable buildings;

5. To propose a sustainability assessment meth-
od for healthcare buildings, adapted to the 
Portuguese context.

1.4. STRUCTURE AND LAYOUT 
OF THE STUDY

Regarding the organisation and structure of the 
study, the thesis is divided into two key parts 
(Part I and Part II). Part I, is composed of sev-
en chapters, presenting these the introduction, 
development and conclusion of the subject under 
study. The text is written in bilingual (Portuguese 
and English), and the five chapters of develop-
ment (Chapters 2, 3, 4, 5 and 6) had given rise to 
four papers in international journals, recognised 
and indexed by the Web of Science (originally 
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the Institute for Science Information (ISI) and 
Scopus, and one more which is currently under 
review. Part II, composed of Chapter 8, presents 
the content of the proposed assessment method, 
presenting the list of indicators and the method 
of evaluation and the calculation process of each 
of them. This Part, written only in Portuguese, is 
presented as the explanation of the practical ap-
plication of the research done, regarding the Por-
tuguese context. Finally, the aggregation process 
for the quantification of the overall level of sus-
tainability of a hospital building is explained. The 
annexes present the data collected during the re-
search, which is not exposed in the first two parts 
and help to clarify the results presented through-
out the chapters. Because this is a long-term re-
search study, also the evolution and appearance 
of new contributions to the theme are recorded 
and denoted throughout the reading of the entire 
thesis, reflecting each chapter the period in which 
it was developed and the date it was written and 
published.

Thus, in Chapter 2, the internationally recog-
nised sustainability assessment methods are re-
viewed comparatively, taking into account exist-
ing standards. A characterisation of the tools is 
done by analysing the types of building that can 
be assessed, the users for which the methods are 
preparing, the life cycle phases tacked into ac-
count, the structure and weighting system adopt-
ed, the assessment criteria and the assigned type 
of classifications. With this analysis, it is possible 
to define the state of the art and to identify the 
value-adding potential that this study has.

In Chapter 3 the structure of the proposed meth-
od is presented, as well as the weighting system 
adopted. The data collected and the method adopt-
ed for their analysis are explained. The proposed 
structure for the evaluation method is presented, 
the weight of each area, category and indicator is 
defined and a comparative analysis of the options 
tacked is made. Thus, it is possible to analyse the 
differences proposed between this and the existing 
methods, as well as the validation of them.

In Chapter 4 the new SED (Sustainable-Effective 
Design) concept is presented. The list of indicators 
proposed and their importance compared to the 

nalmente Institute for Science Information (ISI)) e 
pela Scopus, mais um que se encontra-se atualmen-
te em processo de sbmissão. A Parte II, composta 
pelo Capítulo 8, apresenta o conteúdo do método 
de avaliação proposto. Esta Parte, apenas redigida 
em português, apresenta-se como a explicação da 
aplicação prática da investigação feita, ao contexto 
português. Aqui é apresentada a lista de indicado-
res e o método de avaliação e processo de cálculo de 
cada um deles. Por fim, é explicado o processo de 
agregação para a quantificação do nível global de 
sustentabilidade de um edifício hospitalar, sendo 
que por último é apresentada a aplicação prática do 
método através de um caso de estudo.  Nos anexos 
são apresentados os dados recolhidos ao longo do 
trabalho, que não se encontram expostos nas duas 
primeiras partes e que ajudam a clarificar os resul-
tados apresentados ao longo dos capítulos. Por esta 
ser uma investigação de longa duração, também a 
evolução e aparecimento de novos contributos para 
o tema se registam e denotam ao longo da leitura 
de toda a tese, refletindo cada capítulo o período 
no qual foi desenvolvido e a data em que foi escrito 
e publicado.

Assim, no Capítulo 2 são analisados comparativa-
mente os métodos de avaliação da sustentabilidade 
reconhecidos internacionalmente, tendo em conta 
as normas existentes. É feita uma caracterização 
das ferramentas, analisando-se os tipos de edifícios 
possíveis de serem avaliados, os utilizadores a que 
se destinam os métodos, as fases do ciclo de vida 
tidas em conta, a estrutura e ponderação adotadas, 
os critérios de avaliação e o tipo de classificação 
atribuída. Com esta análise, é possível definir-se o 
estado da arte e identificar-se o potencial de acrés-
cimo de valor que o estudo em questão tem.

No Capítulo 3 é apresentada a estrutura do mé-
todo proposto, assim como sistema de pondera-
ção adotado. São explicados os dados recolhidos 
e o método adotado para a análise dos mesmos. 
É apresentada a estrutura proposta para o método 
de avaliação, definido o peso de cada área, cate-
goria e indicador e feita uma análise comparativa 
das opções tomadas. Assim, é possível analisar-se 
as diferenças propostas entre este e os métodos já 
existentes, assim como a validação das mesmas.
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international existing and recognised assessment 
tools is justified. This chapter explains the process 
of developing the indicators, their meaning in the 
global and specific panorama, corresponding this 
to healthcare buildings.

Chapter 5 presents the selected method for find-
ing benchmarks. The data, the way of collecting 
them and the results of their analysis are present-
ed. Thus, a complete and exhaustive example of 
benchmarks determination is detailed. So, then 
it is possible to prove the viability of the method 
nominated par excellence in this study, even it can 
be difficult to execute and entail a long period of 
development.

Chapter 6 presents the proposed sustainabili-
ty assessment method, presenting its definition, 
boundaries and assessment items, indicator struc-
ture, normalisation, aggregation and global as-
sessment. This chapter explains the functioning 
of the proposed system for healthcare buildings 
and serves as the basis for Part II where the calcu-
lation processes are exposed and explained.

The conclusions of the research are presented in 
Chapter 7. As each chapter already has its own 
conclusion section, this chapter reinforces some 
of the aspects already counted and exposed more 
generalised final considerations, taken from the 
sequential analysis of research development.

Next, the structure of the doctoral thesis is pre-
sented in Table 1.1.

No Capítulo 4 é apresentado o novo conceito SED 
(Sustainable-Effective Design). É justificada a lista 
de indicadores proposta e a importância dos mes-
mos comparativamente às ferramentas de avalia-
ção existentes e reconhecidas internacionalmente. 
Com este capítulo é explicado o processo de de-
senvolvimento dos indicadores, a sua simbologia e 
significado no panorama global e particular, cor-
respondendo este último aos edifícios hospitalares.

O Capítulo 5, apresenta o método selecionado 
para determinação das práticas de referência. São 
apresentados os dados, a forma de recolha dos 
mesmos e o resultado da sua análise. Assim, um 
exemplo completo e exaustivo de determinação 
das práticas de referência é detalhado, podendo-
-se com este comprovar a viabilidade do método 
nomeado por excelência neste estudo, embora este 
possa ser de difícil execução e acarretar um longo 
período de desenvolvimento.

No Capítulo 6 é feita a apresentação do método de 
avaliação da sustentabilidade proposto, apresentan-
do-se a sua definição, fronteiras e itens de avaliação, 
estrutura de indicadores, normalização, agregação 
e avaliação global. Este capítulo explica o funcio-
namento da avaliação que se propõe para os edifí-
cios hospitalares e serve de base à Parte II onde os 
processos de cálculo são expostos e explicados.

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do 
trabalho de investigação. Como cada capítulo já 
possui uma secção de conclusão própria, neste 
capítulo são reforçados alguns dos aspetos já an-
teriormente enumerados e expostas considerações 
finais mais generalizadas, retiradas da análise se-
quencial do desenvolvimento da investigação.

De seguida é apresentada na Tabela 1.1, a estrutu-
ra da tese de doutoramento.
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Parte I

Introdução Capítulo 1

Enquadramento e análise crítica acerca dos métodos 
de avaliação da sustentabilidade de edifícios 
hospitalares
A critical analysis of building sustainability assessment 
methods for healthcare buildings
Artigo:
A critical analysis of building sustainability assessment 
methods for healthcare buildings. Environmental, 
Development and Sustainability 17 (2015) 1381–1412 
doi:10.1007/s10668-014-9611-0

Enquadramento do Capítulo 2  
Introduction of Chapter 2
Ferramentas de avaliação de sustentabilidade 
existentes para edifícios hospitalares Existing 
healthcare buildings sustainability assessment tools  
Caracterização das ferramentas existentes 
Categorizing tools by characteristics
Normas existentes e necessidades crescentes 
no contexto dos métodos HBSA  
The ongoing standardization and the 
development needs in the field of HBSA methods
Discussão do Capítulo 2 Discussion of chapetr 2
Conclusões do Capítulo 2 Conclusions of chapetr 2

Capítulo 2

Desenvolvimento e definição do sistema 
de ponderação do método de avaliação da 
sustentabilidade 
Development and definition of the weighting system for 
the building sustainability assessment method
Artigo:
Development of a healthcare building sustainability 
assessment method - Proposed structure and system of 
weights for the Portuguese context
Journal of Cleaner Production 148 (2017) 555–570. 
doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.005

Enquadramento do Capítulo 3  Intruduction 
of Chapter 3
Sustentabilidade dos edifícios hospitalares no 
contexto Português Portuguese context in the 
field of sustainability of healthcare buildings
Etapas de investigação Research stages
Apresentação e análise dos resultados 
Presentation and analysis of results
Discussão do Capítulo 3 Discussion of Chapter 3
Conclusões do Capítulo 3 Conclusions of 
Chapter 3

Capítulo 3

Definição do conceito SED (Sustainable-Effective 
Design) e a sua contribuição para o desenvolvimento 
da lista de indicadores SED (Sustainable-Effective 
Design)  concept definition and its contribution to the 
development of sustainability indicators list
Artigo:
Healthcare Building Sustainability Assessment 
tool - Sustainable Effective Design criteria in the 
Portuguese context 
Environmental Impact Assessment Review 67 (2017) 
49–60 doi: 10.1016/j.eiar.2017.08.005

Enquadramento do Capítulo 4  Intruduction 
of Chapter 4
Metodologia do Capítulo 4 Methodology of 
Chapter 4
Apresentação e discussão de resultados 
Presentation and analysis of results
Discussão do Capítulo 4 Discussion of Chapter 4
Conclusões do Capítulo 4 Conclusions of 
Chapter 4

Capítulo 4

Definição de práticas de referências para a 
avaliação do nível de sustentabilidade dos edifícios 
hospitalares 
Development of Benchmarks for the sustainability 
assessment of healtcare buildings
Artigo:
Development of Benchmarks for Operating Costs 
and Resources Consumption to be Used in Healthcare 
Building Sustainability Assessment Methods 
Sustainability 7 (2015) 13222–13248 doi: 10.3390/
su71013222

Enquadramento do Capítulo 5  Intruduction 
of Chapter 5
Método utilizado para recolha e 
processamento de dados Method for data 
collection and processing  
Desenvolvimento de práticas de referência 
para edifícios hospitalares portugueses 
Development of benchmarks for portuguese 
healthcare buildings
Discussão do Capítulo 5 Discussion of Chapter 5
Conclusões do Capítulo 5  Conclusions of Chapter 5

Capítulo 5

Apresentação do método de Avaliação da 
Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares - 
HBSAtool-PT
Presentation of Healthcare building sustainability 
assessment method – HBSAtool-PT
Artigo: 
HBSAtool-PT - A New Method to Support Decision 
Making in the Design and Management Stages of 
Journal of Cleaner Production (under revision)

Enquadramento do Capítulo 6  Intruduction 
of Chapter 6
Método de investigação do Capítulo 6 
Research method of Chapter 6
Healthcare Building Sustainable Assessment 
tool – Portugal (HBSAtool-PT)
Discussão do Capítulo 6 Discussion of Chapter 6
Conclusões do Capítulo 6  Conclusions of 
Chapter 6

Capítulo 6

Considerações finais Capítulo 7

Parte II

HBSAtool-PT
Conteúdo do método de avaliação
Fichas de avaliação
Exemplo prático de aplicação do método

Capítulo 8

Tabela 1.1 – Estrutura da tese de doutoramento Table 1.1 - Structure of the doctoral thesis
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FOR HEALTHCARE BUILDINGS

2

A critical analysis of building sustainability assessment methods for 
healthcare buildings. 
Environmental, Development and Sustainability 17 (2015) 1381–1412 doi:10.1007/
s10668-014-9611-0



O projeto de um edifício hospitalar contém inúmeras 
especificações que o diferenciam de outras tipologias de 
edifícios, devido à complexidade e exigência que este 
género de equipamentos públicos acarreta. Para além de 
outros aspetos transversais à maioria das tipologias de 
edifícios, é necessário ter em conta um certo número de 
preocupações que têm por base o bem-estar do paciente, 
equipas de trabalho e administração. No entanto, apesar 
dos objetivos atuais que se pautam pela mudança de para-
digma no sentido da criação de um ambiente construído 
mais sustentável, verifica-se que os edifícios hospitalares 
não são, na sua maioria, projetados e utilizados tendo em 
conta os princípios da sustentabilidade.

A crise económica sentida a nível mundial tem vindo a re-
forçar as crescentes preocupações ambientais, bem como 
a importância da sensibilização das pessoas para uma 
mudança necessária e inevitável dos valores da sociedade. 
Assim, para apoiar o projeto e construção de edifícios sus-
tentáveis, vários métodos de Avaliação de Sustentabilida-
de de Edifícios (Building Sustainability Assessment - BSA 
methods) têm vindo a ser desenvolvidos em todo o mundo, 
sendo que no caso especifico dos edifícios hospitalares, 
tem-se vindo a verificar um aumento do aparecimento de 
métodos de avaliação de sustentabilidade especificamente 
orientados para esta tipologia de edifícios. Estes métodos 
têm como objetivo auxiliar as tomadas de decisão na in-
trodução de práticas sustentáveis de projeto e de utilização 
do edifício. No entanto, a comparação entre os resultados 
dos diferentes métodos existentes é bastante difícil, uma 
vez que cada um define diferentes critérios de avaliação 
relacionados com a economia, sociedade e ambiente, e 
contemplam diferentes fases do ciclo de vida.

Assim, o objetivo deste capítulo é clarificar as diferen-
ças existentes entre os principais métodos de avaliação 
da sustentabilidade existentes para edifícios hospitalares, 
analisando-os e categorizando-os. Para além disso, serão 
discutidos e analisados os benefícios que estes métodos 
trazem para um ambiente mais sustentável, comparando-
-os com as normas ISO e CEN, atualmente em vigor, no 
contexto da Construção Sustentável.

The healthcare building project contains different aspects 
from the most common projects. Designing a healthcare 
environment is based on a number of criteria related to 
the satisfaction and well-being of the professional work-
ing teams, patients and administrators. Mostly due to 
various design requirements, these buildings are rarely 
designed and operated in a sustainable way. Therefore, the 
sustainable development is a concept whose importance 
has grown significantly in the last decade in this sector. 

The worldwide economic crisis reinforces the growing en-
vironmental concerns as well as raising awareness among 
people to a necessary and inevitable shift in the values of 
their society. To support sustainable building design, sev-
eral Building Sustainability Assessment (BSA) methods 
are being developed worldwide. Since healthcare build-
ings are rather complex systems than other buildings, so 
specific methods were developed for them. These meth-
ods are aimed to support decision-making towards the in-
troduction of the best sustainability practices during the 
design and operation phases of a healthcare environment. 
However, the comparison between the results of different 
methods is difficult, if not impossible, since they address 
different environmental, societal and economic criteria, 
and they emphasize different phases of the life cycle.

Therefore, the aim of this study was to clarify the dif-
ferences between the main BSA methods for healthcare 
buildings by analysing and categorizing them. Further-
more, the benefits of these methods in promoting a more 
sustainable environment will be analysed, and the current 
situation of them within the context of standardization 
of the concept sustainable construction will be discussed. 
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2.1. ENQUADRAMENTO DO 
CAPÍTULO 2

O sector da saúde tem uma forte influência na 
economia das nações e nas suas políticas, inte-
grando um conjunto de edifícios onde a qualidade 
do ambiente interior se revela como um dos aspe-
tos mais importantes. O funcionamento intensivo 
destes equipamentos ao longo de vinte e quatro 
horas diárias, a elevada movimentação de pessoas, 
a existência de zonas de trabalho distintas com 
diferentes necessidades energéticas, a existência 
de diferentes funções como tratamento, educação, 
investigação, reabilitação, promoção da saúde e 
prevenção de doenças, a necessidade de existên-
cia de sistemas de reserva estratégicos para for-
necimento de energia constante e o tamanho das 
instalações, são os pontos-chave que diferenciam 
estes de outros tipos de edifícios, tornando-os as-
sim um caso de estudo específico (Johnson, 2010).

De acordo com a Environmental Protection Agen-
cy (EPA), uma instalação hospitalar é a segun-
da tipologia de edifícios de serviços que regista 
maiores consumos energéticos, logo depois da 
indústria de restauração (Johnson, 2010). O ele-
vado consumo de energia nos edifícios de saúde 
é devido, principalmente, à sua operação contí-
nua que requer iluminação, aquecimento/arrefe-
cimento, ventilação, energia para esterilização e 
à preparação de alimentos. Adicionalmente, este 
tipo de edifícios é ainda responsável por gerar 
uma grande quantidade de resíduos. Por exemplo, 
nos Estados Unidos, cinco milhões de toneladas 
de resíduos sólidos são produzidos anualmente 
(Johnson, 2010). Em Portugal, um estudo recente 
concluiu que os hospitais consomem uma média 
de 10 000 000 kW/h de energia, 120 000 m3 de 
água e produzem 800 000 kg de resíduos anual-
mente (Pereira, 2013).

Atualmente, existem vários estudos sobre a gestão 
sustentável das unidades de saúde. No entanto, a 
maioria deles está orientada para a gestão hospita-
lar ou para a gestão de resíduos e eficiência ener-
gética, como se verifica no estudo desenvolvido 
por Murray, Paul e Burek (2008). Nestes edifícios, 
as práticas sustentáveis de projeto e de utilização 
não se verificam na generalidade, principalmente 
devido ao facto de estes serem considerados como 

2.1. INTRODUCTION OF 
CHAPTER 2

The health sector has a strong influence in the 
economy of nations and their policies, incorpo-
rating a group of buildings where the quality of 
the indoor environment is quite significant. The 
intensive operation of this equipment for twen-
ty-four daily hours, the high number and move-
ment of people, the existence of distinct work 
zones with different energy needs, the existence 
of different functions such as treatment, educa-
tion, research, rehabilitation, health promotion 
and disease prevention, the need for the existence 
of systems strategic reserve of equipment for con-
stant energy supply, and the size of facilities, are 
the key points that differentiate these from oth-
er types of buildings and make it a specific case 
study (Johnson, 2010).

According to the Environmental Protection Agen-
cy (EPA), a healthcare facility is the second most 
energy-intensive commercial building type, after 
the food service industry (Johnson, 2010). The 
high-energy consumption in healthcare buildings 
is mainly due to their continuous operation, requir-
ing light, heat, energy intensive ventilation, ster-
ilization and preparation of food. Together with 
these facts, this type of buildings is responsible for 
generating a great amount of waste. For example in 
the United States, five million tons of solid waste 
are produced on an annual basis (Johnson, 2010). 
In Portugal a recent study concluded that hospitals 
consume an average of 10 000 000 kW/h of energy, 
120 000 m3 of water and produce 800 000 Kg of 
waste per year (Pereira, 2013).

At present, there are several studies concerning 
the sustainable development of healthcare units. 
However, most of them are oriented to business 
management or to waste management and ener-
gy-efficiency, as in the study developed by Mur-
ray, Paul and Burek (2008). Sustainable practic-
es in these buildings are not widespread mainly 
due to the fact that they are not conventional. 
Additionally, the implementation of sustaina-
ble practices, normally related to the concept of 
“reduction”, is not always very well perceived by 
society and can generate some resistance (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2012). Several studies and 
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um caso especial. Para além disso, a implemen-
tação de práticas sustentáveis, normalmente rela-
cionadas com o conceito de “redução”, nem sem-
pre é bem acolhida pela sociedade e pode gerar 
alguma resistência (Castro, Mateus, & Bragan-
ça, 2012). Vários estudos e profissionais da área, 
como Malkin (2006), concordam que é possível 
trabalhar este conceito através da identificação 
de debilidades nas ações e nas medidas adotadas. 
Algumas iniciativas, facilmente implementáveis, 
são simples e de económica implementação, mas 
capazes de reduzir o impacte ambiental significa-
tivamente. É sobre estas ações e medidas que se 
debruça este capítulo.

2.1.1. Importância dos métodos 
de avaliação da sustentabilidade 
e das normas para a construção 
sustentável  
O principal motivo que levou ao aparecimento de 
sistemas para a avaliação do desempenho ambien-
tal de edifícios, foi a consciencialização efetiva que 
se sentiu em alguns países relativamente à sua in-
capacidade de dizer o quão sustentável um edifício 
era. O que se verificou mesmo em países e equipas 
consideradas especialistas na área da construção 
sustentável. Mais tarde, a generalidade dos inves-
tigadores na área e das agências governamentais 
entenderam que os sistemas de avaliação são o 
melhor método para demonstrar o nível de sus-
tentabilidade de todos os tipos de construções, in-
cluindo os edifícios (Haapio & Viitaniemi, 2008). 
Estes métodos possibilitam a educação para uma 
sociedade sustentável, uma vez que promovem o 
entendimento entre os princípios da construção 
sustentável e o utilizador (Cars & West, 2014). 
Assim, verificou-se que ao longo dos anos, estes 
métodos têm contribuído para o crescimento da 
consciência sobre os critérios e objetivos do con-
ceito de sustentabilidade, tornando-se numa refe-
rência para avaliar a sustentabilidade dos edifícios 
em particular e da construção em geral. 

De acordo com os métodos de avaliação, um edi-
fício é sustentável quando é construído de uma 
forma ecologicamente orientada, reduzindo o seu 
impacte sobre o meio ambiente (Berardi, 2013). 
No entanto, a busca pelos melhores métodos e fer-
ramentas de avaliação ainda se encontra em curso. 
Atualmente, ainda existem algumas incertezas 

professionals, such us Malkin (2006), also agree 
that it is possible to work through the weaknesses 
of actions and measures. Some of them are simple 
and inexpensive, but capable of reducing the en-
vironmental impact. These actions and measures 
will be presented and discussed in this chapter.

2.1.1. Importance of sustainability 
assessment methods and 
standardisation of sustainable 
construction
The major reason that promoted the development 
of systems to support environmental performance 
assessment of buildings was the effective realisa-
tion in some countries that they were unable to 
say how sustainable a building was. This is even 
true for countries and design teams, which be-
lieved that they were experts in the sustainable 
construction design concept. Later researchers 
and government agencies understood that rating 
systems are the best method to demonstrate the 
level of sustainability of all types of constructions, 
including buildings (Haapio & Viitaniemi, 2008). 
These can improve the education for sustainable 
society, because it can promote understanding 
between the principles of sustainable construc-
tion and the user (Cars & West, 2014). Through 
the years, these methods have contributed to the 
growth of the awareness about criteria and ob-
jectives of sustainability, and they have become a 
reference to assess the sustainability of buildings 
in particular and construction in general. Accord-
ing to these methods, a building is a sustainable 
building when it is built in an ecologically orient-
ed way that reduces its impact on the environment 
(Berardi, 2013).

Nevertheless, the search for better methods and 
assessment tools is still ongoing. At present, there 
are still some uncertainties beyond the constant 
confusion about the meaning of sustainable con-
struction, which cover, most often, only energy 
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and water efficiencies. Therefore to clarify and 
emphasize the best design options, it became es-
sential and urgent to integrate sustainability as-
sessment experts in the design team (Forsberg 
& Malmborg, 2004).With regard to assessment 
methods, most of them are based on a holistic sus-
tainability approach, considering only the most 
representative sustainability indicators, given that 
the assessment of all links between the natural 
and artificial environments would lead to an ex-
tremely time consuming and impractical process 
(Conte & Monno, 2012).

Within this, several countries have developed 
their own methods for sustainability assessment 
adapted to their reality and presenting them as 
capable of guiding the overall performance of this 
sector. Most of these methods are based on local 
rules and legislation, in locally conventional con-
struction technologies, with the default weight 
of each indicator set according to the actual local 
socio-cultural, economic and environmental con-
texts (Crawley & Aho, 1999).

These systems are above all oriented to the eval-
uation of environmental sustainability of build-
ings and several authors have discussed their 
indicators, structure and methods of assessment. 
For example, Forsberg and Malmborg (2004) 
carried out comparative studies of contextual 
and methodological aspects of tools. Haapio and 
Viitaniemi (2008) performed a study that an-
alysed and categorised a group of sixteen envi-
ronmental impact assessment tools. Fowler and 
Rauch (2006) provided a study that summarized 
the existing sustainable building rating systems 
and Berardi (2011) published a study about sus-
tainability assessment criteria in the construction 
sector. Additionally, for instance Mateus and 
Bragança (2011) and Hikmat and Saba (2009) 
developed a study about the adaptation of global 
tools to specific countries. 

Regarding these studies it is possible to conclude 
that he differences between the lists of indicators 
of the assessment tools makes the definition of 
“Sustainable Construction” subjective and makes it 
difficult to compare the results obtained from each 
of the methods (Mateus & Bragança, 2011). In this 
context, the International Organization for Stand-

sobre qual ou quais os melhores métodos, assim 
como uma constante dificuldade de definição 
do conceito de construção sustentável, o qual se 
apresenta, na maioria das vezes, somente ligado à 
eficiência energética e à utilização da água. Deste 
modo, para esclarecer e enfatizar quais as melho-
res opções de projeto a seguir, torna-se cada vez 
mais essencial integrar avaliadores qualificados 
da sustentabilidade nas equipas de projeto (For-
sberg & Malmborg, 2004). No que diz respeito 
aos métodos de avaliação, na sua grande maioria,  
baseiam-se numa abordagem de sustentabilidade 
holística, considerando apenas os indicadores de 
sustentabilidade mais representativos, uma vez 
que a avaliação de todas as ligações entre os am-
bientes natural e artificial levaria a um processo 
extremamente demorado e impraticável (Conte 
& Monno, 2012).

Neste contexto, vários países desenvolveram os 
seus próprios métodos de Avaliação da Susten-
tabilidade de Edifícios (Building Sustainability 
Assessment – BSA methods) adaptados à sua reali-
dade, apresentando-os como capazes de orientar 
o desempenho global deste sector. A maior parte 
destes métodos baseia-se em regras e legislação lo-
cais, em tecnologias de construção convencionais, 
sendo o peso por defeito de cada indicador defi-
nido de acordo com os contextos socioculturais, 
económicos e ambientais da realidade em que se 
inserem (Crawley & Aho, 1999).

Estes métodos, encontram-se acima de tudo orien-
tados para a avaliação da sustentabilidade ambiental 
dos edifícios, sendo que vários autores discutiram os 
seus indicadores, estrutura e processo de avaliação. 
Por exemplo, Forsberg e Malmborg (2004) reali-
zaram estudos comparativos de aspetos contextuais 
e metodológicos de ferramentas de avaliação da 
sustentabilidade. Haapio e Viitaniemi (2008) rea-
lizaram um estudo que analisou e categorizou um 
grupo de dezasseis ferramentas de avaliação de im-
pacte ambiental. Fowler e Rauch (2006) desenvolve-
ram um estudo que resumiu os sistemas existentes 
de classificação de edifícios sustentáveis e Berardi 
(2011) publicou um artigo sobre critérios de avalia-
ção de sustentabilidade no sector da construção. Para 
além destes, Mateus e Bragança (2011) e Hikmat e 
Saba (2009) apresentaram estudos sobre a adaptação 
de ferramentas genéricas a países específicos.
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Tendo em conta estes e outros estudos, pode-se 
concluir que a diferença entre as listas de indicado-
res dos instrumentos de avaliação, torna a definição 
de “Construção Sustentável” subjetiva e dificulta a 
comparação dos resultados obtidos em cada um dos 
métodos existentes (Mateus & Bragança, 2011). 
Neste contexto, a Organização Internacional de 
Normalização (ISO) e o Comité Europeu de Nor-
malização (CEN) têm estado ativos na definição de 
requisitos normalizados para as avaliações ambien-
tais e de sustentabilidade dos edifícios. A ISO criou 
o Comitê Técnico (TC) 59, sobre “Construção e 
obras de engenharia civil”, e um Subcomitê (SC) 
17, com o tema “Sustentabilidade na construção de 
edifícios”, o qual publicou várias normas que visam 
aumentar o consenso à volta da definição de cons-
trução sustentável. Ao mesmo tempo, o CEN pos-
sui um Comitê Técnico (TC) 350, sobre “Susten-
tabilidade de obras de construção”, que tem vindo a 
desenvolver métodos padronizados para a avaliação 
das características de sustentabilidade das constru-
ções e normas para as declarações ambientais de 
produtos de construção.

2.1.2. Objetivos do Capítulo 2
Atualmente, existem alguns métodos de avaliação 
de sustentabilidade dos edifícios que abrangem os 
edifícios de cuidados de saúde, existindo também 
publicações científicas sobre a estrutura e o con-
teúdo dos métodos de avaliação do desempenho 
ambiental ou da sustentabilidade dos edifícios. No 
entanto, após a análise do estado da arte, é possí-
vel concluir que não existem estudos específicos 
que tenham analisado e categorizado os métodos 
existentes de Avaliação da Sustentabilidade dos 
Edifícios Hospitalares (Healthcare Building Sus-
tainability Assessment - HBSA methods). Assim, 
o objetivo deste capítulo é colmatar esta questão, 
analisando e categorizando os instrumentos exis-
tentes que foram desenvolvidos especificamen-
te para abordar a sustentabilidade dos edifícios 
hospitalares. Além disso, será analisada também 
a situação atual destes métodos no contexto dos 
recentes trabalhos desenvolvidos neste domínio 
por parte dos organismos de normalização CEN 
e ISO e serão discutidas algumas necessidades fu-
turas de desenvolvimento.

Com a finalidade de se simplificar a análise e 
compreensão dos métodos HBSA estudados, é 

ardization (ISO) and the European Committee for 
Standardization (CEN) have been active in defin-
ing standard requirements for the environmental 
and sustainability assessments of buildings. 

The International Organization for Standardi-
zation (ISO) has a Technical Committee (TC) 
59, “Building and civil engineering works”, and 
a Subcommittee (SC) 17, “Sustainability in 
building construction”, which published sever-
al standards that are aimed to raise consensus 
in the definition of sustainable construction. At 
the same time, CEN has a Technical Commit-
tee (TC) 350, “Sustainability of construction 
works”, which is developing standard methods 
for the assessment of the sustainability charac-
teristics of constructions and standards for the 
environmental product declarations (EPD) of 
construction products.

2.1.2. Objectives of Chapter 2
At the present time, there are some building sus-
tainability assessment tools covering healthcare 
buildings and there is also literature concerning 
the structure and content of building environ-
mental and assessment tools in general. Neverthe-
less, after analysing the state of the art it is possi-
ble to conclude that there are no specific studies 
that have analysed and categorised the existing 
Healthcare Building Sustainability Assessment 
(HBSA) methods. So, the aim of this chapter is to 
improve this situation, by analysing and catego-
rising the existing tools developed specifically to 
address the sustainability of healthcare buildings. 
Furthermore, the current situation of these tools 
in the context of the recent work developed in this 
field at the CEN and ISO standardization bodies 
will be analysed and some development needs will 
be discussed. 

To simplify the analysis and understanding of 
methods, they are analysed in parallel, to allow 
comparisons and to highlight the main differ-
ences.  In this context, the tools are going to be 
categorized according to their goals, users and 
phases of application, among others, simplifying 
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the understanding about this context and allow-
ing the comparison between them. Additionally, 
the current situation concerning the methods is 
discussed and critically analysed in order both 
to identify their potential in contributing to the 
sustainability of healthcare buildings and to pres-
ent some future developments needed to improve 
their comparability. Finally, topics for further re-
search are discussed.

In summary, the specific objectives of this paper 
are to:
• analyse and categorize existing HBSA meth-

ods;
• study how these methods address the sustaina-

bility of healthcare buildings;
• study the similarities and differences between 

the HBSA methods and how they meet the ex-
isting CEN and ISO standards in the context;

• discuss if the existing HBSA methods address 
the real needs and specificities of healthcare 
buildings;

• discuss the development needs of the BSA 
methods in the field of healthcare buildings.

2.2. EXISTING HEALTHCARE 
BUILDINGS SUSTAINABILITY 
ASSESSMENT TOOLS

There are a growing number of sustainability as-
sessment tools developed for the building sector 
all over the world focusing on new constructions, 
existing buildings and refurbishment/rehabili-
tation operations. But inside these three groups 
most assessment tools specify different methods 
for different types of buildings. In this context, 
some systems developed specific methods for 
healthcare buildings. Analysing the state of art 
concerning HBSA methods it is possible to iden-
tify the following: BREEAM New Construction; 
LEED for Healthcare; Green Star – Healthcare; 
and CASBEE for New Construction. At the mo-
ment, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

feita uma análise comparativa dos mesmos, per-
mitindo a identificação de paralelismos e desta-
cando-se as principais diferenças. Neste contexto, 
os métodos são categorizados de acordo com seus 
objetivos, utilização e fases de aplicação, entre 
outras questões, possibilitando a simplificação 
do entendimento sobre o contexto e permitindo 
a comparação entre eles. Para além disso, a sua 
situação atual é discutida e analisada criticamente, 
a fim de se identificar o potencial de contributo 
para a sustentabilidade dos edifícios de saúde e 
de se apresentar alguns desenvolvimentos futuros 
necessários para melhorar a sua comparabilidade. 
Por fim, são discutidos potenciais tópicos de in-
vestigação para futuros trabalhos nesta área.

Sumariamente, os objetivos específicos deste ca-
pítulo são:
• analisar e categorizar os métodos HBSA exis-

tentes;
• estudar como estes abordam a sustentabilidade 

dos edifícios hospitalares;
• verificar as semelhanças e diferenças entre os 

métodos HBSA e qual a integração das normas 
CEN e ISO existentes;

• discutir a abordagem das necessidades atuais e 
especificidades deste tipo de edifícios, por parte 
destes métodos de análise e avaliação;

• apontar as necessidades futuras de desenvolvi-
mento dos métodos HBSA.

2.2. FERRAMENTAS 
DE AVALIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE 
EXISTENTES PARA EDIFÍCIOS 
HOSPITALARES

Há um número crescente de métodos de avalia-
ção de sustentabilidade orientados para o sector da 
construção, que têm como foco a construção nova 
e os edifícios existentes, incluindo a reabilitação e 
restauro dos mesmos. Dentro destes, alguns têm 
vindo a orientar-se também para o sector da saú-
de, procurando o desenvolvimento de ferramen-
tas específicas para a avaliação desta tipologia de 
edifícios. Analisando o estado da arte referente 
aos métodos HBSA, destacam-se pela sua maior 
presença e afirmação a nível mundial os seguin-
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tes: BREEAM New Construction; LEED for 
Healthcare; Green Star – Healthcare; and CAS-
BEE for New Construction. Até ao momento 
desta análise, o Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB) ainda não tinha publicado o 
método específico para edifícios hospitalares, não 
tido sido por isso considerado na análise elaborada 
(DGNB, 2014).

O Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) e o Green Star possuem métodos espe-
cíficos para a análise e a avaliação de edifícios 
hospitalares, contemplando estes um manual e 
uma ferramenta com critérios, pontuação e uma 
ponderação de pesos específicos para a avaliação 
desta tipologia de edifícios: LEED for Healthca-
re and Green Star – Healthcare, respetivamente. 
Por outro lado, o Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method (BREEAM) e 
o Comprehensive Assessment System for Built Envi-
ronment Efficiency  (CASBEE) contam com uma 
abordagem diferente, uma vez que apresentam 
apenas um manual passível de ser aplicado a dife-
rentes tipos de novas construções, incluindo edi-
fícios hospitalares: BREEAM New Construction 
and CASBEE for New Construction, respetiva-
mente. Neste segundo grupo, há uma lista de cri-
térios de sustentabilidade que deve ser aplicada a 
novas construções e, ao nível de cada critério, são 
especificadas as tipologias de edifício que podem 
ser avaliadas. No entanto, também neste segun-
do, tal como no primeiro, é possível identificar os 
critérios específicos, a pontuação e os sistemas de 
ponderação escolhidos para a avaliação de edifí-
cios Hospitalares. Assim, neste capítulo, é feita 
uma comparação destes quatro métodos, através 
da categorização comparativa dos mesmos, sendo 
importante ressaltar que, a análise comparativa 
pode nem sempre ser direta, uma vez que en-
quanto que o Green Star é um parente próximo 
do LEED, por outro lado o CASBEE avalia os 
edifícios hospitalares dentro de um método mais 
abrangente e próximo do BREEAM.

A análise neste capítulo baseia-se assim, nas últi-
mas versões dos métodos conhecidas até à data de 
submissão do artigo a que este deu origem:
• BREEAM New Construction UK 2011, atua-

lizado em março de 2013;
• LEED 2009 for Healthcare, aprovado em no-

(DGNB) is still developing a specific methodol-
ogy for hospitals, but the tool is not finished yet 
and therefore it was not included in the analysis 
(DGNB, n.d.).

Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) and Green Star have specif-
ic methods to analyse and evaluate healthcare 
buildings, with a manual and tool: LEED for 
Healthcare and Green Star – Healthcare, respec-
tively. These methods have only the specific cri-
teria, weights and weighting system to evaluate 
and analyse this kind of buildings. On the other 
hand, Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment Method (BREEAM) 
and Comprehensive Assessment System for 
Built Environment Efficiency  (CASBEE) have 
a different approach since they have only one 
manual to be applied to different types of new 
constructions, including healthcare buildings:  
BREEAM New Construction and CASBEE 
for New Construction, respectively. In this sec-
ond group, there is a list of sustainability cri-
teria to be applied to new constructions and at 
the level of each criterion it specifies the type of 
building where it must be applied. Nevertheless, 
in this second group of tools and like in LEED 
for Healthcare and Green Star – Healthcare it 
is also possible to identify the specific criteria, 
weights and weighting system for healthcare 
buildings. Therefore, in this chapter, LEED 
for Healthcare and Green Star – Healthcare 
are compared with the specific criteria, bench-
marks and weighting systems to be applied in 
healthcare buildings according to the other two 
assessment methods. This comparison requires 
categorizing the tools comparatively. Howev-
er, such comparisons are not straightforward 
because whilst Green Star is a close relative of 
LEED, on the other hand CASBEE evaluated 
the healthcare buildings within a more compre-
hensive method such as BREEAM.

The tools versions on which this chapter is based 
are the latest at the time of submitting this study, 
namely:
• BREEAM New Construction UK 2011, that 

was updated in March 2013;
• LEED 2009 for Healthcare, approved in No-

vember 2010 and updated in October 2012;
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• Green Star – Healthcare v1, originally released 
in June 2009 and updated in November 2012;

• CASBEE for New Construction 2010 edition.

2.3. CATEGORIZING TOOLS 
BY CHARACTERISTICS

All HBSA tools presented in the last section are 
being applied. LEED and BREEAM are two 
of the most popular assessment methods mak-
ing claims to represent the continents to which 
they belong, the American and the European. 
The Australia’s Green Star is the equivalent of 
America’s LEED and CASBEE is the Asia sys-
tem with wider world presence. All of them are 
the same type and belong to the same framework 
of the assessment methods that are classified in 
the ATHENA (Analysis Tool for Heritable and 
Environmental Network Associations) and IEA 
(International Energy Agency) Annex 31 clas-
sification systems. The four tools are integrated 
in level 3 and class 3, respectively, of these two 
classification systems: Whole Building Assess-
ment Frameworks or Systems (level 3 ATHE-
NA); Environmental Assessment Framework 
and Rating Systems (class 3 IEA Annex 31) 
(Haapio & Viitaniemi, 2008). In addition to this 
classification, it is possible to categorise these 
four assessment tools according to their contents 
and characteristics.

Analysing the different tools, it is possible to 
identify several differences (e.g. goal, users, phase 
of application, among others) and therefore the 
emerging role of these kinds of tools encourages 
discussing them more thoroughly and categoris-
ing them. In this chapter, it is intended to point 
out the similarities and the differences between 
the abovementioned tools to promote their analy-
sis and study, their own development and interna-
tional consensus and to support the development 
of future HBSA methods. So, in the following 
sections, the HBSA methods are categorised by:
• Types of healthcare buildings that are assessed;
• Users of methods;
• Phases of life cycle under assessment;

vembro de 2010 e atualizado em outubro de 
2012;

• Green Star – Healthcare v1, originalmente lan-
çado em junho de 2009 e atualizado em novem-
bro de 2012;

• CASBEE for New Construction 2010 edition.

2.3. CARACTERIZAÇÃO DAS 
FERRAMENTAS EXISTENTES

Todos os métodos HBSA apresentados na seção 
anterior, são atualmente utilizados em diferentes 
partes do mundo. O LEED e o BREEAM são 
dois dos métodos de avaliação mais populares e 
com um dos níveis de representação mais signi-
ficativos nos dois continentes a que pertencem, 
o Americano e o Europeu, respetivamente. O 
Green Star, da Austrália, é equivalente ao LEED 
e o CASBEE, por sua vez, é de origem Japonesa e 
apresenta uma forte presença a nível mundial. To-
dos eles são do mesmo tipo e pertencem aos mes-
mos grupos de métodos de avaliação considerados 
nos sistemas de classificação ATHENA (Analy-
sis Tool for Heritable and Environmental Network 
Associations) e IEA (International Energy Agen-
cy) Annex 31. Os quatro métodos, encontram-se 
classificados por estes dois sistemas nos seguintes 
grupos: Whole Building Assessment Frameworks or 
Systems (nível 3, ATHENA); Environmental As-
sessment Framework and Rating Systems (classe 3, 
IEA Annex 31) (Haapio & Viitaniemi, 2008). À 
parte desta classificação, é ainda possível catego-
rizar estes quatro métodos de avaliação de acordo 
com seus conteúdos e características.

Analisando as diferentes ferramentas, é possível 
identificar várias diferenças, como por exemplo o 
objetivo principal, o tipo de utilizadores, as fases 
de aplicação, entre outros. Deste modo, o carácter 
emergente deste tipo de métodos de avaliação en-
coraja a investigação e a discussão acerca dos mes-
mos. Assim, neste capítulo, pretende-se destacar 
as semelhanças e as diferenças entre os métodos 
acima mencionados, a fim de se promover a sua 
análise e estudo, o seu próprio desenvolvimento e 
consenso a nível internacional e o apoio ao desen-
volvimento de futuros métodos HBSA. Assim, 
nas seções que se seguem, os métodos HBSA são 
categorizados com base nos seguintes pontos:
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• Tipos de edifícios hospitalares considerados 
para avaliação;

• Utilizadores dos métodos;
• Fases do ciclo de vida em avaliação;
• Estrutura e ponderação;
• Critérios específicos de sustentabilidade para 

edifícios hospitalares;
• Classificação e formato de comunicação dos re-

sultados finais.

2.3.1. Tipos de edifícios hospitalares 
considerados
Os edifícios hospitalares variam bastante de acor-
do com as especialidades médicas que cobrem, as 
atividades que neles são desenvolvidas, a locali-
zação dos mesmos, as comunidades que servem e 
as características económicas e financeiras que os 
suportam. Os métodos de avaliação Green Star, 
BREAM, LEED e CASBEE são especificamen-
te orientados para o contexto do próprio país de 
origem, existindo assim considerações específicas 
que os caracterizam. Por exemplo, a building class 
definida pelo Australian National Construction Code 
(NCC) estabelece o tipo de edifícios que são elegí-
veis para serem avaliados pelo método Green Star. 
Tendo isto em conta, a Tabela 2.1 apresenta os qua-
tro métodos HBSA em estudo.

• Structure and weighting;
• Specific sustainability criteria for healthcare 

buildings;
• Classification and communication format of re-

sults.

2.3.1. Types of healthcare buildings 
that are assessed
The healthcare buildings vary greatly according 
to the medical specialties that are covered, to the 
activities that are developed in the building, the 
location of the building, the community that it 
serves and the economic and financial character-
istics that support it. The Green Star, BREAM, 
LEED and CASBEE rating tools are specifically 
oriented to the context of their own country of 
origin. Therefore, there are specific rules for each 
tool. For example, the building class defined by the 
Australian National Construction Code (NCC) 
establishes the type of buildings that are eligible 
to be rated under the Green Star rating method. 
Bearing this in mind, the four HBSA methods 
studied are presented in Table 2.1.

Tipos de edifícios hospitalares
Types of healthcare buildings

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Ensino/Investigação/Hospitais especializados
Teaching/Research/Specialist hospitals • • •
Hospitais de cuidados continuados
General acute hospitals • • • •
Hospitais psiquiátricos e comunitários
Community and mental health hospitals • • •
Centros cirúrgicos
GP surgeries •
Centros de saúde e clinicas médicas
Health centres and clinics • • • •
Lares de idosos
Homes for elderly • • •
Unidades de saúde familiar
Family support facility • • •
Fornecedores de equipamento médico
Medical device supplier •
Prestadores de serviços de saúde ao domicílio
Home healthcare service provider •
Delegações de saúde
Healthcare support agencies •
Centros de reabilitação
Rehabilitation facility • • •

Tabela 2.1 - Tipos de edifícios hospitalares considerados nos 
métodos HBSA em estudo

Table 2.1 – Types of healthcare buildings considered in the studied 
HBSA methods
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The four HBSA methods are oriented towards in-
patient and outpatient care facilities and licensed 
long-term care facilities. Table 2.1 presents the 
several types of healthcare buildings that can be 
assessed by each of the abovementioned methods. 
They are all equal regarding the treatment they 
attach to their criteria, because none of them has 
specific parameters for any of the different type 
of healthcare building. There exists only a single 
analysis grid for all of them.

2.3.2. Users of methods
HBSA methods are being developed for differ-
ent purposes and for being used for commercial 
and research proposes, and/or to support decision 
making in the construction and rehabilitation of 
this building typology. In this context, it is pos-
sible to identify the professional groups for which 
the different tools that are being analysed in this 
chapter are oriented. In this paper the following 
groups of users are identified: construction pro-
fessionals (architects, engineers and construc-
tors); producers of building products or materials; 
building owners and investors; consultants; build-
ing users; researchers; and authorities.
 
The tools studied are of most value to the following 
groups: construction professionals; consultants; 
researchers; and authorities (Table 2.2). LEED 
for Healthcare tool followed by BREEAM New 
Construction tool are the ones that cover the 
greater number of groups.

Os quatro métodos HBSA são orientados para ins-
talações de cuidados de saúde com internamento e 
serviço de ambulatório, apresentando-se na Tabela 
2.1 os vários tipos de edifícios hospitalares que po-
dem ser avaliados por cada um dos métodos acima 
mencionados. Todos eles são iguais em relação aos 
critérios de avaliação, pois nenhum deles tem parâ-
metros específicos para qualquer um dos diferentes 
tipos de edifícios, existindo apenas uma única gre-
lha de análise que permite a avaliação de todos.

2.3.2. Utilizadores dos métodos 
HBSA
Os métodos HBSA têm vindo a ser desenvolvi-
dos com diferentes propósitos e para serem usa-
dos para fins comerciais, de pesquisa ou de apoio 
à tomada de decisão na construção e reabilitação 
desta tipologia de edifícios. Neste contexto, é pos-
sível identificar os grupos de profissionais para os 
quais se voltam os quatro métodos de avaliação, 
identificando-se os seguintes grupos de utiliza-
dores: profissionais da área da construção (arqui-
tetos, engenheiros e construtores); fabricantes de 
produtos ou materiais de construção; donos de 
obra e investidores; consultores; utilizadores dos 
edifícios; investigadores; autoridades governa-
mentais. Assim, estes métodos são considerados 
uma mais-valia para os seguintes grupos: profis-
sionais da área da construção; consultores; inves-
tigadores; e autoridades governamentais (Tabela 
2.2). O método LEED for Healthcare seguido do 
BREEAM New Construction são os que cobrem 
o maior número de grupos em consideração.

Tabela 2.2 – Utilizadores dos métodos HBSA

Utilizadores
Users

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Profissionais da área da construção
Construction professionals • • • •
Fabricantes de produtos ou materiais de construção 
Producers of building products •
Donos de obra e investidores
Building owners and investors • • •
Consultores
Consultants • • • •
Utilizadores dos edifícios
Building users • •
Investigadores
Researchers • • • •
Autoridades governamentais
Authorities • • • •

Table 2.2 – Users of HBSA methods
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Através da análise da informação disponível, não 
é possível concluir quais dos grupos listados usam 
mais frequentemente os métodos em questão. No 
entanto, sabe-se que os investigadores, as autori-
dades governamentais, os profissionais da área da 
construção e também os donos de obra e investi-
dores, provaram ser os mais interessados   no poten-
cial de estudo, análise, resposta e efeitos comerciais 
destas ferramentas. Deste modo, verifica-se uma 
necessidade de se aprofundar a investigação acer-
ca dos utilizadores destes métodos de avaliação de 
sustentabilidade, a fim de se perceber e analisar 
quais os fatores que influenciam a preferência de 
cada um dos grupos por um determinado méto-
do. Os resultados dessa investigação conduzirão 
os investigadores a dados importantes que influen-
ciam a decisão dos utilizadores, como por exemplo 
a importância do custo final de cada avaliação, a 
facilidade de acesso à ferramenta, a linguagem uti-
lizada e a consideração das diferentes fases do ciclo 
de vida dos edifícios. Por fim, um dos aspetos mais 
importante é a análise do modo como cada método, 
e os seus resultados, estão a afetar as tomadas de 
decisão das partes interessadas.

É fundamental destacar que a experiência de to-
das as partes interessadas, juntamente com a sua 
opinião, deve ser tida em conta no desenvolvimen-
to dos métodos HBSA, bem como das normas 
CEN e ISO.

2.3.3. Fases do ciclo de vida em 
avaliação
O ciclo de vida de um edifício divide-se em di-
ferentes fases, sendo o caso dos edifícios hospita-
lares semelhante ao de outros edifícios. Em cada 
fase do ciclo, há características específicas que de-
vem ser consideradas pelos métodos HBSA, veri-
ficando-se que estes tendem a incorporar as fases 
que se revelam mais significativas para a avaliação 
da sustentabilidade deste tipo de edifícios. Neste 
contexto, permitindo uma comparação entre os 
métodos em análise, a Tabela 2.3 mostra as fases 
do ciclo de vida consideradas por cada uma das 
quatro ferramentas. Embora todas elas incluam a 
maioria das fases do ciclo de vida, o BREEAM 
New Construction e o LEED for Healthcare 
abrangem um maior número de fases, distinguin-
do-se pelo fato de que um incorpora a fase preli-
minar de projeto e o outro a fase final de demo-

Analysing the available information, it is not pos-
sible to conclude which of the listed groups use 
more often these tools. However, it is known that 
researchers, authorities, construction profession-
als and also building owners and investors have 
proven to be the most interested in the poten-
tial of study, analysis, response and commercial 
effects of these HBSA tools. Therefore, there is 
an obvious need to conduct surveys on users of 
these sustainability assessment tools, in order to 
perceive and analyse which factors influence the 
choice of a particular tool for each group defined 
above. The undertaking of those surveys will lead 
the researchers to important data that influence 
the users’ decision, for example, the importance of 
rating prices, the degree of access to the tool, the 
used language and the coverage of the different 
life cycle phases. Additionally, it is even more im-
portant to analyse how each tool and its results are 
affecting the stakeholders’ decision-making.

It is fundamental to highlight that stakeholders’ 
experience together with their opinion must be 
considered in developing HBSA methods, as well 
as in CEN and ISO standards.

2.3.3. Phases of life cycle under 
assessment
The building life cycle is divided into different 
phases. The case of healthcare buildings is not 
different from other building constructions. How-
ever, in each cycle phase there are specific char-
acteristics that should be considered. Regarding 
the HBSA tools, it is possible to note that they 
incorporate the phases of life cycle that seem most 
important to evaluate these kinds of buildings. In 
this context, and to allow a comparison between all 
of them, Table 2.3 shows the life cycle stage con-
sidered in this study and assessed by the four tools 
analysed. Although all the four methods include 
most of the life cycle phases, BREEAM New 
Construction and LEED for Healthcare have the 
greater coverage. Curiously, they are distinguished 
by the fact that one embeds the initial project/de-
sign phase and the other the final demolition or 
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deconstruction phase. Differences are primarily 
related to the specific context of the country for 
which these methods have been developed. 

To become real work tools, these systems take 
into account the existing laws in each country, 
existing standards and the life cycle phases with 
lower development and support at the level of sus-
tainable development. Although a life cycle phase 
can be covered by more than one tool, the way it is 
considered varies from tool to tool. Each method 
has different criteria to evaluate the sustainabili-
ty at each phase of the healthcare buildings’ life 
cycle. Consequently, each criterion is differently 
presented and evaluated, and each tool has its own 
whole list of criteria. For this reason, it becomes 
difficult to compare the criteria of each HBSA 
method. 

lição ou desconstrução. As principais diferenças, 
relacionam-se com o contexto específico dos paí-
ses para os quais os métodos foram desenvolvidos.

Assim, para que sejam considerados verdadei-
ras ferramentas de trabalho, estes métodos têm 
em conta as leis e regulamentos de cada país, as 
normas existentes e as fases do ciclo de vida com 
menor investimento e apoio ao nível do desenvol-
vimento sustentável. Embora uma fase do ciclo 
de vida possa ser coberta por mais do que uma 
ferramenta de avaliação, a maneira como ela é 
considerada, varia de método para método. Cada 
método incorpora, diferentes critérios de avalia-
ção de sustentabilidade para cada fase do ciclo de 
vida dos edifícios. Consequentemente, cada crité-
rio é apresentado e avaliado de maneira diferente 
e cada método conta com a sua própria lista de 
critérios. Por esta razão, torna-se difícil a compa-
ração entre critérios dos métodos HBSA.

Fases do ciclo de vida
Life cycle phases

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Projeto
Project/Design •
Execução
Production • •
Construção
Construction • • • •
Utilização
Use/Operation • • • •
Manutenção
Maintenance • • • •
Demolição/Desconstrução
Demolition/Deconstruction • •
Eliminação
Disposal • •

Tabela 2.3 - Fases do ciclo de vida consideradas pelos 
métodos HBSA

Table 2.3 – Life cycle phases considered by HBSA methods

2.3.4. Estrutura e ponderação
De acordo com Lee, Chau, Yik, Burnett, & Tse 
(2002), a estrutura é o coração de todos os mé-
todos de avaliação, pois é responsável pelo esta-
belecimento da avaliação global de desempenho. 
De uma forma geral, os instrumentos de avaliação 
de sustentabilidade de edifícios em análise, têm o 
mesmo tipo de estrutura. Todos eles são constituí-
dos por categorias, subdivididas em indicadores, 
as quais permitem o cálculo de uma única pon-
tuação global com base num sistema de pesos. Os 
pesos são baseados na relevância de cada categoria 

2.3.4. Structure and weighting
According to Lee, Chau, Yik, Burnett, & Tse 
(2002) the structure is the heart of all assessment 
systems, as it is responsible for establishing the 
overall performance score. In general, the build-
ing sustainability assessment tools being analysed 
have the same structure. They all have sustaina-
bility assessment categories and indicators, and 
allow the calculation of a single overall score based 
on a set of weights. The weights are based on the 
relevance of each category for the sustainability of 
healthcare buildings and higher weights are given 
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para a sustentabilidade dos edifícios hospitalares 
sendo que, a pesos mais elevados correspondem 
indicadores de maior importância.

No entanto, não existe unanimidade na pondera-
ção considerada nestes métodos, uma vez que o 
sistema de pesos se baseia não apenas no conhe-
cimento científico, mas também na experiência 
de vários profissionais e intervenientes na área da 
construção, como arquitetos, engenheiros, pro-
prietários, trabalhadores, visitantes, utilizadores, 
... Deste modo, o peso atribuído a cada catego-
ria é diferente e varia de método para método. 
O BREEAM New Construction, o LEED for 
Healthcare e o Green Star – Healthcare, possuem 
uma estrutura semelhante e um sistema de ponde-
ração idêntico, podendo ser comparados na Figura 
2.1, a qual demonstra a distribuição de pesos pelas 
diferentes categorias de sustentabilidade dos três 
métodos HBSA.

Analisando o método CASBEE for New Cons-
truction, é possível concluir que este não está es-
truturado como os outros métodos, uma vez que 
a avaliação se baseia na relação entre dois grupos 
principais de critérios: a “qualidade ambiental 
do edifício” (Q ) e a “carga ambiental do edifí-
cio”(LR) (CASBEE, 2010). Os pesos finais destes 
dois grupos, variam de acordo com as pontuações 
obtidas ao nível de cada indicador e de acordo com 
os coeficientes CASBEE. Deste modo, a Tabe-
la 2.4 apresenta os coeficientes de ponderação do 
CASBEE for New Construction.

to indicators of greater importance. 

However, there is no unanimity in the weighting 
considered in these rating systems, since they are 
not only based on scientific knowledge, but also 
consider the experience of various professionals 
and stakeholders in the area of construction, such 
as architects, engineers, owners, labour, custom-
ers, users, … So, the weight assigned to each cat-
egory is different. BREEAM New Construction, 
LEED for Healthcare and Green Star – Health-
care, they have a similar structure and an iden-
tical weighting system. Therefore, they can be 
compared and Figure 2.1 shows how the weight is 
distributed among each sustainability category in 
the three HBSA methods.

By analysing CASBEE for New Construction 
method it is possible to conclude that this is not 
structured as the other methods, since the assess-
ment is based on the relation between two main 
groups of criteria: the “building environmental 
quality” (Q ) and the “building environmental 
load” (LR) (CASBEE, 2010). The final weights of 
these two groups vary according to the final scores 
obtained at the level of each indicator according to 
CASBEE coefficients.  Therefore, Table 2.4 pre-
sents the weighting coefficients of CASBEE for 
New Construction.

Categorias de avaliação
Assessment categories

Não-industrial
Non-factory

Industrial
Factory

Q1 Ambiente interior
 Indoor Environment 0,40 0,30

Q2 Qualidade do serviço 
Quality of Service 0,30 0,30

Q3 Ambiente exterior local
Outdoor Environment on Site 0,30 0,40

LR1 Energia
Energy 0,40

LR2 Recursos e Materiais
Resources & Materials 0,30

LR3 Ambiente externo ao local
Off-site Environment 0,30

Tabela 2.4 - Coeficientes de ponderação do CASBEE for 
New Construction (CASBEE, 2010)

Table 2.4 – Weighting coefficients of CASBEE for New Con-
struction (CASBEE, 2010)
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BREEAM New Construction and Green Star 
– Healthcare tools are similar regarding the sus-
tainability categories that they cover. Nonethe-
less, in terms of weight, the distribution of the 
weights in Green Star – Healthcare tends to re-
semble LEED for Healthcare, where “Energy” 
and “Indoor Environmental quality/Wellbeing” 
categories have more than 50% of the weight. On 
the other hand, the same categories in BREEAM 
New Construction have a weight of around 30%. 
Moreover, the BREEAM New Construction tool 
stands out by having a more balanced weight dis-
tribution and for covering a larger number of cat-
egories. In second place is Green Star – Health-
care. Analysing the different tools, it is possible 
to conclude that the categories can be structured 
in the following list of sustainability criteria: I) 
Management; II) Indoor Environmental quali-
ty/Wellbeing; III) Service quality; IV) Energy; 
V) Transport; VI) Water; VII) Materials; VIII) 
Waste; IX) Sustainable Sites; and X) Pollution.

Os métodos BREEAM New Construction e 
Green Star - Healthcare assemelham-se no que 
respeita às categorias de sustentabilidade que con-
sideram. No entanto, em termos de distribuição 
de pesos, o Green Star - Healthcare tende a asse-
melhar-se ao LEED for Healthcare, onde a soma 
das categorias “Energia” e “Qualidade do ambien-
tal interior/Bem-estar” representam mais de 50% 
do peso total. Por outro lado, no BREEAM New 
Construction as mesmas categorias somadas resul-
tam num peso de cerca de 30%. Para além disso, o 
método BREEAM New Construction destaca-se 
por ter a distribuição de pesos mais equilibrada dos 
quatro em análise e por integrar um maior número 
de categorias, encontrando-se em segundo lugar o 
Green Star - Healthcare. Analisando os diferentes 
métodos de avaliação, é possível concluir que estes 
se encontram estruturados segundo as principais 
categorias de sustentabilidade: I) Gestão; II) Qua-
lidade do ambiente interior/Bem-estar; III) Quali-
dade do serviço; IV) Energia; V) Transportes; VI) 

Prioridade regional Regional 
Priority

Inovação Innovation 

Poluição Pollution 

Sustentabilidade do lugar 
Sustainable Sites 

Resíduos Waste

Materiais Materials 

Água Water

Transportes Transport

Energia Energy

Qualidade do ambiente interior/
Bem-estar Indoor Environmental 
quality/Wellbeing

Gestão Management 

Figura 2.1 - Distribuição de pesos do BREEAM New 
Construction, LEED for Healthcare e Green Star-Healthcare

Figure 2.1 - BREEAM New Construction, LEED for 
Healthcare and Green Star-Healthcare weights distribution
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Água; VII) Materiais; VIII) Resíduos; IX) Susten-
tabilidade do lugar; e X) Poluição.

É ainda importante ressaltar que nos BREEAM 
New Construction, LEED for Healthcare e Green 
Star - Healthcare existem as categorias “Inova-
ção” e “Prioridade regional”. Estas duas categorias 
permitem um reconhecimento adicional para um 
edifício que inova no campo do desenvolvimento 
sustentável e que está preocupado com a promo-
ção e sustentabilidade da região, mostrando um 
desempenho acima do nível que é atualmente reco-
nhecido por cada método de avaliação. A resposta 
positiva a estas categorias, permite um aumento 
de 10% na pontuação final, no caso de BREEAM 
New Construction e no LEED for Healthcare, e 
de 3% no caso do Green Star - Healthcare (Figura 
2.1). Assim, para uma melhor comparação entre as 
categorias de cada método, a Tabela 2.5 apresenta 
os principais indicadores que as integram.

It is also necessary to highlight that in BREEAM 
New Construction, LEED for Healthcare and 
Green Star - Healthcare tools are the “Innovation” 
and “Regional Priority” categories, that recognize 
projects that achieved innovation and regional pri-
ority standards in one or more of the other cate-
gories. These two categories allow an additional 
recognition for a building that innovates in the 
field of sustainable development and is concerned 
about the promotion and sustainability of the re-
gion, showing a performance above and beyond the 
level that is currently recognized and rewarded by 
each methodology. The answer to these categories 
allows an increase of 10% in the final score, in the 
case of BREEAM New Construction and LEED 
for Healthcare and 3% in case of Green Star - 
Healthcare (Figure 2.1). So, for a better compar-
ison between the categories of each method, Table 
2.5 presents the main indicators that are embedded 
in the sustainability categories listed above. 

Indicadores de avaliação
Assessment indicators

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Gestão Management
Aquisição sustentável
Sustainable procurement • •
Práticas de construção responsáveis 
Responsible construction practices •
Impactes do estaleiro de obra
Construction site impacts • • •
Participação das partes interessadas
Stakeholder participation •
Planeamento e análise de custos da vida útil
Service life planning and costing • •
Qualidade do ambiente interior/ Bem-estar Indoor Environmental quality/Wellbeing
Conforto visual
Visual comfort • • • •
Qualidade do ar interior
Indoor air quality • • • •
Conforto térmico
Thermal comfort • • • •
Qualidade da água
Water quality • • •
Desempenho acústico
Acoustic performance • • • •
Segurança
Safety and security • •
Controlo de substâncias químicas e poluentes 
no ambiente interior
Indoor chemical and Pollutant source control • • •
Qualidade do serviço Service quality
Flexibilidade e adaptabilidade
Flexibility and adaptability •
Capacidade do serviço
Service ability •
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Indicadores de avaliação
Assessment indicators

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Durabilidade e fiabilidade
Durability and reliability •
Energia Energy
Redução das emissões de CO2
Reduction of CO2 emissions • •
Monotorização da energia
Energy monitoring • • • •
Utilização baixa ou nula de tecnologias de 
carbono
Low or zero carbon technologies •
Eficácia do sistema de serviço do edifício
Efficiency in building service system • • • •
Utilização de energia limpa
Natural energy utilization • •
Utilização de energia renovável 
Renewable energy utilization •
Massa térmica do edifício
Building thermal load •
Operação eficiente 
Efficient operation • • • •
Transportes Transport
Acessibilidade a transportes públicos
Public transport accessibility • • •
Facilidades para ciclistas
Cyclist facilities • • •
Capacidade de estacionamento automóvel
Car parking capacity • • •
Plano de viagem
Travel plan • •
Transportes com combustível eficiente
Fuel-Efficient Transport • •
Água Water
Consumo de água
Water consumption • • • •
Monotorização da água
Water monitoring • •
Deteção e prevenção de fugas de água
Water leak detection and prevention •
Eficiência de utilização água
Water efficiency • • • •
Rega dos espaços exteriores
Landscape Irrigation • •
Materiais Materials
Impactes do ciclo de vida
Life cycle impacts •
Materiais com conteúdo reciclado
Recycled content of materials • • •
Proteção da paisagem e limites do terreno
Hard landscaping and boundary protection •
Fornecimento responsável de materiais
Responsible sourcing of materials • • • •
Isolamento
Insulation • •
Projetar para a durabilidade
Designing for robustness •
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Indicadores de avaliação
Assessment indicators

Métodos de avaliação Assessment methods
LEED for 
Healthcare

BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Redução do uso de recursos não renováveis
Reducing usage of non-renewable resources • • •
Evitar o uso de materiais com teor de poluentes
Avoiding the use of materials with pollutant content • • •
Reutilização de edifícios
Building reuse • • •
Mobiliário e equipamento médico
Furniture and medical furnishings • •
Projetar para a desconstrução
Design for disassembly •
Materiais com baixo conteúdo de COVs
Low-emitting materials • • •
Resíduos Waste
Gestão de resíduos de construção
Construction waste management • • •
Resíduos não perigosos
Non-hazardous waste •
Resíduos perigosos
Hazardous waste •
Agregados reciclados
Recycled aggregates • •
Resíduos comuns
Operational waste •
Acabamentos de chão e teto
Speculative floor and ceiling finishes •
Sustentabilidade do lugar Sustainable Sites
Seleção do lugar
Site selection • • •
Valor ecológico do local/proteção das 
características ecológicas do lugar
Ecological value of site/protection of ecological 
features

• • • •
Mitigação do impacte ecológico
Mitigating ecological impact • • • •
Melhoria da ecologia do lugar
Enhancing site ecology • •
Efeito de ilha de calor
Heat island effect • •
Impacte na biodiversidade a longo prazo
Long term impact on biodiversity • • • •
Paisagem natural e citadina
Townscape and Landscape • •
Características locais e amenidades exteriores
Local Characteristics and Outdoor Amenity • •
Poluição Pollution
Impacte dos sistemas de refrigeração
Impact of refrigerants • •
Emissões
Emissions • • • •
Projetar para as tempestades
Storm water Design • • •
Redução da poluição luminosa
Light Pollution reduction • • • •
Redução de ruído
Noise attenuation • • •

Tabela 2.5 - Principais indicadores de sustentabilidade dos 
métodos HBSA estudados

Table 2.5 – Main sustainability indicators of the studied HBSA 
methods
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2.3.5. Critérios de avaliação de 
sustentabilidade específicos para 
edifícios hospitalares
Analisando os métodos anteriormente referidos, 
é possível concluir que estes podem ser dividi-
dos em dois grupos principais, de acordo com a 
forma como abordam os critérios que definem 
para a avaliação da sustentabilidade de edifícios 
hospitalares. No primeiro grupo, encontram-se 
os métodos que possuem uma lista transversal 
de critérios que podem ser aplicados a diferen-
tes tipos de edifícios. No segundo grupo, encon-
tram-se aqueles onde a lista de indicadores foi 
especificamente desenvolvida ou adaptada para 
a avaliação de edifícios hospitalares. BREEAM 
New Construction e CASBEE for New Cons-
truction, pertencem ao primeiro grupo uma vez 
que apresentam uma única lista de indicadores de 
avaliação que pode ser aplicada a todos os tipos 
de novas construções, incluindo edifícios de saú-
de. Por sua vez, LEED for Healthcare e Green 
Star – Healthcare, pertencem ao segundo grupo.

No caso do BREEAM New Construction, a es-
trutura baseia-se numa lista comum de categorias 
destinada à avaliação de diferentes tipos de edifí-
cios. As diferenças encontram-se assim dentro de 
cada indicador, uma vez que o método de avalia-
ção, os fatores de avaliação e os créditos atribuídos 
podem variar de acordo com o tipo de edifício em 
estudo. Por exemplo, no indicador “Conforto vi-
sual”, os créditos atribuídos às melhores práticas 
dependem do: “Tipo de área”, “Fator de luz do dia 
médio “ e “Área abrangida”. No caso dos edifícios 
hospitalares este método faz ainda a distinção en-
tre zonas de “Pessoal técnico e áreas públicas” e 
“Áreas destinadas a doentes”. No caso do indica-
dor “Acessibilidade a transportes públicos”, o nú-
mero de créditos disponíveis para alocação depen-
de do número e tipo de transportes públicos que, 
de acordo com o processo de avaliação, cada tipo 
de edifício deve ter nas proximidades. No caso dos 
edifícios hospitalares, o seu tamanho e área de in-
fluência interferem nesta definição. Outro exem-
plo são os indicadores “Proximidade de amenida-
des”, cuja avaliação também depende do tipo de 
edifício, e “Capacidade de estacionamento”, onde 
a melhor prática se baseia no número mínimo de 
espaços de estacionamento atribuídos a cada pro-
fissional ou paciente.

2.3.5. Specific sustainability criteria for 
healthcare buildings
Analysing the abovementioned methods, it is pos-
sible to conclude that they can be divided into two 
main groups, according to the way they address 
the criteria for healthcare buildings. In the first 
group are the methods that have a transversal list 
of criteria that can be applied to different building 
types. In the second group, the list of indicators 
was specifically developed or adapted to only ad-
dress the sustainability of healthcare buildings. 
BREEAM New Construction and CASBEE for 
New Construction belong to the first group, since 
they present a single list of criteria that can be ap-
plied to all types of new constructions, including 
healthcare buildings.  LEED for Healthcare and 
Green Star – Healthcare belong to the second 
group, since they only address sustainability cri-
teria related with healthcare buildings. 

In the case of BREEAM New Construction, the 
framework is based on a common list of catego-
ries for different building types. The differences 
are inside each indicator, since the assessment 
method, evaluation factors and assigned cred-
its can vary according to the building type. For 
example, in the indicator “Visual comfort” the 
credits assigned for the best practices for daylight 
depend on: “area type”, “daylight factor required” 
and “area to comply”. In the case of healthcare 
buildings there are still differences between “staff 
and public areas” and “occupied patient’s areas”. 
Additionally, in the indicator “Public transport 
accessibility” the number of credits available for 
allocation depends on the number and type of 
public transportation that, according to the evalu-
ation process, each type of buildings should have 
nearby. In the case of healthcare buildings, its size 
and importance have also influence in this defini-
tion. Other example is the indicator “Proximity to 
amenities” which assessment also depends on the 
type of building. For example, in the assessment 
of the “Car parking capacity”, the best practice is 
based on the minimum number of parking spaces 
allocated for each professional or patient.  

The CASBEE for New Construction differs 
somewhat from the previous method, in the sense 
that there are some criteria that are only applied 
to certain building types. Nevertheless, in some 
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O CASBEE for New Construction difere um 
pouco do método anterior, considerando a exis-
tência de alguns critérios que são aplicados apenas 
a determinados tipos de edifícios. No entanto, em 
alguns indicadores como “Isolamento acústico de 
paredes divisórias”, “Fator de luz do dia” e “Espa-
ço e vistas exteriores”, o tipo de edificação influen-
cia o processo de avaliação, tal como no método 
BREEAM New Construction.

Os métodos do segundo grupo, LEED for Heal-
thcare e Green Star - Healthcare, baseiam-se na 
mesma estrutura utilizada nas restantes ferra-
mentas da mesma família. No entanto, a lista de 
categorias e indicadores de sustentabilidade foi 
desenvolvida para abordar especificamente edifí-
cios hospitalares. A Tabela 2.6 apresenta a lista 
de indicadores que cada um destes dois métodos 
incorpora, não se encontrando estes presentes no 
método geral de cada um dos sistemas, “LEED for 
New Construction and Mayor Renovations 2009” e 
“Green Star - Multi Unit Residential v1”, respeti-
vamente.

indicators such as “Sound insulation of partition 
walls”, “Daylight factor” and “Perceived spacious-
ness & access to view”, the building type influ-
ences the assessment process, as in the BREEAM 
New Construction method.

The methods of the second group, LEED for 
Healthcare and Green Star – Healthcare, are 
based on the same core method used in the other 
methods of each system, but the list of sustain-
ability categories and indicators were developed 
to specifically address healthcare buildings. Ta-
ble 2.6 presents the criteria of each of these two 
methods that were developed to specifically ad-
dress the sustainability of healthcare buildings. 
These criteria are not present in the core method 
of each system, namely in the “LEED for New 
Construction and Mayor Renovations 2009” and 
in the “Green Star - Multi Unit Residential v1”, 
respectively.

Indicadores de sustentabilidade específicos para edifícios hospitalares
Specific sustainability indicators for healthcare buildings

Assessment methods
LEED for 
Healthcare

Green Star 
Healthcare

Gestão Management
Manutenibilidade
Maintainability •
Plano de qualidade do ar interior
Construction Indoor air quality plan •
Guia de aquisições sustentáveis
Sustainable procurement guide •
Qualidade do Ambiente Interior/Bem-estar
Indoor Environmental quality/Wellbeing
Remoção ou encapsulamento de matérias perigosos (apenas para a reabilitação)
Hazardous material removal or encapsulation (renovations only) •
Ambiente acústico
Acoustic environment •
Materiais com baixo teor de emissões
Low-emitting materials •
Taxas de ventilação
Ventilation rates •
Efetividade das renovações de ar
Air change effectiveness •
Monotorização e controlo de CO2 e monitorização do teor de COV
CO2 monitoring & control and VOC monitoring •
Prevenção de humidades
Mould Prevention •
Controlo do ofuscamento provocado pela iluminação natural
Daylight glare control •
Balastros de alta frequência
High frequency ballasts •
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Indicadores de sustentabilidade específicos para edifícios hospitalares
Specific sustainability indicators for healthcare buildings

Assessment methods
LEED for 
Healthcare

Green Star 
Healthcare

Vistas exteriores
External views •
Exaustão
Exhaust riser •
Sistema de distribuição de ar
Air distribution system •
Controlo da poluição no espaço exterior
Outdoor pollutant control •
Espaços de descanso
Places of respite •
Energia Energy
Prevenção de contaminação da comunidade – através do ar
Community contaminant prevention – airborne releases •
Sub-medição de energia
Energy sub-metering •
Zonamento da iluminação
Lighting zoning •
Ventilação dos parques de estacionamento
Car park ventilation •
Iluminação externa eficiente
Efficient external lighting •
Transportes Transport
Projeto e planeamento dos transportes
Transport design and planning •
Água Water
Minimizar a utilização de água potável para a refrigeração de equipamentos médicos
Minimize potable water use for medical equipment cooling •
Redução do consumo de água: medição e verificação
Water use reduction: measurement & verification •
Redução da utilização de água - equipamentos de construção, torres de refrigeração e 
sistemas de resíduos alimentares
Water use reduction – building equipment, cooling towers and food waste systems •
Contadores de água
Water meters •
Uso de água potável para equipamentos
Potable water use for equipment •
Materiais Materials
Redução da fonte - mercúrio, mercúrio em lâmpadas e chumbo, cádmio e cobre
PBT Source reduction – mercury, mercury in lamps and lead, cadmium and copper •
Mobiliário e equipamento médico
Furniture and medical furnishings •
Projetar para a flexibilidade e usabilidade
Resource use-design for flexibility •
Mobiliário amovível
Loose furniture •
Tetos, paredes e divisórias
Celling, walls and partitions •
Resíduos Waste
Gestão de resíduos de construção
Construction waste management • •
Resíduos não perigosos
Non-hazardous waste •
Resíduos perigosos
Hazardous waste •
Agregados reciclados
Recycled aggregates •
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The first group of methods allows easier under-
standing about the approach used in each system 
to assess the sustainability, since the sustainability 
criteria is common to different building types. In 
this group, the main objective was to standard-
ize the sustainability assessments among different 
building types, simplifying the use and under-
standing. Nevertheless, it leaves apart criteria that 
are only important in buildings of this nature. On 
the other hand, the second approach aims to get 
closer to the specific needs of this kind of build-
ings, presenting specific indicators for their as-
sessment. 

2.3.6. Classification and 
communication format of results 
In general, BSA methods are characterized by as-
sessing a number of partial building features and 
aggregating these results into an environmental 
rating or sustainability score (Assefa, Glaumann, 
Malmqvist, & Eriksson, 2010). Nevertheless, the 
classification methods and the communication 
format vary from method to method.

In the HBSA tools studied, the classification 
methods are similar since they are all based 
upon credits, i.e. there are several credits allo-
cated to each sustainability criterion. In LEED 
and Green Star, the maximum number of credits 
available for each criterion is related to its weight 
in the overall score, which is expressed by a rat-
ing. When, at a level of an indicator, a project 
satisfies a certain level of performance, a number 
of credits are gained. The overall performance is 
based on sum of all gained credits. In LEED, the 
overall performance level (rating) is expressed in 

O primeiro grupo de métodos, possibilita uma 
mais fácil compreensão da abordagem utilizada 
para avaliação geral da sustentabilidade da cons-
trução, uma vez que os critérios de análise são co-
muns a diferentes tipos de edifícios. Assim, neste 
grupo, o objetivo principal é padronizar as ava-
liações de sustentabilidade entre diferentes tipos 
de edifícios, simplificando o uso e entendimento 
por parte dos utilizadores. No entanto, à parte fi-
cam alguns indicadores que só a esta tipologia de 
edifícios diz respeito, sendo que o segundo grupo 
visa aproximar-se das necessidades específicas dos 
edifícios hospitalares, apresentando indicadores 
específicos para a sua avaliação.

2.3.6. Classificação e comunicação 
de resultados
Em geral, os métodos BSA caracterizam-se pela 
avaliação de uma série de indicadores de constru-
ção, os quais são posteriormente agregados, atra-
vés dos seus resultados, numa avaliação ambiental 
final ou pontuação de sustentabilidade global (As-
sefa, Glaumann, Malmqvist, & Eriksson, 2010). 
Mas apesar desta similitude, o modo de classifi-
cação e o formato de comunicação dos resultados 
variam de método para método.

No caso das ferramentas HBSA em estudo, os mé-
todos de classificação são todos semelhantes uma 
vez que, todos são baseados na soma de créditos 
atribuídos a cada indicador de sustentabilidade. No 
LEED e no Green Star, o número máximo de cré-
ditos disponíveis para cada indicador de avaliação, 
está relacionado com o seu peso na avaliação glo-
bal, sendo que, quando ao nível de um indicador 
um projeto satisfaz um certo nível de desempenho, 
uma série de créditos são-lhe atribuídos. Assim, o 

Indicadores de sustentabilidade específicos para edifícios hospitalares
Specific sustainability indicators for healthcare buildings

Assessment methods
LEED for 
Healthcare

Green Star 
Healthcare

Sustentabilidade do lugar Sustainable Sites
Ligação com a natureza – espaços de descanso e acesso direto para pacientes
Connection to the natural world - places of respite and direct access for patients •
Poluição Pollution
Poluição dos cursos de água
Watercourse pollution •
Resíduos comerciais poluentes
Trade waste pollution •

Tabela 2.6 - Indicadores de sustentabilidade específicos para 
edifícios hospitalares, considerados nos métodos LEED for 
Healthcare e Green Star - Healthcare

Table 2.6 - Specific sustainability indicators for healthcare 
buildings, considered in LEED for Healthcare and Green 
Star - Healthcare methods

(C
on

tin
ua

çã
o)

 (C
on

tin
ui

ng
)



43

2. A critical analysis of building sustainability assessment methods for healthcare buildings

desempenho global é baseado na soma de todos os 
créditos obtidos. No LEED, o nível de desempe-
nho global (classificação final) é expresso em quatro 
níveis qualitativos (desde “Certified” a “Platinum”), 
enquanto que no Green Star existem três níveis de 
classificação (de quatro a seis estrelas), de acordo 
com as condições apresentadas na Tabela 2.7.

No BREEAM, o método de classificação é ligei-
ramente diferente dos dois anteriormente apresen-
tados, uma vez que além dos créditos atribuídos 
a cada indicador, existe um peso específico para 
cada categoria de sustentabilidade. A pontuação 
global, expressa através do Índice de Desempenho 
Ambiental (EPI), é assim uma média ponderada 
dos créditos obtidos em cada categoria de susten-
tabilidade, sendo que existem seis níveis qualita-
tivos de sustentabilidade, desde “Unclassified” a 
“Outstanding” (sendo também atribuída uma clas-
sificação de uma a cinco estrelas), de acordo com 
as condições apresentadas na Tabela 2.7.

four qualitative levels (from “Certified” to “Plat-
inum”) and in Green Star in three ratings (from 
four to six star), according to the conditions pre-
sented in Table 2.7. 

In BREEAM the classification method is slightly 
different from the two last methods, since besides 
the credits assigned to each indicator there is a 
specific weight for each sustainability category. 
The overall score, expressed through the Envi-
ronmental Performance Index (EPI), is then a 
weighted average of the credits obtained in each 
sustainability category. Based this index it is pos-
sible to obtain the overall qualitative sustainabil-
ity level of a healthcare building. There are six 
qualitative sustainability levels, from Unclassified 
to Outstanding (a star rating from 1 to 5 stars is 
also provided), according to the conditions pre-
sented in Table 2.7.

Escala de classificação
Rating scale

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for Healthcare BREEAM New 
Construction

CASBEE for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

1º nível (nível mais alto)
1º level (higher level)

Platinum
80 pontos ou mais 

points and above

Outstanding
5 Star
≥85%

S
BEE = 3.0 ou mais e or 

more and 
Q = 50 ou mais or more

6 Star
45-59 pontos 

points

2º nível
2º level

Gold
60-79 pontos points

Excellent
4 Star
≥70%

A
BEE = 1.5-3.0

ou or 
BEE = 3.0 ou mais e 

or more and Q é menor 
que is less than 50

5 Star
60-74 pontos 

points

3º nível
3º level

Silver
50-59 pontos points

Very Good
3 Star
≥55%

B+
BEE = 1.0-1.5

4 Star
45-59 pontos 

points

4º nível
4º level

Certified
40-49 pontos points

Good
2 Star
≥45%

B-
BEE = 0.5-1.0

5º nível
5º level

Pass
1 Star
≥30%

C
BEE = menos de less 

than 0.5
6º nível (nível mais baixo)
6º level (lower level)

Unclassified
<30%

O CASBEE apresenta uma posição ímpar, já 
que cada indicador de avaliação é ponderado de 
modo a que a sua soma dentro de cada categoria 
de sustentabilidade seja igual a 1. A pontuação de 
cada indicador é multiplicada pelo coeficiente de 

CASBEE emerges in an odd position since every 
assessment indicator is weighted in a way that the 
sum of the weights of the indicators inside each 
sustainability category is equal to 1. The score of 
each indicator is multiplied by the corresponding 

Tabela 2.7 - Escalas de classificação dos métodos HBSA 
analisados

Table 2.7 – Rating scales of the analysed HBSA methods
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ponderação correspondente e agregada em totais 
de pontos por categoria de “Q” ou “L” (Tabela 
2.4) para dar origem ao indicador de eficiência 
ambiental (BEE), resultado do quociente entre 
“Q” e “L” (CASBEE, 2010). Com base no valor 
de BEE, o resultado global de sustentabilidade é 
expresso em cinco níveis qualitativos, de “C” (mí-
nimo) até “S” (máximo) (Tabela 2.7).

Por fim, a forma como os resultados são comu-
nicados é diferente em cada um dos métodos, 
sendo esta baseada em gráficos, tabelas, grelhas 
de avaliação, certificados e relatórios. A apresen-
tação final dos resultados é feita de forma a que os 
utilizadores do edifício ou os seus proprietários, 
facilmente entendam e interpretem os níveis de 
desempenho propostos. Ao mesmo tempo, tam-
bém se pretende que os clientes, projetistas e ou-
tras partes interessadas sintam familiaridade com 
a linguagem escrita e visual apresentada.

Tanto a apresentação final dos resultados como a 
classificação proposta em cada um dos métodos 
HBSA estudados, é feita de forma similar. As 
quatro ferramentas apresentam notas finais e cer-
tificados que se fazem acompanhar de relatórios 
detalhados. O LEED for Healthcare, BREEAM 
New Construction e Green Star - Healthcare op-
tam por certificados análogos que apresentam o 
resultado final obtido através da classificação indi-
vidual de cada indicador. Nestes certificados, é fei-
ta uma breve apresentação do edifício e da versão 
da ferramenta utilizada para a avaliação, podendo 
estes ser acompanhados por um relatório, o qual 
indica medidas de melhoria que podem ser aplica-
das para aumentar a classificação dos indicadores 
com pior desempenho. No caso do CASBEE for 
New Construction, é gerado um gráfico final que 
resume os resultados e mostra a pontuação. Este 
gráfico é apresentado num certificado equivalente 
aos outros três.

A comunicação do nível global de desempenho, 
geralmente em conjunto com o nível de desem-
penho de cada categoria e indicador, permite a 
comparação efetiva entre diferentes edifícios ou 
abordagens de projeto em avaliação, dentro de um 
mesmo método BSA. A comparação do resultado 
global entre os diferentes métodos é que se de-
monstra mais difícil, pois os critérios e pesos de 

weighting coefficient and aggregated into total 
points per category of “Q” or “L” (Table 4) to give 
the eco-efficiency indicator (BEE), the result of 
the ratio between “Q” and “L” (CASBEE, 2010). 
Based on the BEE value, the overall sustainability 
score is expressed in five qualitative levels, from 
“C” (minimum) to “S” (maximum) (Table 2.7).

In the end, the way the results are communicated 
is different in each method and is based on graphs, 
tables, grades, certificates and reports. The com-
munication systems are developed in such a way 
that building occupants or owners easily under-
stand and interpret the performance levels. At the 
same time, it is easy for clients, designers and oth-
er stakeholders to work with.

The final presentation of results and classifi-
cation is similar in the assessment methods 
studied. These four tools have grades and cer-
tificates accompanied by reports, in most cas-
es. LEED for Healthcare, BREEAM New 
Construction and Green Star – Healthcare 
have analogous certificates that present the fi-
nal score accomplished with the rating of each 
indicator. In these certificates, we still have a 
brief presentation of the building and the tool 
version used for the evaluation. These certifi-
cates can be accompanied by a report indicating 
improvement measures that can be applied to 
increase the classification of the indicators with 
the worst performance. In case of CASBEE for 
New Construction the system creates in the end 
a chart that summarizes the results and shows 
the final score. This chart is presented in a cer-
tificate similar to the other three. 

The communication of an overall performance 
level, usually together with the performance lev-
el at the level of each category, allows effective 
comparison between different buildings or design 
approaches under assessment, when using the 
same BSA method. The comparison of the over-
all result from different methods is very difficult, 
because the sustainability criteria and weights are 
different. According to Cole (1999) the compar-
ison of results should always be done at different 
levels, listing four types of possible comparisons:
• comparison at the level of each criterion be-

tween the declared performance and the specif-
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ic benchmarks;
• comparison between the performance levels 

obtained in the several criteria within the same 
building;

• comparison between the performance level ob-
tained in the same criterion from the assessment 
of different buildings;

• comparison of the overall sustainability level of 
different buildings.

This is only possible if a thorough analysis cover-
ing each sustainability category and indicator is 
made. For this purpose, it is necessary that the 
communication documents (labels, certificates 
and reports) objectively present, for all indicators, 
sustainability categories and each assessed life cy-
cle stage, the partial performance levels together 
with the overall performance. This is not possible 
in most of the HBSA methods analysed, since 
the main communication format used (sustaina-
bility certificate) is above all based on an overall 
single qualitative score. The communication for-
mats should also evolve in order to easily allows 
the users not only to identify the indicator with 
the worst performance levels, but also to under-
stand which building features and design choices 
are contributing more to those results. With these 
developments, it would be possible to easily com-
pare the results from different HBSA methods 
and optimize the design approaches in order to 
achieve higher levels of performance.

2.4. THE ONGOING 
STANDARDIZATION AND 
THE DEVELOPMENT NEEDS 
IN THE FIELD OF HBSA 
METHODS

In the last years ISO and CEN have been very 
active in developing a definition for the sustain-
able construction concept. Thus, they have been 

sustentabilidade são diferentes. De acordo com 
Cole (1999), a comparação dos resultados deve ser 
sempre feita a diferentes níveis. Neste seguimen-
to, o mesmo autor aponta quatro tipos de compa-
rações possíveis:
• comparação feita ao nível de cada critério, entre 

o desempenho real e as práticas de referência;
• comparação feita entre os níveis de desempenho 

obtidos nos vários critérios, tendo em conta um 
mesmo edifício;

• comparação feita entre diferentes edifícios, ao 
nível do desempenho de um mesmo critério;

• comparação feita entre diferentes edifícios, ao 
nível da sustentabilidade global alcançada.

No entanto, isto só é possível, se for feita uma aná-
lise completa abrangendo cada categoria e indica-
dor de sustentabilidade. Para esse efeito, é neces-
sário que os documentos de comunicação (rótulos, 
certificados e relatórios) apresentem objetivamen-
te para todos os indicadores, categorias de susten-
tabilidade e cada fase do ciclo de vida avaliado, 
os níveis de desempenho parcial juntamente com 
o desempenho global alcançado. Na maioria dos 
métodos HBSA analisados, isto não se verifica, 
uma vez que o principal formato de comunicação 
utilizado (certificado de sustentabilidade), baseia-
-se sobretudo numa pontuação qualitativa global 
única. Os formatos de comunicação devem ainda 
evoluir para que possam permitir aos seus utiliza-
dores não apenas a identificação dos indicadores 
com piores níveis de desempenho, mas também 
a perceção de quais as opções de projeto e cons-
trução que mais contribuíram para os resultados 
alcançados. Com estas melhorias, seria possível 
comparar facilmente os resultados entre diferen-
tes métodos HBSA e otimizar as abordagens de 
projeto, com a finalidade de se alcançarem níveis 
mais elevados de desempenho.

2.4. NORMAS EXISTENTES E 
NECESSIDADES CRESCENTES 
NO CONTEXTO DOS 
MÉTODOS HBSA

Nos últimos anos, a ISO e o CEN têm-se demons-
trado ativos na procura de uma definição para o 
conceito de Construção Sustentável, através da pu-
blicação de um conjunto significativo de normas. 



46

2. Enquadramento e análise crítica acerca dos métodos de avaliação da sustentabilidade de edifícios hospitalares 

Deste modo, através da análise das mesmas, é pos-
sível concluir que o conceito de construção susten-
tável não significa apenas a procura da melhoria 
do desempenho ambiental, mas também, e sobre-
tudo, de um equilíbrio otimizado entre os aspetos 
ambientais, sociais e económicos. Assim, a partir 
da análise da Tabela 2.5, é possível concluir que 
os quatro métodos de avaliação em estudo apre-
sentam um número desequilibrado de indicadores 
dentro das três dimensões da sustentabilidade. As-
sim, a Tabela 2.8 delineia a relação entre as cate-
gorias de sustentabilidade dos métodos HBSA e 
as três dimensões da sustentabilidade (e potenciais 
impactes relacionados), de acordo com a divisão 
proposta pela ISO/AWI 21929 (2010).

publishing the set of standards. Analysing these 
standards, it is possible to conclude that sustaina-
ble construction does not only mean improving the 
environmental performance but also, and above all, 
seeking an optimized balance between environ-
mental, societal and economic aspects. Neverthe-
less, from the analysis of Table 2.5, it is possible to 
conclude that the four assessment methods under 
study have an unbalanced number of criteria with-
in the three sustainability dimensions. Additional-
ly, Table 2.8 outlines the relation between the sus-
tainability categories of the studied HBSA meth-
ods and the three sustainability dimensions (and 
related potential impacts), according to the division 
proposed by ISO/AWI 21929 (ISO, 2010).

Principais categorias
Core categories

Potenciais impactes Potential impacts
Ambiente Environment Economia Economic Sociedade Societal

Alteração/
Deterioração

Change/
Deterioration

Utilização/
Esgotamento 
de recursos

Use/Depletion 
of resources

Valor 
económico
Economic 

value

Produtivi-
dade

Producti-
vity

Saúde
Health

Satisfação
Satisfaction

Equida-
de

Equity

Valor 
cultural
Cultural 

value

Gestão Management • • • •
Qualidade do 
ambiente interior/
Bem-estar
Indoor Environmental 
quality/Wellbeing

• • • •
Qualidade do serviço
Service quality • • • • •
Energia Energy • •
Transportes Transport • • • • • •
Água Water • •
Materiais Materials • •
Resíduos Waste •
Sustentabilidade do 
lugar Sustainable Sites • • •
Poluição Pollution •

Table 2.8 - Potential impacts of the core categories of the studied 
methods, according to ISO/AWI 21929

Regarding Table 2.8, there are two columns that 
stand out immediately for opposite reasons: the 
“Cultural value” aspect with no core sustainability 
categories in the analysed HBSA methods covering 
it; and the “Use/Depletion of resources” aspects that 
is considered by most core sustainability categories. 
Overall it is possible to conclude that the environ-
mental dimension is the one with the greater pres-

Tabela 2.8 – Potenciais impactes das principais categorias 
dos métodos em estudo, de acordo com a ISO/AWI 21929

Na Tabela 2.8, existem duas colunas que se desta-
cam imediatamente por razões opostas: “Valor cul-
tural”, à qual não responde qualquer uma das prin-
cipais categorias dos métodos HBSA em análise; 
e “Utilização/Esgotamento de recursos”, a qual 
é considerada pela maioria das categorias de sus-
tentabilidade dos métodos. De um modo geral, é 
possível concluir que a dimensão ambiental é a que 
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apresenta maior presença em todas as categorias, 
com exceção da “Qualidade do ambiente interior/
Bem-estar”. À parte da dimensão ambiental, os 
aspetos com maior relevância nas categorias apre-
sentadas são a “Satisfação” (dimensão social) e o 
“Valor económico” (dimensão económica). É ain-
da necessário ressaltar que esta é uma apreciação 
global que abrange os quatro métodos em estudo. 
A avaliação individual de cada um poderia apre-
sentar algumas diferenças que, no entanto, não se 
consideram significativas como, por exemplo, o 
caso da categoria “Qualidade do serviço” que só 
se encontra no CASBEE for New Construction.

Sumariamente, é ainda possível realçar o facto de 
que cada indicador ou categoria de sustentabilida-
de pode, direta ou indiretamente, abordar mais do 
que um impacte económico, ambiental ou social. 
Por exemplo, os indicadores da categoria “Trans-
portes” estão relacionados com os impactes: am-
bientais, por questões de poluição; económicos, 
tendo em conta o custo do combustível; e sociais, 
devido à necessidade de igualdade de disponibili-
dade e acessibilidade aos transportes. Pode dizer-
-se que esta é uma das principais diferenças entre 
os métodos BSA existentes, uma vez que alguns 
agrupam os seus indicadores e categorias em di-
mensões de sustentabilidade e outros não, sendo 
estes últimos a grande maioria.

Relativamente às normas publicadas pelo CEN e 
pela ISO, foi feita uma análise comparativa entre 
os quatro métodos HBSA e as publicações exis-
tentes. De acordo com a Comissão Técnica 350 
do CEN, a avaliação do desempenhos ambiental, 
social e económico dos edifícios tem os seguintes 
objetivos (CEN TC 350, 2010): I) identificar e 
quantificar os impactes ambientais, sociais e eco-
nómicos e os aspetos relacionados com o edifício 
e o local onde este se insere; II) permitir ao clien-
te, utilizador e projetista o apoio nas tomadas de 
decisão que irão contribuir para a otimização do 
nível de sustentabilidade dos edifícios.

A ISO/TC 59/SC 17 (2011) indica a existência 
de cargas ambientais relacionadas a impactes am-
bientais, sociais ou económicos, e a possibilidade 
de se utilizarem indicadores capazes de quanti-
ficarem ou qualificarem esses impactes ao nível 
do edifício. Tendo em consideração estes factos, 

ence in all core categories, except “Indoor environ-
mental quality/wellbeing”. After the environmental 
dimension the aspects with more relevance in the 
analysed core sustainability categories are the “Sat-
isfaction” (social dimension) and “Economic value” 
(economic dimension). Nevertheless, it is necessary 
to note that this is a global appreciation that covers 
the four methodologies being analysed. The indi-
vidual examination of each one could present some 
differences, but this is not significant. For example, 
the “Service quality” category is only included in 
CASBEE for New Construction.

In summary, it is possible to highlight that each 
indicator or sustainability category can directly 
or indirectly address more than one economic, 
environmental or societal impact. For example, 
the indicators of the category “Transport” are 
related to: the environmental impacts for pollu-
tion issues; economic impacts of matters relat-
ed to fuel costs; and societal impacts because of 
the need for equal availability and accessibility 
of transport. One can say that this is the main 
cause for the differences between the framework 
of the BSA methods developed so far, since in 
one hand some methods allocate their indicators 
and sustainability categories into each sustain-
ability dimension and in other hand the major 
part of methods do not do it.

Regarding the standards published in CEN and 
ISO, a comparative analysis between the meth-
odologies studied and existing standards will be 
made. According to CEN/TC 350 mandate the 
assessment of the environmental, societal and 
economic performances of buildings have the fol-
lowing goals (CEN TC 350, 2010): I) to identify 
and quantify the environmental, societal and eco-
nomic impacts and aspects of the building and its 
site; II) to enable the client, user and designer to 
make decisions and choices that will help to ad-
dress the need for sustainable buildings.

ISO/TC 59/SC 17 (2011) indicates that there are 
environmental loadings related to environmental, 
societal or economic impacts. However, it is also 
possible to use consequential indicators to quan-
tify or qualify the impacts of a building. Taking 
this into account, Tables 2.9 and 2.10 lists the en-
vironmental, societal and economic aspects that 
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as Tabelas 2.9 e 2.10 apresentam os aspetos am-
bientais, sociais e económicos que, de acordo com 
a ISO/TC 59/SC 17 (2011) e o CEN/TC 350 
(2011; 2012a; 2012b), devem ser considerados na 
avaliação da sustentabilidade das construções e a 
resposta de cada um dos quatro métodos HBSA  a 
este contexto normativo.

according to ISO/TC 59/SC 17 (2011) and CEN/
TC 350 (2011; 2012a; 2012b), mandates, should 
be considered when assessing the sustainability 
of construction works. They also present how the 
four HBSA methods cover the list of the stand-
ardized sustainability criteria.

Principais indicadores
Core indicators

ISO 21929-1: 2011

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Acesso aos serviços
Access to services

Transportes públicos
Public transportation • • •
Transportes particulares
Personal modes of transportation • • •
Espaços verdes e exteriores
Green and open spaces
Serviços básicos
User relevant basic services •

Qualidade estética
Aesthetic quality

Integração com a envolvente
Integration with the surrounding
Impacte da construção no local
Impact of building in site
Especificidades do local
Local concerns

Terreno
Land

Seleção do lugar
Site selection • • •

Acessibilidades
Accessibility

Terreno de implantação
Building site • • •
Edifício
Building •

Emissões prejudiciais
Harmful emissions

Potencial impacte no clima
Potential impact on climate • • • •
Potencial impacte na depleção da 
Camada de Ozono estratosférica 
Potential impact on the depletion of 
stratospheric ozone layer

• •
Recursos não 
renováveis
Non-renewable 
resources

Utilização de recursos
Use of resources •

Água potável
Fresh water

Utilização/Consumo
Use/Consumption • • • •

Resíduos
Waste

Produção
Production • • •

Ambiente interior
Indoor environment

Condições interiores
Indoor conditions • • • •
Qualidade do ar interior
Indoor air quality • • • •

Segurança
Safety

Estabilidade
Stability • •
Resistência
Resistance • •
Segurança contra incêndios
Fire safety

Facilidade de 
manutenção
Serviceability

Planeamento/Medição
Planning/Measurement • •
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Principais indicadores
Core indicators

ISO 21929-1: 2011

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star 
Healthcare

Adaptabilidade
Adaptability

Adaptabilidade às alterações de 
utilização
Adaptability for changed use purpose • •
Adaptabilidade às alterações 
climáticas
Adaptability for climate change

Custos
Costs

Planeamento/Medição
Planning/Measurement • •

Manutenibilidade 
Maintainability

Planeamento/Avaliação
Planning/Assessment • •

Table 2.9 – Sustainability indicators of construction works 
according to ISO/TC 59/SC 17 mandate

Tabela 2.9 - Indicadores de sustentabilidade das 
construções, de acordo com a norma ISO/TC 59/SC 17

Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Desempenho ambiental Environmental performance

Impactes ambientais
Environmental 
impacts

Potencial de aquecimento global 
Global warming potential •
Potencial de depleção da camada 
de ozono estratosférica 
Depletion potential of the 
stratospheric ozone layer

• •
Potencial de acidificação do solo e 
dos recursos aquíferos
Acidification potential of soil and 
water sources
Potencial de eutrofização
Eutrophication potential
Potencial de formação de ozono 
troposférico
Formation potential of tropospheric 
ozone
Potencial de depleção de recursos 
abióticos
Abiotic depletion potential

Incorporação de 
recursos
Resource input 

Utilização de energia primária 
renovável
Use of renewable primary energy •
Utilização de energia primária não 
renovável
Use of non-renewable primary energy • • • •

Utilização de 
recursos
Resource use

Utilização de materiais secundários
Use of secondary material • • •
Utilização de energia primária 
secundária
Use of renewable secondary fuels
Utilização de combustíveis 
secundários não renováveis
Use of non-renewable secondary fuels
Utilização de recursos de água 
doce
Use of net fresh water • • • •
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Resíduos
Waste

Deposição de resíduos perigosos
Hazardous waste disposed •
Deposição de resíduos não 
perigosos
Non-hazardous waste disposed •
Deposição de resíduos radioativos
Radioactive waste disposed
Utilização de água potável
Use of net fresh water

Fluxos de saída
Output flows

Componentes para reutilização
Components for re-use •
Materiais para reciclagem
Materials for recycling • • •
Materiais para recuperação de 
energia
Materials for energy recovery
Energia exportada
Exported energy

Desempenho social Societal performance

Acessibilidades
Accessibility

Para pessoas com mobilidade 
reduzida
For people with specific needs
Aos serviços do edifício
To building services • •

Adaptabilidade
Adaptability

Capacidade de se adaptar 
aos requisitos individuais dos 
ocupantes
To accommodate individual user 
requirements

• •
Capacidade de se adaptar às 
alterações de requisitos dos 
ocupantes
To accommodate the change of user 
requirements

• •
Capacidade de se adaptar às 
alterações técnicas
To accommodate technical changes
Capacidade de se adaptar às 
mudanças de utilização
To accommodate the change of use •

Saúde e conforto
Health and comfort

Características acústicas
Acoustic characteristics • • • •
Características da qualidade do ar 
interior 
Characteristics of indoor air quality • • • •
Características de conforto visual
Characteristics of visual comfort • • • •
Características de qualidade da 
água
Characteristics of water quality • •
Características eletromagnéticas
Electromagnetic characteristics
Características espaciais
Spatial characteristics • • • •
Características térmicas
Thermal characteristics • • • •
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Cargas sobre a 
vizinhança
Loadings on the 
neighbourhood

Ruído
Noise • • •
Emissões para o ar exterior, solo 
e água
Emissions to outdoor air, soil and 
water

• • • •
Brilho e ofuscamento
Glare and overshadowing • • •
Choques e vibrações
Shocks and vibrations •
Efeitos localizados do vento
Localized wind effects • • •

Manutenibilidade
Maintenance

Operações de manutenção
Operations • • • •

Proteção e Segurança
Safety/security

Resistência às alterações climáticas
Resistance to climate change •
Resistência às ações acidentais
Resistance to accidental actions •
Proteção pessoal e segurança 
contra intrusão e vandalismo
Personal safety and security • •
Segurança contra interrupções de 
serviços
Security against interruptions of 
utility supply

• •
Origem de materiais 
e serviços
Sourcing of materials 
and services

Origem responsável e 
rastreabilidade dos produtos e 
serviços
Responsible sourcing and traceability 
of products and services

• • •

Envolvimento das 
partes interessadas
Stakeholder 
involvement

Oportunidade para as partes 
interessadas de participarem nos 
processos de tomada de decisão 
durante a construção do edifício
The opportunity for interested parties 
to engage in the decision-making 
process for the realisation of a building

•

Desempenho económico Economic performance

Impactes e aspetos 
económicos 
específicos anteriores 
à fase de utilização
Economic impacts and 
aspects at the before 
Use Stage

Custos diretamente relacionados 
com a aquisição e arrendamento do 
local da construção
Costs directly related to the purchase 
or rental of the site 
Custos dos produtos no portão da 
fábrica prontos para a construção
Cost of products supplied at factory 
gate ready for construction 

• •
Custos que ocorrem entre a fábrica 
e o local da construção
Costs incurred between factory and 
site 
Honorários profissionais
Professional fees 
Trabalhos temporários e de 
preparação do estaleiro
Temporary and enabling works • •
Construção de um bem imobiliário
Construction of asset • •
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Impactes e aspetos 
económicos 
específicos anteriores 
à fase de utilização
Economic impacts and 
aspects at the before 
Use Stage

Custos associados à adaptação ou 
ao ajuste do bem imobiliário
Initial adaptation or fit out of asset 
Arranjos paisagísticos, trabalhos 
nos exteriores
Landscaping, external works on the 
curtilage 
Taxas e outros custos relacionados 
com o licenciamento do edifício
Taxes and other costs related to 
permission to build 
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives

Impactes e aspetos 
económicos, 
excluindo os 
relacionados com a 
operação do edifício 
durante a etapa de 
utilização
Economic impacts and 
aspects excluding the 
building in operation 
at the Use Stage

Custos associados aos seguros do 
edifico
Building related insurance costs 
Custos associados a arrendamentos 
e alugueres a terceiros
Leases and rentals payable to third 
parties 
Custos regulamentares periódicos
Cyclical regulatory costs 
Taxas
Taxes 
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives
Receitas provenientes da venda de 
bens imobiliários ou de elementos, 
mas que não façam parte de uma 
eliminação final
Revenue from sale of asset or 
elements, but not part of a final 
disposal 
Custos associados a terceiros 
durante a exploração
Third party income during operation 
Reparações e substituições 
de componentes de menor 
importância ou de pequenas áreas
Repairs and replacement of minor 
components/small areas 
Reparações ou remodelações de 
sistemas e componentes de maior 
importância
Replacement or refurbishment of 
major systems and components 
Custos associados à adaptação 
ou ao ajuste do bem imobiliário 
– adaptações ou modificações de 
edifícios existentes
Adaptation or subsequent fit out of 
asset – fitting out or modification of 
existing buildings 
Limpeza
Cleaning • •
Manutenção de terrenos
Grounds maintenance 
Renovar a decoração
Redecoration 
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

LEED for 
Healthcare

BREEAM 
New 
Construction

CASBEE 
for New 
Construction

Green Star  
Healthcare

Impactes e aspetos 
económicos, 
excluindo os 
relacionados com a 
operação do edifício 
durante a fase de 
utilização
Economic impacts and 
aspects excluding the 
building in operation 
at the Use Stage

Inspeções no fim do período de 
concessão
Disposal Inspections at end of lease 
period 
Fim da concessão
End of lease 
Adaptações ou reformas planeadas 
para o edifício aquando da 
exploração
Planned adaptation or planned 
refurbishment of asset in use 
Custos de gestão das instalações 
junto ao edifício
Building related facility management 
costs

• •

Impactes e aspetos 
económicos 
relacionados com a 
operação do edifício 
Economic impacts and 
aspects of the building 
Operational Use

Custos energéticos de exploração
Operational energy costs • • • •
Custos relacionados com a água em 
fase de utilização
Operational water costs • • • •
Taxas
Taxes
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives

Impactes e aspetos 
económicos do fim 
da vida
Economic impacts and 
aspects at the End of 
Life

Desconstrução/desmontagem, 
demolição
Deconstruction/ dismantling, 
demolition

•
Todos os custos de transporte 
associados aos processos de 
desconstrução e de eliminação do 
edifício construído
All transport costs associated with the 
process of deconstruction and disposal 
of the built asset
Honorários e taxas
Fees & taxes
Custos e/ou receitas provenientes 
da reutilização, da reciclagem e da 
valorização energética em fim de 
vida
Costs and/or revenues from reuse, 
recycling, and energy recovery at end 
of life 
Receitas provenientes da venda de 
um bem fornecido
Revenue from sale land

Tabela 2.10 - Indicadores de sustentabilidade das 
construções, de acordo com as normas CEN/TC 350

Através da análise das Tabelas 2.9 e 2.10, é possível 
concluir que, para se estar de acordo com os parâ-
metros definidos pelas normas em desenvolvimen-
to, os métodos HBSA devem ser reestruturados de 
forma a que os seus utilizadores possam ter uma 
visão clara e global acerca dos critérios utilizados 
para a avaliação do desempenho dos edifícios ao 

Table 2.10 – Sustainability indicators of construction works 
according to CEN/TC 350 mandate

Analysing both Tables 2.9 and 2.10, it is possi-
ble to conclude that, in order to be in line with 
standardization developments, the HBSA meth-
ods must be restructured in a way that users can 
have a clear overview about the criteria used to 
assess the performance at the level of each sus-
tainability dimension. Furthermore, this will 
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nível de cada dimensão da sustentabilidade. Isto 
permitirá ainda, o desenvolvimento de sistemas de 
ponderação com uma distribuição de pesos mais 
equilibrada entre as três dimensões da sustentabi-
lidade e de acordo com o contexto específico do 
edifício e do país onde se encontra implantado.

Embora os métodos HBSA analisados, não in-
cluam indicadores que correspondem à avaliação 
específica do grupo “Impactes ambientais” des-
crito na EN 15804: 2012 (CEN TC 350, 2012c), 
denota-se que estes respondem direta ou indireta-
mente à maioria dos indicadores de desempenho 
ambiental relativos à: Aquisição e utilização de re-
cursos; Uso de materiais e combustíveis; Utiliza-
ção de água; e Produção de resíduos. Deste modo, 
é possível concluir que os métodos de avaliação 
pretenderam simplificar a abordagem à Avaliação 
de Impacte do Ciclo de Vida (AICV) com a fina-
lidade de permitirem a utilização dos mesmos por 
parte de não especialistas.

No caso dos principais indicadores enumerados 
pela norma ISO, os quatro métodos HBSA apre-
sentam uma resposta bastante completa no que 
respeita à inclusão dos mesmos. No entanto, talvez 
isso se deva ao facto destes se apresentarem de for-
ma menos detalhada, o que leva a que os métodos 
possam responder à maioria dos indicadores, mas 
nem sempre a todas as suas questões inerentes. 
Assim, o desenvolvimento de bases de dados de 
AICV que incluam informação que descreva os 
impactes ambientais dos elementos de construção 
e dos sistemas integrados nos edifícios (Building 
Integrated Technical Systems - BITS), é uma forma 
possível de responder a estas questões, possibili-
tando a utilização de métodos de avaliação do ciclo 
de vida mais abrangentes. Como exemplo, é possí-
vel enumerar o método SBToolPT, o qual se baseia 
nesta abordagem (Mateus & Bragança, 2011).

Analisando os critérios sociais, é possível concluir 
que os quatro métodos de avaliação são bastante 
consistentes com as normas EN 15643-3: 2012 e 
ISO 21929: 2011, uma vez que incluem a maioria 
dos indicadores listados nas mesmas. Para além 
disso, a partir da análise das Tabelas 2.9 e 2.10 é 
ainda possível ressaltar que o Green Star - Heal-
thcare é o método que carece de uma maior adap-
tação aos critérios defendidos pelas normas, en-

allow the development of more balanced weight-
ing systems (within the three dimensions of sus-
tainability), according to the specific context of 
these types of buildings and country of origin of 
the HBSA method.

Although, the HBSA methods analysed do not 
address the environmental criteria that describe 
environmental impacts according to EN 15804: 
2012 (Mateus & Bragança, 2011), they cover di-
rectly and indirectly most of the environmental 
criteria of the other categories: indicators describ-
ing resource input; indicators describing resource 
use, secondary materials and fuels, and use of wa-
ter; other environmental information describing 
waste category; and other environmental infor-
mation describing output flows. From this, it is 
possible to conclude that these methods have sim-
plified the Life Cycle Impact Assessment (LCIA) 
approach to allow non LCA experts to use them.

In the case of core indicators presented in the 
ISO standard, it seems that the methods cover 
almost completely the indicators present in the 
standard, but this is only due to the fact that 
these are less detailed. The tools cover some of 
the concerns presented in one indicator, but not 
always all the issues. The development of LCIA 
databases with the environmental criteria that 
describe the environmental impacts of both dif-
ferent building elements and Building Integrated 
Technical Systems (BITS) is a way to overcome 
this scenario and to allow the use of more consist-
ent LCA methods, when assessing the environ-
mental performance of buildings. As an example, 
the SBToolPT method is based on this approach 
(Castro, Mateus, & Bragança, 2013c).

Analysing the societal criteria, it is possible 
to conclude that all methods are almost con-
sistent with the EN 15643-3: 2012 and ISO 
21929:2011, since they cover most of the listed 
indicators. Furthermore, from the analysis of 
Tables 2.9 and 2.10 it is also possible to high-
light that Green Star - Healthcare is the method 
with lower development needs and LEED for 
Healthcare is the one that must be further devel-
oped in order to meet all standardized societal 
indicators. However, the most relevant differ-
ences are found at the level of the economic di-
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mension, since most standardized economic in-
dicators are not directly addressed. Rather than 
assessing directly the standardized economic 
criteria, the approach used considers that these 
are implicitly in some environmental principles, 
such as: reduction of resource consumption; en-
ergy management; and water efficiency. Bearing 
in mind the specific characteristics of healthcare 
buildings and the differences between the stand-
ards and the approaches used, these methods 
should be developed to accommodate clearly the 
economic criteria. Other important differenc-
es between the BSA European Standards (EN 
15643-1: 2010, EN 15643-2: 2011, EN 15643-
3:2012 and EN 15643-4:2012) and the approach 
used in the abovementioned HBSA methods are 
the life cycle stages considered and the way the 
results are communicated.  

According to EN 15643-1: 2010, the building 
life cycle information model is based on follow-
ing life cycle stages: Product stage (including raw 
material supply, transport and manufacturing); 
Construction processes (including transport and 
installation of building materials and products); 
Use stages (including use, maintenance, repair, 
replacement, refurbishment and both opera-
tional energy and water consumption); End-of-
life stage (including deconstruction, transport, 
waste processing and disposal); and Benefits and 
loads beyond the system boundary (including 
the reuse, recovery and recycling potentials). Ac-
cording to ISO/TR 21932: 2013 the six phases 
of decision-making process are: Strategic plan-
ning; Project Definition; Design; Construction 
and Handover; Operation and maintenance; and 
End-of-life strategy.

In the light of these frameworks, the building 
life cycle starts with the acquisition of raw ma-
terials. It proceeds through the manufacture of 
products, construction work processes, actual 
use including maintenance, refurbishment and 
operation of the building, and finally at the end 
of life, deconstruction or demolition, waste pro-
cessing in preparation for reuse, recycling and 
energy recovery and other recovery operations, 
and disposal of construction materials. Infor-
mation from these activities is needed to assess 
the environmental impacts and aspects of the 

quanto que o LEED for Healthcare apresenta-se 
como o que melhor responde aos indicadores so-
ciais normalizados. No entanto, as diferenças mais 
significativas encontram-se ao nível da dimensão 
económica, uma vez que a maioria dos indicadores 
normalizados não são diretamente abordados pe-
los métodos em análise. Assim, em vez de se optar 
pela avaliação direta destes critérios, a abordagem 
utilizada pelos métodos HBSA considera que es-
tes estão implícitos em alguns dos indicadores que 
se integram nas outras dimensões, tais como: Re-
dução do consumo de recursos; Gestão de energia; 
e Eficiência de utilização da água. Tendo em con-
ta as características específicas dos edifícios hos-
pitalares e as diferenças existentes entre as normas 
e as abordagens utilizadas, defende-se que os mé-
todos HBSA devem ser desenvolvidos de forma a 
integrar estes critérios económicos. Outras dife-
renças relevantes entre as normas europeias (EN 
15643-1: 2010, EN 15643-2: 2011, EN 15643-3: 
2012 e EN 15643-4: 2012) e a abordagem utiliza-
da nos quatro métodos HBSA são as fases do ciclo 
de vida consideradas para a avaliação e a forma de 
comunicação dos resultados.

De acordo com a EN 15643-1: 2010, o modelo 
de informação do ciclo de vida do edifício baseia-
-se nas seguintes fases: fase do produto (incluindo 
o fornecimento de matérias-primas, transporte 
e produção); processo de construção (incluindo 
transporte de materiais e instalação de produtos 
de construção); fase de utilização (incluindo uso, 
manutenção, reparação, substituição, remodela-
ção e consumo de energia e água); fase de fim de 
vida (incluindo desconstrução, transporte, proces-
samento e eliminação de resíduos); e benefícios e 
cargas para além do limite do sistema (incluindo 
os potenciais de reutilização, recuperação e reci-
clagem). De acordo com a ISO/TR 21932: 2013, 
as seis fases que podem ser consideradas nos pro-
cessos de tomada de decisão são: planeamento es-
tratégico; definição do projeto; projeto; constru-
ção; operação e manutenção; e fim de vida.

Assim, o ciclo de vida do edifício inicia-se com a 
aquisição de matérias-primas, prosseguindo com 
a produção de produtos, processos de construção, 
utilização e manutenção, e remodelação e funcio-
namento do edifício. No fim de vida, surgem as 
fases de desconstrução ou demolição, processa-
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mento de resíduos para a reutilização, reciclagem, 
recuperação de energia e outras recuperações, e 
eliminação de materiais de construção. A infor-
mação ao longo destas fases é necessária para uma 
avaliação adequada dos impactes ambientais de 
um edifício. Assim, apenas os benefícios e cargas 
que superam os limites do sistema em análise, é 
que são considerados como informações suple-
mentares (opcionais), enquanto que todos os ou-
tros são obrigatórios.

Tendo em conta a lista de indicadores dos mé-
todos HBSA, é possível concluir que estes não 
abrangem todas as fases do ciclo de vida acima 
mencionadas, uma vez que se encontram prin-
cipalmente orientados para as fases de projeto e 
utilização do edifício, e que abordam, superficial-
mente, os impactes e benefícios resultantes das fa-
ses de construção e fim de vida dos edifícios. De 
acordo com as normas CEN/TC 350, os resulta-
dos de uma análise de sustentabilidade deverão ser 
expressos através da avaliação de todos os critérios 
ambientais, sociais e económicos apresentados 
pelas normas, sem qualquer agregação posterior 
dos indicadores e dimensões de sustentabilidade 
definidos. Para além disso, os resultados devem 
ser organizados em dois grupos principais: I) im-
pactes resultantes da produção de materiais de 
construção utilizados e impactes locais associados 
às atividades de construção dos edifícios; e II) im-
pactes e aspetos específicos associados à operação 
dos edifícios. Opcionalmente, podem ser forneci-
das informações adicionais que pertencerão a um 
terceiro grupo: benefícios e cargas que vão para 
além do ciclo de vida do edifício.

A abordagem seguida pelos quatro métodos 
HBSA, encontra-se em linha com os requisitos 
apresentados pela norma ISO, uma vez que esta 
defende a apresentação de uma lista de indica-
dores dividida em categorias de sustentabilidade 
mais abrangentes que compreendem, por sua vez, 
questões relacionadas com as três dimensões do 
conceito de desenvolvimento sustentável (Tabela 
2.8). No entanto, esta sintonia não é total, uma 
vez que os métodos HBSA não incluem todas as 
categorias estabelecidas pela norma ISO 21929-1: 
2011, faltando categorias como: Acesso a serviços; 
Qualidade estética; Segurança; e Adaptabilidade. 
Por sua vez, os formatos de comunicação dos re-

building. Only the benefits and loads beyond 
the system boundary are considered supplemen-
tary information (optional), while all the others 
are mandatory.

Analysing the list of indicators of the HBSA 
methods it is possible to conclude that they not 
cover all the abovementioned life cycle stages 
since they are primarily oriented to the product 
and use stages and roughly address the impacts 
and benefits resulting from the construction pro-
cesses and end-of-life stages. According to the 
CEN/TC 350 standards the results of an assess-
ment should be expressed using all the criteria 
given in the environmental, societal and economic 
standards without any further aggregation of the 
defined indicators and sustainability dimensions. 
Furthermore, the results of the assessments shall 
be organised in the following two main groups: 
I) impacts and aspects specific to building fabric 
and site; and II) impacts and aspects specific to 
building in operation. Optionally, supplementa-
ry information may be provided in a separate in-
formation group: benefits and loads beyond the 
building life cycle. 
 
The approach considered in the HBSA methods 
is more in line with ISO standardized require-
ments, because they present their indicators di-
vided into much broader sustainability categories 
that cover issues that are related to the three di-
mensions of the concept of sustainable develop-
ment (Table 2.8). But this line is not consistent, 
because the HBSA methods do not include all 
categories set out in ISO 21929-1: 2011, and 
the answer for most categories is not complete, 
namely: Access to services category; Aesthetic 
quality category; Safety category; and Adaptabil-
ity. Additionally, from the analysis of the com-
munication format it is possible to highlight that 
the HBSA methods are not consistent with the 
CEN standardized requirements, since they are 
above all based on a global sustainability score 
(i.e. the aggregation of sustainability indicators) 
and do not organize the results in the groups or 
categories presented. This approach can be justi-
fied by the fact that, as a rule, most stakeholders 
prefer a single, graded scale measure to represent 
the overall score for a building and to compare 
different design approaches. 
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Other important issue is to analyse if these meth-
ods consider all sustainability aspects that are 
considered relevant by the researchers and prac-
titioners in the specific field of the sustainabili-
ty of healthcare buildings. This can be made by 
comparing the list of criteria of these methods 
with the aspects considered in the design and op-
eration of shining examples of sustainable health-
care buildings. Analysing the four methods and 
a significant number of case studies presented in 
Annex 1, it is possible to conclude that they are 
based on a holistic sustainability approach, con-
sidering only the most representative sustaina-
bility indicators, most of them not specific for 
healthcare buildings. Reasoning for this could be 
the fact that these methods are the result from the 
adaptation of methods used to assess conventional 
buildings types. 

2.5. DISCUSSION OF 
CHAPTER 2

In general, the sustainable design of healthcare 
buildings will result in competitive advantage 
strategies, as well as better economic, environ-
mental and social efficiency. As presented in Fig-
ure 2.2, more aspects should be considered and 
integrated during the different life cycle stages of 
a healthcare building. This multidisciplinary and 
complex task is only possible through a holistic 
and systematic approach. At this level BSA meth-
ods play an important role, since they:

1. are developed to consider the most important 
connections between the built environment 
and the sustainable development aims;

sultados não são consistentes com os requisitos das 
normas CEN, uma vez que optam pela apresenta-
ção de uma classificação global de sustentabilidade 
(com agregação de indicadores de sustentabilida-
de) e não apresentam os resultados definidos por 
grupos ou categorias. Esta abordagem pode ser 
justificada pelo facto de que, em geral, a maioria 
das partes interessadas prefere lidar apenas com 
um único valor que resuma o desempenho global 
de um edifício, a fim de ser possível a comparação 
posterior entre casos.

Outra questão importante prende-se com o facto 
de estes métodos integrarem ou não todos os as-
petos de avaliação determinados como relevantes 
pelos investigadores e profissionais especialistas 
na área da sustentabilidade de edifícios hospitala-
res. Esta verificação pode ser feita através da aná-
lise comparativa da lista de indicadores de cada 
método com os aspetos considerados nas fases 
de projeto e utilização de reconhecidos exemplos 
de edifícios hospitalares que incluem práticas de 
sustentabilidade. Analisando os quatro métodos e 
um número significativo de casos de estudo apre-
sentados no Anexo 1, é possível concluir que estes 
se baseiam numa abordagem holística de susten-
tabilidade, considerando apenas os indicadores de 
sustentabilidade mais representativos, os quais na 
maioria não são específicos para edifícios de saú-
de. Isto prende-se com o facto de estes métodos 
resultarem da adaptação de ferramentas utilizadas 
para avaliar outras tipologias de edifícios, com 
menos especificidades.

2.5. DISCUSSÃO DO 
CAPÍTULO 2

Em geral, o projeto de edifícios hospitalares sus-
tentáveis resulta em vantagens estratégicas com-
petitivas, bem como numa melhoria na eficiência 
económica, ambiental e social dos mesmos. Con-
forme apresentado na Figura 2.2, as ferramentas 
de avaliação devem considerar mais aspetos du-
rante as diferentes fases do ciclo de vida de um 
edifício hospitalar. Assim, esta complexa tarefa 
multidisciplinar só se torna possível através de 
uma abordagem sistemática e holística, sendo que 
a este nível os métodos BSA desempenham um 
papel importante, uma vez que:

1. são desenvolvidos para considerarem as re-
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Energia Energy 
• Eficiência Efficiency  
• Renovável Renewable

Água Water 
• Reduzir Reduction 
• Reciclar Recycle

Materiais e sistemas 
Materials and systems 
• Reduzir Reduction 
• Selecionar Select

Gestão de resíduos 
Waste Management 
• Reduzir Reduction 
• Reutilizar Reuse 
• Reciclar Recycle

Projeto Project

Construção Construction

Utilização Operation

Demolição Demolition

Sociedade, cultura e 
economia 
Society, culture and economy 
• Redução da pobreza Poverty 

reduction 
• Higiene e segurança no trabalho 

Hygiene and safety at work

Características Features

Requisitos funcionais e operacionais 
Functional and operation requirements 
• Acessibilidade Accessibility 
• Flexibilidade Flexibility 
• Adaptabilidade Adaptability

Emoções Emotions

Especificações médicas 
Clinical specifications 
• Qualidade Quality 
• Segurança Safety 
• Cuidado ao paciente Patient care

Responsabilidade civil e educacional 
Civic education responsibility

Necessidades dos utilizadores  
Users’ needs 
• Pacientes Patient 
• Médicos e enfermeiros Doctors and nurses 
• Visitantes Visitors 
• Outros funcionários Other staff

lações mais importantes entre o ambiente 
construído e os objetivos do desenvolvimento 
sustentável;

2. convertem os princípios do desenvolvimento 
sustentável em metas objetivas;

3. estabelecem referências mundiais/regionais/
nacionais e práticas de sustentabilidade de re-
ferência;

4. são úteis para reunir e reportar informações 
passíveis de serem utilizadas nos processos de 
tomadas de decisão.

2. convert the sustainable development aims 
into objective goals;

3. establish world/regional/national reference 
and outstanding sustainability practices;

4. are useful to gather and report information to 
be used in decision-making processes. 

Figura 2.2 - Fases do ciclo de vida dos edifícios hospitalares 
(Castro, Mateus, & Bragança, 2013c)

A avaliação da sustentabilidade é ainda uma ques-
tão emergente no contexto dos edifícios hospita-
lares, uma vez que a maioria dos intervenientes no 
processo de construção e desenvolvimento destes 
edifícios relaciona, geralmente, os métodos BSA 
com o reconhecimento da sustentabilidade de edi-
fícios residenciais e de serviços. Assim, através de 
uma análise feita a estes métodos HBSA, é possí-
vel concluir que:

1. avaliam o desempenho do edifício ao longo 
do seu ciclo de vida;

2. baseiam-se em diferentes critérios de susten-
tabilidade específicos;

Figure 2.2 – Life cycle phases of healthcare buildings (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2013c)

Furthermore, sustainability assessment is still an 
emerging issue in the context of healthcare build-
ings, because most stakeholders understand BSA 
methods as an important contribution to support 
the design, construction and operation phases 
and to recognize the sustainability of residential, 
commercial and office buildings. So, analysing 
the BSA methods for healthcare buildings, it is 
possible to conclude that they:

1. assess the building life cycle performance;
2. are based on different and specific sustaina-

bility criteria;
3. have different benchmarks;
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4. can be applied in different types of healthcare 
buildings;

5. cover different life cycle stages;
6. use different environmental life cycle assess-

ment databases;
7. use different rating levels;
8. the way the results are communicated is dif-

ferent. 

It is also necessary to highlight that according 
to the intended use, each of the analyzed HBSA 
methods have their own pros and cons, as present-
ed in Table 2.11.

3. possuem práticas de referência próprias;
4. podem ser aplicados a diferentes tipos de edi-

fícios de saúde;
5. podem ser aplicados em diferentes fases do  

ciclo de vida dos edifícios;
6. utilizam bases de dados de avaliação do ciclo 

de vida ambiental mais abrangentes;
7. apresentam diferentes níveis de classificação;
8. comunicam os resultados de várias formas.

Deste modo, na Tabela 2.11, são apresentados os 
prós e contras de cada um dos métodos HBSA 
analisados.

Métodos de avaliação 
Assessment methods

Análise crítica Critical analysis
Prós Pros Contras Cons

LEED for Healthcare

• Pode ser aplicado em quase todos os tipos de 
edifícios hospitalares; Can be applied in almost 
different types of healthcare buildings;

• Abarca um grande número de utilizadores, 
aumentando assim a sua aplicabilidade; 
Considers a wide range of users of the method, 
increasing their likelihood of use; 

• Abrange quase todas as fases do ciclo de vida 
do edifício; Covers almost all of building life cycle 
phases;

• Já possui um elevado número de edifícios 
certificados; Has already a high number of certified 
buildings;

• Apresenta, excecionalmente, a categoria 
“Prioridade Regional”, que demonstra uma 
abordagem diferente em relação ao contexto 
regional específico; Includes a singular category 
(Regional Priority), that demonstrates a different 
approach regarding the specific regional contexto;

• Possui um método específico para edifícios 
hospitalares, o que torna a avaliação mais 
abrangente. It has a specific method for healthcare 
buildings, which turns the assessment more 
comprehensive.

• Não inclui alguns indicadores 
que podem melhorar a estrutura 
de avaliação global, como por 
exemplo: qualidade estética e 
gestão; There are some criteria that 
are not included and that can improve 
the global evaluation structure, like: 
aesthetic quality and management; 

• Não considera os indicadores 
relativos aos “Impactes 
Ambientais” propostos pelo CEN; 
Do not considers the “Environmental 
Impacts” according to the indicators 
proposed by CEN;

• Não considera os indicadores 
“Facilidade de manutenção”, 
“Custos” e “Manutenibilidade” de 
acordo com a proposta da ISO; 
Do not considers the “Serviceability”, 
“Costs” and “Maintainability” 
according to the indicators proposed 
by ISO;

• Apesar de ser um método específico 
para edifícios hospitalares, a lista 
de indicadores é menos específica 
que a dos restantes métodos 
LEED. Despite the proposed method 
is specific for healthcare buildings, 
the list of criteria is shorter when 
compared with the LEED methods for 
other type of buildings.
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Métodos de avaliação 
Assessment methods

Análise crítica Critical analysis

Prós Pros Contras Cons

BREEAM New 
Construction

• Apresenta apenas um método passível de 
ser adaptado a diferentes tipos de novas 
construções, o que pode facilitar a avaliação 
comparativa feita por avaliadores qualificados; 
Has only one method to be adapted in different types 
of new constructions, that can facilitate the analysis 
made by qualified evaluators;

• Cobre quase todas as fases do ciclo de vida, 
permitindo a aplicação deste método desde as 
fases preliminares de projeto; Cover almost all 
life cycle phases, allowing the application of this 
method in the earlier design stage;

• Apresenta um sistema de ponderação 
equilibrado; Presents a balanced weighting system;

• Este método tem vindo a ser adaptado a 
diferentes contextos regionais, promovendo 
a comparação entre os edifícios avaliados em 
diferentes países; This method is being adapted to 
be applied in different regional contexts, promoting 
the comparison between the assessed buildings in 
different countries;

• É um dos métodos que abrange maior número 
de indicadores propostos pelo CEN e ISO. It is 
one of the methods that is more consistent with the 
indicators proposed by CEN and ISO standards.

• Não inclui alguns indicadores 
que podem melhorar a estrutura 
de avaliação global, como 
por exemplo: flexibilidade, 
durabilidade, adaptabilidade e 
qualidade estética; There are some 
criteria that are not included and that 
can increase the global evaluation 
structure, like e.g.: durability 
flexibility, adaptability and aesthetic 
quality aspects;

• Ainda que possa ser uma 
vantagem, a aposta num método 
para a avaliação de diferentes 
tipos de edifícios, pode dificultar 
a compreensão das prioridades 
a considerar no projeto de um 
edifício hospitalar sustentável. 
Being also and advantage, a global 
method for different types of new 
buildings can make difficult the 
understanding of the priorities to 
consider in the design of a sustainable 
healthcare building.

CASBEE for New 
Construction

• Apresenta apenas um método passível de 
ser adaptado a diferentes tipos de novas 
construções, o que pode facilitar a avaliação 
comparativa feita por avaliadores qualificados; 
Has only one method to be adapted in different types 
of new constructions, that can facilitate the analysis 
made by qualified evaluators;

• A avaliação baseia-se na “qualidade ambiental 
do edifício” (Q ) e a “carga ambiental do 
edifício”(LR), permitindo uma melhor 
compreensão sobre a relação entre o 
desempenho e as cargas ambientais de cada 
edifício; The assessment is based in “building 
environmental quality” (Q) and in the “ building 
environmental load” (LR), allowing a better 
understanding about the relation between the 
performance and environmental loads of each 
building;

• É o único método que inclui a categoria 
“Qualidade do serviço”; It is the only method that 
includes “Service quality” category;

• É o método que melhor considera os 
indicadores propostos pela ISO. It is the method 
that the core categories are more consistent with the 
ISO standards.

• A avaliação baseia-se 
principalmente na fase de 
utilização; The assessment is above all 
based only in the operation phase;

• Não inclui alguns indicadores 
que podem melhorar a estrutura 
da avaliação global, como por 
exemplo: qualidade estética, 
transportes e resíduos; There are 
some criteria that are not included and 
that can increase the global evaluation 
structure, like: aesthetic qualiy, 
transports and waste;

• Não considera os indicadores 
relativos aos “Impactes 
Ambientais” propostos pelo CEN; 
Do not considers the “Environmental 
Impacts” according to the indicators 
proposed by CEN;

• Não considera os indicadores 
“Segurança”, “Custos” e 
“Manutenibilidade “ de acordo 
com a proposta da ISO; Do not 
considers the “Safety”, “Costs” and 
“Maintainability” according to the 
indicators proposed by ISO;

• O sistema de ponderação é 
complexo, o que dificulta a 
perceção do peso de cada categoria 
no resultado final. The weighting 
system is more complex and therefore 
it is difficult to perceive the weight of 
each categorie in the global score. 
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Métodos de avaliação 
Assessment methods

Análise crítica Critical analysis

Prós Pros Contras Cons

Green Star – Healthcare

• Considera critérios de sustentabilidade 
específicos para edifícios hospitalares, 
importantes na fase de utilização, 
nomeadamente nas categorias: “Gestão”, 
“Qualidade do ambiental interior”, “Energia”, e 
“Poluição”; Considers a more specific sustainability 
criteria regarding the operation phase of healthcare 
buildings: “Management”, “Indoor Environmental 
quality”, “Energy”, and “Pollution”;

• É um dos métodos que abrange maior número 
de indicadores propostos pelo CEN e ISO. It is 
one of the methods that is more consistent with the 
indicators proposed by CEN and ISO standards; 

• Possui um método específico para edifícios 
hospitalares, o que torna a avaliação mais 
precisa. It has a specific method for healthcare 
buildings, which turns the assessment more 
comprehensive.

• Não apresenta equilíbrio na 
distribuição de indicadores pelas 
três dimensões do desenvolvimento 
sustentável; Unbalanced amount 
of indicators within the three 
sustainability dimensions;

• Não inclui alguns indicadores 
que podem melhorar a estrutura 
de avaliação global, como 
por exemplo: durabilidade, 
flexibilidade, adaptabilidade e 
qualidade estética; There are some 
criteria that are not included and that 
can increase the global evaluation 
structure, like e.g.: durability, 
flexibility, adaptability and aesthetic 
quality aspects;

• A sua aplicabilidade é reduzida, 
no que diz respeito aos tipos de 
edifícios hospitalares. It can be only 
applied to fewer types of healthcare 
buildings.

Tabela 2.11 - Prós e contras dos quatro métodos HBSA em 
estudo

Acima de tudo, a maioria das diferenças identifi-
cadas, têm origem nos diversos contextos socio-
culturais, económicos e regulamentares específi-
cos dos países em que cada um dos métodos está a 
ser aplicado e desenvolvido. Por esta razão, é que 
se torna possível concluir que é bastante difícil a 
comparação entre resultados de diferentes méto-
dos de avaliação. Por sua vez, a usabilidade destas 
ferramentas ainda necessita de ser trabalhada, tal 
como ainda não é totalmente claro a quem estes 
métodos se destinam, onde e quando devem ser 
aplicados e de que forma os resultados devem ser 
usados para apoiar as tomadas de decisão. Prova-
velmente, são estas as principais razões que di-
ficultam a utilização generalizada dos métodos 
HBSA nas fases preliminares de projeto, constru-
ção e utilização desta tipologia de edifícios.

Há ainda, uma questão importante que deve ser 
ultrapassada e discutida, a qual se entende poder 
melhorar as ferramentas estudadas e apresentadas 
neste capítulo, e que se prende com o facto destes 
métodos se relacionarem principalmente com as 
questões ambientais do conceito de Desenvolvi-
mento Sustentável. Muitas vezes as questões que 
se devem equacionar, que definem a diferença 
entre os conceitos de construção convencional e 
o de construção sustentável, incidem apenas sobre 
o meio ambiente (Buclet & Lazarevic, 2014). Isto 

Table 2.11 – Pros and cons of the fours HBSA methods in study

These differences are above all related to the spe-
cific socio-cultural, economic and regulation con-
texts of the country where each method is being 
developed and applied. For these reasons, it is 
possible to conclude that is very difficult to com-
pare the results from different assessment meth-
ods. In addition to the listed factors, the use of 
these methods is not yet simple and user-friendly. 
It is not clear who can use them and how they 
can be used, where and when they should be used 
and how the results should be used to support the 
decision-making in healthcare buildings. Proba-
bly all these aspects are hindering the widespread 
use of HBSA methods in the design, construction 
and operation phases of this type of building.

Moreover, there is still an important issue that 
should be discussed and overcome in order to im-
prove the tools that are studied and presented in 
this chapter: these methods are mainly focused on 
the environmental issues of the sustainable de-
velopment concept. Issues between conventional 
concepts and sustainability make sometimes the 
mistake of talking only about environment (Bu-
clet & Lazarevic, 2014). This can be seen from 
the way most stakeholders normally refer to these 
methods: “Building Environmental Assessment 
Methods” instead of “Building Sustainability 
Assessment Methods”. At the moment, many 
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acaba por se refletir no modo como normalmente 
os profissionais e as restantes partes interessadas, 
se referem a este tipo de métodos, intitulando-os 
de “Métodos de Avaliação Ambiental de Edifí-
cios” e não de “Métodos de Avaliação da Susten-
tabilidade de Edifícios”. Assim, atualmente ainda 
existe a ideia de que os conceitos “Edifício Verde” 
e “Edifício Sustentável” são sinónimos. Posto isto, 
a Figura 2.3 realça as principais diferenças entre 
estes dois conceitos.

stakeholders still consider that “Green Building” 
and “Sustainable Building” are synonyms. Never-
theless, as presented in Figure 3, the sustainable 
building concept is much broader, and includes 
several criteria related to the environmental, so-
cietal and economic dimensions of sustainable 
development.

• Consumo de combustíveis de fontes não renováveis  
Consumption of non-renewable fuels

• Consumo de água Water consumption
• Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity
• Energia Energy
• Utilização de materiais Materials consumption 
• Emissão de gases de efeito estufa Greenhouse gas emissions
• Outras emissões atmosféricas  

Other atmospheric emissions
• Impactes ecológicos no lugar  

Impacts on site ecology
• Resíduos sólidos/efluentes líquidos  

Solid waste/liquid effluents
• Qualidade do ar interior, visual, acústica e térmica  

Indoor air quality, visual, acoustics and thermal
• Alteração da qualidade do ar exterior e poluição  

Change of the outdoor air quality and pollution
• Manutenção de desempenho  

Maintenance of performance
• Gestão Management 

• Conforto e saúde dos utilizadores  
Comfort and health of users 

• Durabilidade, adaptabilidade e flexibilidade  
Longevity, adaptability e flexibility

• Acessibilidade Accessibility
• Eficiência Efficiency
• Qualidade do serviço Service ability
• Transportes Transports
• Proteção contra terramotos e outros  

Earthquake and other forms of security 
• Problemas urbanos e de planeamento   

Urban and planning issues 
• Impactes e custos do ciclo de vida  

Life cycle costs and impacts
• Outras considerações sociais e económicas  

Other Social and economic considerations
• Envolvimento das partes interessadas  

Stakeholder involvement
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Figura 2.3 – Edifício Verde versus Edifício Sustentável Figure 2.3 – Green Building versus Sustainable Building
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In the case of healthcare buildings, societal is-
sues like comfort and wellbeing become even 
more relevant. It should be highlighted that pa-
tients should always be in the spotlight and the 
staff (doctors, nurses, administrative personal, ...) 
must have all the necessary conditions to perform 
their jobs to a high standard. This way they can 
evolve to be real Building Sustainability Assess-
ment methods and to promote a better compat-
ibility between the healthcare buildings and the 
Sustainable Development aims.

Therefore, this research work shows that there are 
emerging aspects that are challenging the future 
developments in the HBSA methods. First of all, 
they have to evolve to accommodate the recent 
standardization works published in the field of 
the assessment of sustainable construction. From 
the comparative analysis of the HBSA methods it 
is possible to conclude that it is difficult to com-
pare the results from the use of different methods, 
since they are not based on the same sustainability 
indicators and use different weighting systems in 
the aggregation of all criteria for the calculation 
of the global sustainable score. This barrier can be 
overcome if the HBSA methods are developed to 
be more consistent with the recent standardiza-
tion works in the field of the sustainability assess-
ment of construction works, mainly at the level of 
their structure, list of indicators, process of assess-
ment and the way they communicate the results. 
Additionally, the way as these methods consider 
the different sustainability dimensions in the as-
sessment is not the same nor consistent with the 
standardized definition of sustainable construc-
tion. At this level, it is important to highlight that 
these methods are above all focused in the societal 
dimension, do not quantify the environmental 
performance based in the indicators that describe 
the environmental impacts and the economic di-
mension is almost ignored. 

Other important barrier is that there are some 
specific sustainability aspects in this type of 
buildings that are not considered in the best-
known HBSA methods and those who design, 
manage and use this type of buildings consider 
that important. This can be concluded through 
the analysis of some recognized case studies (i.e. 
Boulder Community Foothills Hospital, Provi-

No caso dos edifícios hospitalares, as questões 
sociais relacionadas com o conforto e bem-estar, 
tornam-se ainda mais relevantes e significativas. 
Os pacientes devem estar sempre no centro das 
atenções e os funcionários (médicos, enfermeiros, 
pessoal administrativo, ...) devem ter todas as con-
dições necessárias de forma a desempenharem o 
seu trabalho eficazmente. Apenas com base nestes 
princípios, se torna possível desenvolver méto-
dos HBSA, capazes de promoverem uma melhor 
compatibilidade entre os edifícios hospitalares e 
os objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Neste sentido, o estado da arte aqui apresentado 
ressalta aspetos emergentes que têm vindo a de-
safiar os desenvolvimentos futuros no âmbito dos 
métodos HBSA. Em primeiro lugar, defende-se 
a sua evolução para a inclusão dos mais recentes 
princípios publicados pelas normas existentes. 
Posteriormente, e a partir da análise comparativa 
dos métodos HBSA, é ainda possível concluir que 
a comparação de resultados de diferentes métodos 
é difícil, uma vez que estes não se baseiam nos 
mesmos indicadores de avaliação da sustentabili-
dade e utilizam diferentes sistemas de ponderação 
para agregação das categorias e cálculo do resul-
tado final. Esta última barreira, pode ser mais 
facilmente ultrapassada se estes métodos HBSA 
começarem a ser desenvolvidos mais de acordo 
com as normas existentes no campo da avaliação 
da sustentabilidade de obras de construção, prin-
cipalmente ao nível da sua estrutura, lista de indi-
cadores, processo de avaliação e forma de comu-
nicação de resultados. A forma como os métodos 
integram e transmitem o resultado ao nível das 
diferentes dimensões da sustentabilidade também 
não é consistente com a definição normalizada de 
construção sustentável. Por sua vez, e tendo em 
conta as normas ISO e CEN, os indicadores de 
avaliação considerados pelos métodos, encon-
tram-se mais fortemente voltados para a dimen-
são social, não quantificam a maioria dos poten-
ciais impactes ambientais e a dimensão económica 
apresenta-se muito ténue.

Outra barreira que se identifica, prende-se com a 
não consideração, por parte dos métodos, de al-
guns critérios de avaliação da sustentabilidade es-
pecíficos desta tipologia de edifícios. Esta conclu-
são resulta da análise de alguns casos de estudos 
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reconhecidos a nível mundial (como por exemplo, 
Boulder Community Foothills Hospital, Providence 
Newberg Medical Center, Evelina Children Hospital 
e REHAB Basel) e de resultados obtidos e já ante-
riormente publicados (Castro, 2011).

Os quatro casos de estudo mencionados, são in-
ternacionalmente reconhecidos pelas boas práti-
cas de sustentabilidade. No entanto, alguns dos 
princípios de sustentabilidade identificados, não 
são reconhecidos pelos quatro métodos HBSA 
estudados. O Boulder Community Foothills Hospi-
tal (BCFH), no Colorado, EUA, foi o primeiro 
hospital a ser avaliado pelo método LEED Heal-
thcare e foi premiado com o rótulo “Silver”. Um 
dos princípios de sustentabilidade que se destaca 
neste projeto e que não é diretamente avaliado pe-
los métodos HBSA estudados, prende-se com a 
iniciativa de regeneração de uma área industrial 
abandonada na cidade do Colorado. Por sua vez, 
o Centro Médico Providence Newberg atingiu 
a classificação “Gold” no método LEED, e teve 
como característica principal o facto do processo 
de projeto ser conduzido através de um modelo 
de viabilidade financeira (que compara para cada 
cenário possível, todos os custos do ciclo de vida 
com os benefícios). Embora o desempenho eco-
nómico não seja ignorado por nenhum dos méto-
dos de avaliação estudados (Tabela 2.5), nenhum 
deles possui uma categoria destinada à avaliação 
específica dos custos do ciclo de vida.

O Evelina Children Hospital, construído em Lon-
dres, no Reino Unido, foi distinguido com o 
prémio NHS Building Better Health Care Award 
for Hospital Design, podendo-se ressaltar que o 
processo de projeto e desenho do edifício contou 
com uma base de investigação forte acerca das 
especificidades dos pacientes mais jovens. Esta 
possibilitou destacar alguns aspetos que foram 
posteriormente considerados como, por exemplo: 
a importância da existência de um desenho do es-
paço mais amigo do utilizador; a importância das 
vistas para o exterior; a promoção da interação e 
socialização entre pacientes e os espaços destina-
dos aos visitantes; e a importância da ausência de 
longos corredores, onde a ansiedade dos pacientes 
se desenvolve à medida que os percorrem. Esta in-
vestigação mostra que o programa e a organização 
espacial são dos aspetos de maior importância na 

dence Newberg Medical Center, Evelina Chil-
dren Hospital and REHAB Basel) and from the 
results of previous studies, e.g. Castro, Mateus 
and Bragança (Castro, 2011).

The four abovementioned case studies are interna-
tionally recognized as good practices at the level 
of sustainable healthcare buildings. Nevertheless, 
some of the sustainability principles considered 
relevant by the intervenient in the design process 
are not recognized by the HBSA methods that 
exist. The Boulder Community Foothills Hospital 
(BCFH), in Colorado, USA, was the first hospital 
to be assessed by the LEED Healthcare method 
and was awarded with the “Silver” label. One of 
the main sustainability principles of this project 
was to regenerate a decayed industrial area in the 
city of Colorado and this positive aspect for the 
sustainable development is not directly accessed 
by the analysed HBSA methods. The Providence 
Newberg Medical Centre was awarded with the 
rating “Gold” by the LEED method and the de-
sign process was based in a financial feasibility 
model (that included all life cycle costs to analyse 
the benefits) for every alternative design scenario. 
Although the economic performance was consid-
ered a very important sustainability principle, as 
presented in Table 2.5 none of the studied meth-
ods have a life cycle costs sustainability category.

The Evelina Children Hospital, built in London, 
UK, was awarded with the NHS Building Bet-
ter Health Care Award for Hospital Design, the 
design process included surveys to the young pa-
tients of this kind of services, which highlighted 
an aim for: more user-friendly design; nice views 
to the outside; better interaction and socializa-
tion among patients and visitors’ spaces; and the 
absence of long corridors, where the patient’s ex-
pectation grow as they pass through these spaces. 
These results show, for example, that the indoor 
program and spatial organization is an aspect of 
most importance in the assessment of the soci-
etal performance of this kind of buildings. The 
REHAB Basel hospital, located in Basel, Swit-
zerland, is other example that shows that there 
are some specific societal indicators that should 
be considered when assessing the sustainability 
of healthcare buildings. This rehabilitation cen-
tre was designed for patients that are hospitalized 
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for an average period of eighteen months, usually 
after a serious accident, aiming a good environ-
ment where patients can learn to cope with their 
new condition of life and to be as independent as 
possible. Therefore, this building shows the im-
portance of adding some indicators in the sustain-
ability category “Quality indoor environment”, 
such as natural lighting and ventilation and or-
ganization and interrelation between indoor and 
outdoor spaces (annex 1).

In addition, previous studies developed by the 
same author, concluded that it is necessary to en-
courage design teams to incorporate in the pro-
gram concerns related with the specific spatial and 
volumetric organization of indoor and outdoor 
spaces of this kind of buildings (Castro, Mateus, 
& Bragança, 2013a; 2013b). This is essential to 
improve “Flexibility” and “Adaptability” of these 
buildings and to avoid future problems related 
with the implementation of new equipment and 
changes in patients’ requirements.

2.6. CONCLUSIONS OF 
CHAPTER 2

This chapter is the result of a critical review, 
aimed at comparing the best-known Healthcare 
Building Sustainability Assessment (HBSA) 
methods. 

In this regard, the sustainable design, construc-
tion and use of buildings are based on the best 
trade-off between environmental pressure (relat-
ing to environmental impacts), social aspects (re-
lating to users’ comfort and other social benefits) 
and economic aspects (relating to life cycle costs). 
So, sustainable design strives for greater compat-
ibility between the artificial and the natural en-
vironments without compromising the functional 

avaliação do desempenho social deste tipo de edi-
fícios, no entanto, também eles, pouco conside-
rados pelos métodos HBSA. O hospital REHAB 
Basel, localizado em Basileia, na Suíça, é outro 
exemplo que mostra a importância de alguns in-
dicadores sociais que devem ser considerados ao se 
avaliar a sustentabilidade dos edifícios hospitala-
res. Este centro de reabilitação foi projetado para 
internamentos por períodos médios de dezoito 
meses, privilegiando um bom ambiente onde os 
pacientes possam aprender a lidar com a sua nova 
condição de vida e passarem a ser o mais inde-
pendentes possível. Assim, o estudo deste edifício 
mostra a importância de se adicionar alguns in-
dicadores à categoria de avaliação “Qualidade do 
ambiente interior”, como a iluminação natural e a 
ventilação, e a organização espacial e inter-relação 
entre espaços interiores e exteriores (Anexo 1).

Estudos desenvolvidos pela mesma autora, con-
cluíram que é necessário incentivar as equipas de 
projeto para que estas incorporem nos métodos, 
indicadores de avaliação voltados para as preocu-
pações relacionadas com o programa, organização 
espacial e volumetria deste tipo de edifícios (Cas-
tro, Mateus, & Bragança, 2013a; 2013b). Para 
melhorar a “Flexibilidade” e a “Adaptabilidade” 
destes edifícios estas questões tornam-se funda-
mentais, evitando-se assim problemas futuros re-
lacionados com a integração de novos equipamen-
tos e mudanças de comportamento por parte dos 
utilizadores.

2.6. CONCLUSÕES DO 
CAPÍTULO 2

Este capítulo resulta de uma revisão crítica feita 
ao estado da arte, com o objetivo de comparar os 
métodos mais conhecidos de avaliação da susten-
tabilidade de edifícios hospitalares.

Neste contexto, o projeto, a construção e a uti-
lização de edifícios mais sustentáveis baseiam-se 
na melhor combinação possível entre as preocu-
pações ambientais (relacionadas com os impactes 
ambientais), os aspetos sociais (relacionados com 
o conforto dos utilizadores e muitos outros be-
nefícios sociais) e os objetivos económicos (rela-
cionados com os custos do ciclo de vida). Assim, 
o projeto e construção sustentáveis, procuram 
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alcançar uma maior compatibilidade entre o am-
biente artificial e o natural, sem comprometer os 
requisitos funcionais dos edifícios e os seus custos 
associados. Com base nisto, diferentes países e 
instituições desenvolveram ou estão no processo 
de desenvolvimento de métodos nacionais de ava-
liação para edifícios hospitalares.

Assim, com base nos desafios enumerados na sec-
ção 2.1 deste capítulo, prevê-se que os métodos 
HBSA existentes evoluam no sentido de passarem 
a incluir alguns aspetos, que se prendem com:
• os desenvolvimentos recentes apresentados pelas 

normas da sustentabilidade de edifícios e obras de 
construção (como por exemplo as categorias, fases 
do ciclo de vida e fronteiras de avaliação dos mé-
todos, que devem ser trabalhados tendo em conta 
as recomendações das normas CEN e ISO);

• a importância de se manter um equilíbrio saudá-
vel entre as três dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável, no que respeita aos indicadores e 
sistema de ponderação (em vez de se concentra-
rem mais em uma ou duas dimensões);

• a eficiência energética do edifício (considerando 
o consumo de energia renovável e não renovável 
durante a fase de utilização e a produção in situ 
de energia renovável);

• a integração de requisitos específicos de flexibi-
lidade e adaptabilidade (para diferentes neces-
sidades e tendo em consideração a resiliência às 
alterações climáticas);

• a avaliação do custo do ciclo de vida do projeto 
(considerando os custos e benefícios financeiros 
das práticas de projeto adotadas);

• o bem-estar dos pacientes, equipas de trabalho 
e administradores (considerando na fase de pro-
jeto as opiniões dos profissionais de saúde e dos 
pacientes, que são os utilizadores dos edifícios e 
vivem os problemas do dia-a-dia);

• a qualidade estética do projeto (incluindo a inte-
gração da construção com a envolvente e impac-
te local da mesma).

Embora existam dificuldades de implementação 
que terão de ser superadas, os métodos HBSA 
possuem atualmente um papel fundamental, não 
apenas na avaliação dos impactes de um edifício 
existente, mas também, na orientação de novas 
práticas de projeto em novos edifícios e na reabi-
litação de outros. Por último, espera-se que, com 

requirements of the buildings and the associated 
costs. Based on the environmental, societal and 
economic relevance of healthcare buildings, dif-
ferent countries and institutions have developed 
or are in the process of developing domestic as-
sessment methods for this type of buildings. 

Facing the challenges highlight in the section 
2.1 of this chapter, it is expected that the existing 
HBSA methods should evolve to accommodate 
some aspects, such as: 
• recent developments in the standardization of 

the sustainability of construction works and 
buildings (i.e. their sustainability categories, 
considered life cycle stages and boundaries 
should be in line standardization works of CEN 
and ISO);

• a list of sustainability criteria and weighting 
system that is more balanced between the three 
dimensions of Sustainable Development (rather 
than focusing more in one or two dimensions);

• energy efficiency of the building (considering 
both renewable and non-renewable energy con-
sumption during operation phase and in situ re-
newable energy production); 

• specific adaptability and flexibility requirements 
(for different needs and climate change);

• life cycle cost analysis of the project (consider-
ing the financial costs and benefits of the adopt-
ed design principles);  

• wellbeing of both patients, medical and admin-
istrative staff (considering in the design phase 
the opinions of the health professionals and 
patients, which are the users of these buildings 
and live the day-to-day problems); 

• and aesthetical quality of building (including 
the integration of building in the surroundings 
and impact in site).

Although there are aspects to overcome in all 
HBSA methods, hindering their adoption, they 
still have an important role to play, not only in 
evaluating the impacts of an actual building, but 
also, and even more importantly, in guiding the 
appropriate design for the attainment of perfor-
mance objectives. As final remark, it is expected 
that that the results presented in this chapter, 
which were disseminated in 2015 through a pub-
lication in the Environment, Development and Sus-
tainability journal, can contribute to a better un-
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derstanding in the field of: sustainability assess-
ment of healthcare buildings; and that can boost 
further international exchange and coordination 
in the development of a new generation of HBSA 
methods (Castro, Mateus, & Bragança, 2015).

os resultados apresentados neste capítulo, os quais 
foram disseminados em de 2015 na revista Envi-
ronment, Development and Sustainability, se possa 
contribuir para: uma melhor compreensão da ava-
liação da sustentabilidade dos edifícios hospitala-
res; e impulsionar o intercâmbio internacional e 
uma mais eficaz coordenação no desenvolvimento 
de uma nova geração de métodos HBSA (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2015).
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No contexto dos edifícios hospitalares é necessário ter em 
conta um número significativo de diferentes considera-
ções que os distinguem de outras construções, tais como 
as emoções dos pacientes, a necessidade de conforto e a 
integração das tecnologias mais emergentes. Para a con-
ceção destes edifícios segundo os princípios da sustenta-
bilidade, as práticas a considerar devem ser tidas em conta 
tanto na fase de projeto como na de utilização.

Atualmente, verifica-se a falta de um entendimento co-
mum no que diz respeito às relações existentes entre o 
sistema construído, o natural e o social. Com o objetivo 
de abordar esta problemática, o presente capítulo apre-
senta uma proposta de estrutura e sistema de ponderação 
para os indicadores de sustentabilidade que se pretendem 
definir no âmbito do desenvolvimento do método de 
Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares 
(HBSAtool-PT). A abordagem metodológica adotada é 
inovadora, uma vez que, para o desenvolvimento da lista 
de indicadores de sustentabilidade, foi considerada a opi-
nião das principais partes interessadas no projeto e utili-
zação de edifícios hospitalares, os métodos de avaliação 
existentes e as normas ISO e CEN que se vocacionam 
para os métodos de avaliação da sustentabilidade de obras 
de construção. Consequentemente, é proposta e aplicada 
ao contexto português, uma metodologia para o desenvol-
vimento do sistema de ponderação que permitirá a agrega-
ção dos diferentes indicadores. Como resultado, o sistema 
de avaliação da sustentabilidade proposto HBSAtool-PT, 
inclui cinquenta e dois indicadores que consideram as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável e pretendem 
apoiar as tomadas de decisões durante as etapas de projeto 
e utilização de edifícios hospitalares novos ou em fase de 
reabilitação, em contexto urbano. A estrutura proposta 
pelo HBSAtool-PT, apresenta uma divisão equilibra-
da entre as dimensões do desenvolvimento sustentável e 
comparativamente a outras abordagens existentes, englo-
ba um maior número de questões sociais e económicas.

In healthcare building projects, it is necessary to consider 
a larger number of different aspects than in other building 
types, as patients’ emotions, comfort needs and the inte-
gration of latest technologies. To design these buildings, 
considering a sustainable approach, the sustainable prac-
tices for healthcare building should be considered proper-
ly in design and use phases.

Therefore, there is a lack of common understanding on the 
field of various relations between built, natural and social 
systems. To tackle this, the goal of this chapter is to con-
tribute to the better understanding in this context by ex-
posing a proposal for the structure and system of weights 
of the sustainability indicators of a healthcare building 
sustainability assessment method, the HBSAtool-PT. 
The methodological approach adopted is innovative since 
in the development of the list of sustainability indicators 
it considers the opinion of main healthcare buildings’ 
stakeholders, the existing healthcare assessment meth-
ods and the ISO and CEN standardisation works in the 
field of the methods to assess the sustainability of con-
struction works. Additionally, a methodology to devel-
op the weighting system to be used in the aggregation 
of the different indicators is proposed and applied to the 
Portuguese context. As a result, the proposed sustaina-
bility assessment system for healthcare buildings (HB-
SAtool-PT) embraces fifty-two sustainability Indicators 
that cover the different dimensions of the sustainability 
concept to support decision making during the design of 
a new or retrofitted healthcare building in urban areas. 
The proposed structure for the HBSAtool-PT presents a 
more balanced structure between the dimensions of the 
sustainable development, and compared with other exist-
ing approaches, it integrates more comprehensive social 
and economic concerns. 
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3.1. ENQUADRAMENTO DO 
CAPÍTULO 3

No ano 2000, Michael Lerner lançou a seguinte 
questão: “The question is whether healthcare profes-
sionals can begin to recognise the environmental con-
sequences of our operations and put our own house in 
order.” (A questão é se os profissionais de saúde 
estão a começar a reconhecer as consequências 
ambientais das suas operações e se estão a colocar  
a nossa própria casa em ordem.) (Wilburn, 2000, 
p. 66). Esta não é uma pergunta trivial, mas sim 
a base de todas as questões que possam ser levan-
tadas em torno desta mesma preocupação. Tendo 
em conta este princípio, a relação existente entre 
os cuidados médicos, a saúde humana e a polui-
ção ambiental que afeta os objetivos da indústria 
da saúde, é conhecida como abordagem “Triple 
bottom line” (Roberts e Guenther, 2006). Esta ex-
pressa a postura da indústria da saúde em relação 
à construção e utilização sustentáveis dos edifí-
cios. Neste sentido, as organizações de saúde têm 
vindo a desenvolver documentos de orientação e 
métodos de apoio às tomadas de decisão. Para que 
a implementação prática em projeto e construção 
seja um sucesso, este conceito precisa ainda de 
considerar o desempenho ambiental, económico 
e social/ético.

É ainda imprescindível desmistificar o conceito 
instalado de que o custo de uma construção com 
práticas sustentáveis de projeto é sempre superior 
ao de uma construção convencional. Neste contex-
to, Cassidy (2003) concluiu que muitos edifícios 
sustentáveis não acarretam custos superiores a uma 
construção convencional equivalente. Também 
Kats (2003) provou com a sua investigação que 
existe uma grande variação nos custos de constru-
ção, mesmo considerando o mesmo tipo de progra-
ma e de construção, e que tanto há edifícios susten-
táveis como convencionais de alto ou baixo custo.

Ao mesmo tempo que os projetistas lidam com as 
implicações financeiras, os ocupantes do edifício 
analisam os impactes sociais das práticas susten-
táveis de projeto (Tsalis, Nikolaou, Grigoroudis, 
& Tsagarakis, 2015). Os utilizadores do edifício 
priorizam assim, a relação entre este e o seu bem-
-estar, em detrimento de qualquer outra questão 
(Shaw, Kutryba, Braithwaite, Bedlicki, & Wa-

3.1. INTRODUCTION OF 
CHAPTER 3

The following question was verbalised by Michael 
Lerner, in 2000: “The question is whether healthcare 
professionals can begin to recognise the environmental 
consequences of our operations and put our own house 
in order.” (Wilburn, 2000, p. 66). This question 
is not trivial, but the basis for all other concerns 
around the same issue. Regarding this principle, 
the connection between medical treatment, hu-
man health, and environmental pollution that 
affect the healthcare industry mission is known 
as the “Triple bottom line” approach (Roberts 
& Guenther, 2006). It expresses the industry at-
titude to sustainable buildings and operations. 
So, healthcare organisations have been develop-
ing guidance documents and methodologies. For 
market success, the triple bottom line concept 
needs to consider: Environmental, Economic, and 
Social/Ethical performances.

At this level, it is important to demystify the 
common misunderstanding that the sustainable 
buildings cost is always greater than the costs of 
the other types of building. In this context, Cassi-
dy (2003) concluded that many sustainable build-
ings cost no more than their brown (conventional) 
equivalents. Also, Kats (2003) concluded with her 
study: great variation exists in buildings costs, 
even within the same building program type; and 
there are high-cost and low-cost sustainable and 
brown buildings.

At the same time that the strategist deals with 
the financial implications, the building occupants 
review the social impacts of sustainable build-
ing practices (Tsalis, Nikolaou, Grigoroudis, & 
Tsagarakis, 2015). Building occupants prioritise 
the relationship between buildings and health re-
garding any other issues (Shaw, Kutryba, Braith-
waite, Bedlicki, & Warunek, 2010). The current 
challenge in the healthcare sector is to assess the 
organisational and community benefits that result 
from sustainable building principles. These ad-
vantages must be quantified, defined and commu-
nicated to different stakeholders of the industry, 
and all the construction professionals have impor-
tant roles in the construction process (Yadollahi, 
Mirghasemi, Mohamad Zin, & Singh, 2014). 
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runek, 2010). Assim, o desafio atual do setor da 
saúde, é a avaliação dos benefícios organizacio-
nais e comunitários que resultam dos princípios 
sustentáveis de projeto e construção. Deste modo, 
as vantagens devem ser quantificadas, definidas 
e comunicadas às diferentes partes interessadas, 
sendo que todos os profissionais da área da cons-
trução têm um papel igualmente importante neste 
processo (Yadollahi, Mirghasemi, Mohamad Zin, 
& Singh, 2014). Neste contexto, as organizações 
mundiais de saúde procuram a liderança no que 
diz respeito às práticas sustentáveis de projeto e 
construção, pretendendo melhorar: a reputação 
médica e da comunidade de cuidados de saúde; a 
capacidade de recrutamento e retenção de profis-
sionais altamente qualificados; e o posicionamen-
to no mercado e na área de investigação (Roberts 
& Guenther, 2006).

Neste contexto, o consumo de energia e recursos 
naturais, deve ser um dos principais aspetos a es-
tudar na avaliação do ciclo de vida dos edifícios 
hospitalares, uma vez que as atividades desenvol-
vidas nestes edifícios consomem uma grande quan-
tidade de energia para arrefecimento, aquecimento 
e operação de equipamentos (Guenther & Vitto-
ri, 2008). A acrescentar a isso, é ainda importan-
te ter em conta o uso de recursos não renováveis   
e renováveis, as emissões de substâncias tóxicas, o 
uso intensivo de produtos descartáveis   e a grande 
produção de resíduos (Short & Al-Maiyah, 2009).

O sector da saúde, o qual tem uma enorme influên-
cia sobre a economia e as políticas das nações, inte-
gra um grande e variado conjunto de edifícios, onde 
a qualidade do ambiente interior é um dos espetos 
de maior importância. Como são edifícios que se 
encontram diretamente relacionados com a saúde 
humana, os seus impactes acarretam uma acrescida 
responsabilidade (Guenther & Vittori, 2008).

Quanto à questão “O que torna um edifício hospita-
lar sustentável?”, não existe uma resposta simples e 
direta, uma vez que o conceito de sustentabilida-
de não é facilmente mensurável (Castro, Mateus, 
& Bragança, 2014, p. 611). Com a perspetiva de 
introdução de práticas sustentáveis   de projeto nes-
tes edifícios, vários países, centros de investigação e 
organizações têm vindo a publicar recomendações, 
diretrizes e métodos de avaliação da sustentabilida-

The seeker perspective is based on environmental 
leadership. Healthcare organisations strive to be 
leaders in sustainable building practices to: en-
hance their community and medical reputations; 
improve high standard staff recruitment and re-
tention; and increase market share, philanthropy, 
and research grants (Roberts & Guenther, 2006).

In this context, regarding the massive consump-
tion of energy and natural resources, healthcare 
buildings should be one of the most important 
studies in the life cycle assessment of the built en-
vironment. For instance, the activities developed 
inside the healthcare buildings consume a large 
amount of energy for cooling, heating and health-
care equipment operation (Guenther & Vittori, 
2008). Additionally, the use of non-renewable 
and renewable resources, emissions of toxic sub-
stances, production of disposable products and 
the massive production of waste are important 
aspects to consider (Short & Al-Maiyah, 2009).

The healthcare sector integrates a large and varied 
group of buildings, where the indoor environment 
quality is an aspect of major importance, and has 
a huge influence on the economy and policies of 
nations. Because these buildings are directly con-
nected to human health, their impacts on Humans 
are very important (Guenther & Vittori, 2008). 

Regarding the question “What makes a healthcare 
building sustainable?” there is no simple answer. 
That is because the concept of sustainability is not 
simply measurable (Castro, Mateus, & Bragança, 
2014, p. 611). To introduce sustainable practic-
es in the healthcare buildings design, numerous 
countries, research centres and sustainability cer-
tification bodies have been publishing recommen-
dations, guidelines and building sustainability 
assessment methods to promote improved design 
attitudes. At this level, it is significant to under-
line the recommendations, released by the Green 
Building Committee of the American Society for 
Healthcare Engineering (ASHE, 2002). 

In the market, there are tools, as previously pre-
sented in Chapter 2, such as the International 
Sustainable Building Tool (SBTool), developed by 
the International Initiative for a Sustainable Built 
Environment (iiSBE) that were developed to be 
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used in different countries and to assess different 
building types  (iiSBE, 2016). This kind of “glob-
al” tool needs a prior adaptation of the sustaina-
bility benchmarks and priorities to the particu-
lar context of the country where the assessment 
is made, which is a very time-consuming process 
(Mateus & Bragança, 2011). It is also a process 
that hinders the practical application of this type 
of tool. On the other hand, there are methods de-
veloped for a specific country that are now being 
applied abroad without any prior adaptation. This 
aspect is causing distortions in the results of the 
sustainability assessment process and is producing 
wrong indications about the sustainable develop-
ment of the construction industry, which in the 
end brings the concept of sustainable construction 
into disrepute (Mateus & Bragança, 2012).  

The universe of methods for assessing the sus-
tainability of the construction is already pretty 
numerous, each of which owes its character to 
different purposes and various institutes. In the 
healthcare buildings context, as already presented 
in Chapter 2, there are different building sustain-
ability assessment methods, each one developed 
with a different structure and comprising differ-
ent sustainability priorities. In addition to the 
state-of-the-art analysis previously presented, it 
is also important to highlight that there are also 
different publications focusing on the need for 
developing sustainable buildings and which dis-
cuss the importance of using BSA methods from 
the early design stage, such as Cole (1998), and 
Bragança, Mateus, & Koukkari (2010). Other 
studies are oriented towards the development of 
building sustainability assessment schemes for 
specific regional contexts, such as Ali & Nsairat 
(2009) where the issue of building sustainability 
assessment in the context of developing countries, 
namely Jordan was discussed. There are also stud-
ies that were focused on the development of meth-
ods for a specific type of building, such as Mateus 
& Bragança (2011). They developed a BSA meth-
od, based on the international SBTool method, to 
be used in the assessment of residential buildings 
in the Portuguese context (SBToolPT-H).

Others, such as the work of U. Berardi (2012), 
compared different building sustainability as-
sessment methods to identify aspects of primary 

de com a finalidade de se promoverem opções mais 
adequadas de projeto. Neste contexto, torna-se 
importante salientar as recomendações divulgadas 
pelo Green Building Committee da American Society 
for Healthcare Engineering (ASHE, 2002).

No mercado, existem já diversas ferramentas de 
avaliação, tal como anteriormente apresentado 
no Capítulo 2. A título de exemplo, enumera-se 
a International Sustainable Building Tool (SBTool) 
criada pela International Initiative for a Sustainable 
Built Environment (iiSBE), a qual foi desenvolvida 
para ser utilizada em diferentes países e avaliar di-
ferentes tipologias de edifícios (iiSBE, 2016). No 
entanto, este tipo de ferramenta “global” acarreta 
consigo um demorado processo de adaptação, uma 
vez que precisa previamente de se adaptar à realida-
de do país onde se pretende aplicar, nomeadamente 
no que diz respeito às práticas de referência e priori-
dades legislativas (Mateus & Bragança, 2011). Este 
facto acaba por dificultar assim, a aplicação prática 
deste tipo de ferramenta. Por outro lado, existem 
métodos desenvolvidos para uma realidade especí-
fica que têm vindo a ser utilizados em outros paí-
ses sem qualquer adaptação prévia, o que promove 
distorções nos resultados obtidos pelo processo de 
avaliação de sustentabilidade e origina dados erra-
dos acerca do nível de desenvolvimento sustentável 
da indústria da construção, acabando por descredi-
bilizar o conceito de Construção Sustentável (Ma-
teus & Bragança, 2012).  

O universo dos métodos de avaliação da sustenta-
bilidade de edifícios é já significativamente gran-
de, coexistindo nele finalidades e intuitos diferen-
tes. Assim, no contexto dos edifícios hospitalares, 
e tal como já foi anteriormente apresentado no 
Capítulo 2, existem diferentes métodos de ava-
liação, desenvolvidos com diferentes estruturas 
e compreendendo diferentes prioridades ao nível 
da sustentabilidade. Para além da análise feita ao 
estado da arte, anteriormente apresentada, é ainda 
importante salientar as diferentes publicações fo-
cadas na necessidade de criação de edifícios mais 
sustentáveis, as quais discutem a importância da 
utilização dos métodos BSA desde a fase inicial 
do projeto, como por exemplo Cole (1998) e Bra-
gança, Mateus, & Koukkari (2010). Outros estu-
dos, também identificados, encontram-se orienta-
dos para o desenvolvimento de métodos de avalia-
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ção da sustentabilidade para contextos regionais 
específicos, como por exemplo o de Ali & Nsairat 
(2009), onde é discutida a questão da avaliação 
da sustentabilidade da construção no contexto de 
países menos industrializados, nomeadamente a 
Jordânia. Existem também publicações que focam 
o desenvolvimento de métodos orientados para um 
tipo específico de edifício, como é o caso do estu-
do apresentado por Mateus & Bragança (2011), 
onde se apresenta um método BSA, com base no 
método internacional SBTool, para a avaliação de 
edifícios residenciais em Portugal (SBToolPT-H).

Outros estudos, como o trabalho de Berardi 
(2012), compararam diferentes métodos de ava-
liação de sustentabilidade de edifícios com a fi-
nalidade de se identificarem aspetos primordiais 
a aplicar no projeto   e na avaliação do desempenho 
energético de edifícios, uma vez que este é um dos 
critérios identificados como um dos mais impor-
tante nos sistemas de classificação. Ao nível mais 
lato existem estudos, como por exemplo o desen-
volvido por Pires & Fidélis (2015), que discutem a 
implementação de indicadores de sustentabilidade 
no contexto português, concluindo que esta ainda 
se encontra numa fase inicial.

Em relação aos edifícios hospitalares, é possível 
enumerar alguns métodos reconhecidos no mer-
cado, os quais têm sofrido alterações ao longo do 
tempo, originando o aparecimento de novas ver-
sões: BREEAM UK New Construction; LEED 
BD + C (Building Design and Construction); 
Green Star – Design & As Built; e CASBEE – NC 
(New Construction). Estes métodos têm impul-
sionado transformações no mercado da constru-
ção em todo o mundo e, da análise dos resultados 
da sua aplicação, podem ser extraídas as seguintes 
conclusões (Castro, Mateus, & Bragança, 2015a; 
Guenther & Vittori, 2013 ): I) durante a fase de 
projeto, é importante considerar cuidadosamente 
todas as opções de desenho, desde questões macro 
(como por exemplo, a seleção do terreno e dos sis-
temas de construção) até às questões micro (como 
por exemplo, o controle da iluminação e venti-
lação); II) optar pelas mais adequadas soluções, 
desde as fases preliminares de projeto, origina o 
alcance de melhores resultados; III) é importan-
te uma boa gestão durante a fase de construção; 
IV) a monitorização contínua, durante as fases de 

importance in the design of sustainable buildings 
and identified building energy performance as the 
most important criterion in sustainability rating 
systems. At a broader scale, there are other studies 
like for instance the one developed by Pires and 
Fidélis (2015) that discussed the implementation 
of sustainability indicators at the Portuguese local 
governance (municipalities) and concluded that it 
is still in early stages of development.

Regarding healthcare buildings, it is possible to 
enumerate some recognised methods in the mar-
ket, which have been changing, giving rise to 
new versions: BREEAM UK New Construction; 
LEED BD + C (Building Design and Construc-
tion); Green Star – Design & As Built; and CAS-
BEE – NC (New Construction). Together these 
tools have driven market transformations around 
the world and from the analysis of results from 
their application to real cases, the following con-
clusions can be drawn (Castro, Mateus, & Bra-
gança, 2015a; Guenther & Vittori, 2013 ): I) dur-
ing the design phase, it is important to consider 
carefully every design decision, from the macro 
issues (e.g. selection of site and construction sys-
tems) to the micro issues (e.g. lighting and ven-
tilation control); II) suitable decisions from the 
very beginning of the design stage produce bet-
ter outcomes; III) good management during the 
construction phase is mandatory; IV) continuous 
monitoring during the commissioning and oper-
ation phases, and covering all seasons, is funda-
mental; V) a sustainable building design will only 
result in a sustainable building if the operators 
and occupants are informed and educated about 
the sustainability aspects of the building; VI) not 
every innovative system performs as anticipated 
and it is not the unique solution.

Therefore, this chapter is aimed to present: 
• A methodology to develop a more objective list 

of sustainability indicators to be used in HBSA 
method, considering the work developed so far 
in the standardisation bodies (CEN and ISO) 
and the most relevant building sustainability 
assessment tools;

• A methodology to be used in the definition of 
the weighting system of an HBSA method, 
based on the perspective of the main sector’s 
stakeholders;
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• A proposal for a comprehensive HBSA method 
adapted to the Portuguese environmental, soci-
ocultural and economic contexts;

• An HBSA method that can be used in new, ex-
isting and renovated healthcare buildings.

The name of the method under development is 
Healthcare Building Sustainability Assessment 
Tool for Portugal (HBSAtool-PT). It is intend-
ed that this method should be practical, easily 
understandable and flexible enough to be simply 
adapted to diverse kinds of healthcare buildings 
and technologies. These are important features to 
promote sustainable design, construction, opera-
tion and maintenance of healthcare buildings.

3.2. PORTUGUESE 
CONTEXT IN THE FIELD 
OF SUSTAINABILITY OF 
HEALTHCARE BUILDINGS

Since 2008, the Portuguese Ministry of Health, 
through Central Administration of the Health 
System (ACSS) has been published some impor-
tant documents that should be considered in this 
kind of studies. In 2008, it was released a docu-

utilização e manutenção, é fundamental; V) um 
projeto de construção sustentável só resultará num 
edifício sustentável se os seus utilizadores recebe-
rem formação sobre como utilizar eficientemente 
o mesmo; VI) nem todos os sistemas inovadores 
funcionam de forma diferente, não sendo nenhum 
uma solução única.

Assim, este capítulo tem como objetivo apresentar:
• Uma metodologia capaz de promover o desen-

volvimento de uma lista objetiva de indicado-
res de sustentabilidade a serem utilizados num 
método HBSA, considerando o trabalho desen-
volvido até agora pelas organizações de norma-
lização internacionais CEN e ISO e os métodos 
BSA existentes no mercado;

• Uma metodologia que possibilita a definição de 
um sistema de ponderação adequado para um 
método HBSA, com base na opinião das prin-
cipais partes interessadas no sector;

• Uma proposta de estrutura para um método 
HBSA abrangente e adaptada aos contextos 
ambiental, sociocultural e económico portu-
gueses;

• Uma estrutura para um método HBSA que 
possa ser aplicado em edifícios hospitalares no-
vos, existentes e em fase de reabilitação.

O nome do método que se propõe intitula-se 
Healthcare Building Sustainability Assessment Tool 
for Portugal - HBSAtool-PT (Método de Avalia-
ção da Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares 
para Portugal), pretendendo-se que este seja prá-
tico, facilmente compreensível e suficientemente 
flexível para ser simplesmente adaptado a diversos 
tipos de edifícios de saúde, acreditando-se que es-
tas são as características importantes para a pro-
moção do desenvolvimento sustentável, constru-
ção, operação e manutenção destes edifícios.

3.2. SUSTENTABILIDADE DOS 
EDIFÍCIOS HOSPITALARES 
NO CONTEXTO PORTUGUÊS

Desde 2008 que o Ministério da Saúde português, 
através da Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS), tem vindo a publicar documentos 
relevantes nesta área, existindo nomeadamente 
um documento, desse mesmo ano, que enumera as 
recomendações e especificações técnicas para edi-



78

3. Desenvolvimento e definição do sistema de ponderação do método de avaliação da sustentabilidade

fícios hospitalares. Neste documento, reeditado 
em 2011, encontram-se detalhadas especificações 
orientadas para diversas especialidades como a 
arquitetura, instalações e equipamentos de águas 
e esgotos, sistemas elétricos e mecânicos, gestão 
técnica centralizada, espaços exteriores, gestão in-
tegrada de resíduos e manutenção (ACSS, 2011). 
A par destas recomendações, existem regulamen-
tos que especificam as exigências de cada com-
partimento ao nível da iluminação, qualidade do 
ar interior, temperatura, ventilação, entre outros. 
No entanto, no que respeita à gestão sustentável 
de edifícios hospitalares não existe nenhum docu-
mento com força de lei ou de recomendação.

O “ Guia de boas práticas para o setor da saúde “, 
publicado em 2013 pela ACSS (2013) incentiva: a 
redução do consumo de água e energia e respetivos 
custos relacionados; a minimização da produção 
de resíduos; e a disseminação e promoção de com-
portamentos que promovam economias de baixo 
carbono. Este Guia pode ser usado como instru-
mento para a difusão de melhores práticas a todos 
os utilizadores dos edifícios de saúde. O objetivo 
desta publicação é o de estabelecer medidas de 
aumento da eficiência que exigem baixo investi-
mento, promovendo a introdução das mesmas em 
edifícios hospitalares portugueses (ACSS, 2013). 
Sendo que atualmente em Portugal, a adminis-
tração de cada hospital entrega os dados relativos 
aos custos e consumos anuais do edifício à ACSS, 
é com isto possível fazerem-se comparações entre 
instituições e análises de custos e consumos (Cas-
tro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015b).

3.3. ETAPAS DE 
INVESTIGAÇÃO

3.3.1. Definição
A estratégia de investigação e desenvolvimento 
adotada é multidimensional, inclui uma diversi-
dade de abordagens qualitativas e quantitativas e 
compreende três etapas principais que se desenro-
lam consecutiva e ciclicamente: definição de indi-
cadores; categorização de indicadores; e avaliação 
de indicadores. Estas fases, também defendidas 
por Ali e Nsairat (2009), encontram-se apresen-
tadas na Figura 3.1.

ment that sets the list of technical specifications 
and recommendations for national healthcare 
buildings. In 2011, it was re-published and con-
tains several concerns about: architecture; out-
door spaces; electrical and mechanical systems; 
equipment and facilities for drainage and water 
supply; centralised technical management; man-
agement concepts for solid waste; and mainte-
nance (ACSS, 2011). In complement, there are 
also other regulations, which specify functional 
requirements of each healthcare space at differ-
ent levels, such as:  quality of indoor air; lighting; 
ventilation and temperature. Nonetheless, there 
is no law document or any recommendation in 
respect of the sustainable management of health-
care buildings.

The Guide “Guia de boas práticas para o setor da 
saúde” was published in 2013 by ACSS (2013). 
This guide encourages: reduce water and energy 
consumptions and related costs; minimise the 
waste production; and new behaviours that sup-
port low carbon economies. It can be an instru-
ment for diffusion of best sustainable practices to 
healthcare building users. The aim of this pub-
lication is to establish measures that require low 
investment and to promote the introduction of 
such measures in Portuguese hospital buildings 
(ACSS, 2013). Nowadays, in Portugal, on an an-
nual basis, every hospital’s  administration must 
deliver the data to the ACSS. Based on this data, 
it is possible to make comparisons between insti-
tutions analysing costs and consumptions (Castro, 
Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015b).

3.3. RESEARCH STAGES

3.3.1. Definition
The strategy adopted by this research is multi-di-
mensional that includes a diversity of qualitative 
and quantitative approaches and comprises main-
ly three consequential and cyclic steps: defining 
indicators; categorising indicators; and evaluating 
indicators. This steps, also defended by Ali and 
Nsairat (2009), are presented in Figure 1.
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Figure 3.1 – Steps for defining sustainability indicators to 
develop the HBSA method (based on (Ali & Nsairat, 2009))

Figura 3.1 – Fases de definição de indicadores de 
sustentabilidade para o método HBSA (baseado em (Ali 
& Nsairat, 2009))

Para a seleção e escolha de indicadores para a avaliação de edifícios hospitalares, é necessário definir, pri-
meiramente, o contexto de aplicação da metodologia. Assim, para o estudo acerca dos parâmetros que es-
tão intrinsecamente ligados com o desempenho dos edifícios, é fundamental analisar: regulamentos locais; 
condições climáticas; ambiente económico; comunidade local; expectativas dos principais intervenientes, 
incluindo os utilizadores do edifício (pacientes e equipas de trabalho); métodos HBSA e normas em vigor; 
oportunidades futuras; e metas políticas a curto/médio prazo no campo da construção sustentável. 
To create and establish valid assessment indicators for healthcare buildings, the context where the methodology is 
going to be applied must be defined. Therefore, it is necessary to study all the parameters that affect the perfor-
mance of healthcare buildings, such as: local regulations; the climatic conditions; the economic environment; the 
local community; the expectations of key stakeholders, including the building users (both patients and medical 
personal); the existing HBSA methods and the ongoing standardization; future opportunities; and short/medi-
um-term policy goals in the field of sustainable construction. 

Categorizaram-se os indicadores em vinte e duas categorias (grupos de indicadores), os quais permitem a 
avaliação do desempenho das principais características do setor dos edifícios de saúde. Posteriormente, as 
categorias foram agrupadas em áreas de sustentabilidade, cuja definição teve em consideração, primeira-
mente, as três dimensões do conceito de Desenvolvimento Sustentável. Adicionalmente, foram acres-
centados mais dois grupos, uma vez que as categorias existentes podem pertencer a mais do que uma das 
dimensões tomadas em consideração. Os cinco grupos (Áreas) que foram definidos são: Ambiente; Social 
e funcional; Econonomia; Técnica; e Lugar.
Indicators are categorized into twenty two categories (groups) of indicators to allow assessing  the performance at 
main characteristics of the health sector. At another level, all categories are grouped into sustainability areas that 
are, first of all, defined taking into account the three dimensions of the sustainable development concept. Thereafter 
another two groups were added because existing categories could belong to more than one of the dimensions first 
taken into account. The five groups (areas) that were defined are: Environmental; Sociocultural and functional; 
Economy; Technical; and Site.

A avaliação ponderada dos indicadores, torna-se essencial para garantir a fiabilidade, precisão e 
sensibilidade dos mesmos. Assim, a distribuição de pesos pode ser feita através do conhecimento 
técnico de especialistas, normas e legislação nacional, estudos de casos reconhecidos e tendo em 
consideração necessidades e preocupações futuras. Pretende-se que este sistema, que deve ser atualizado 
periódicamente, auxilie os utilizadores do método, permitindo a análise ponderada de cada indicador 
no seu todo.  Assim, investigações futuras poderão descrever quão confiáveis, válidos e atuais são os 
indicadores de avaliação sugeridos.
Evaluating the weights of indicators is essential to guarantee their reliability, accuracy, and sensitivity. It is 
possible to do it using the technical knowledge of experts, the country standards, and legislations, recognized and 
successful case studies and future concerns.  The weights system should be fixed to help the users of the method, 
but it can be updated over time. It allows for comparing each criterion with the whole structure proposed. Thus, 
researchers can outline how reliable, valid and current are the suggested assessment indicators.

Definição de indicadores Defining indicators

Categorização de indicadores Categorizing indicators

Avaliação de indicadores Evaluating indicators

Desenvolvimento da estrutura de indicadores para o método HBSA
Developing the HBSA indicators and structure
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As avaliações de sustentabilidade são geralmente 
baseadas numa estrutura de indicadores, sendo que 
transmitem mensagens multifacetadas de inúme-
ras fontes hipotéticas e de forma despretensiosa e 
útil (Kurtz, Jackson, & Fisher, 2001). Deste modo, 
torna-se possível enumerar os três principais ob-
jetivos dos indicadores: simplificar, quantificar e 
comunicar (Geissler & Macoun, 2001). 

A definição da lista de indicadores para o método 
HBSAtool-PT, baseou-se na análise: I) do tra-
balho em curso pelas CEN TC350 e ISO TC59; 
II) de métodos de Avaliação do Impacte do Ciclo 
de Vida (AICV); III) dos principais indicadores 
dos sistemas de avaliação da sustentabilidade de 
edifícios, desenvolvidos em diferentes países; IV) 
de exemplos reconhecidos de edifícios hospitala-
res; V) dos principais critérios de sustentabilidade 
defendidos pela Sustainable Healthcare Architecture 
(Guenther & Vittori, 2013); VI) dos critérios Sus-
tainable-effective design (SED) identificados através 
do estudo de casos (Castro, Mateus & Bragança, 
2014); VII) e do conceito Evidence-Based Design 
(EBD) estudado através da literatura disponível 
(Baum, Shepley, Rostenberg, & Ginberg, 2009).

A abordagem apresentada nesta parte da investi-
gação, tem como base o contexto português, con-
siderando-se assim, a regulamentação e legislação 
específicas de Portugal, nomeadamente: I) as 
prioridades definidas pelo Guia da ACSS (2013); 
II) a opinião das principais partes interessadas; 
III) os regulamentos e metas locais, nomeada-
mente no que diz respeito ao desempenho am-
biental, ao desempenho energético e aos níveis de 
funcionalidade dos edifícios; e IV) os contextos de 
desenvolvimento e implementação das ferramen-
tas portuguesas para avaliação da sustentabilidade 
de edifícios. 

Através da metodologia apresentada neste capítu-
lo, foi possível definir a primeira lista estruturada 
de indicadores, a qual foi discutida com especia-
listas e avaliadores portugueses da área da susten-
tabilidade. Após essa discussão, foram introduzi-
das algumas melhorias, como a adição e subtração 
de certos indicadores, tendo sido os mesmos es-
truturados, posteriormente, em categorias e áreas 
de sustentabilidade. Sendo que, uma categoria é 
como que um indicador global que resume o de-

Sustainability assessments are usually based on in-
dicators, and an indicator is a signal or a sign that 
relays a multifaceted message, from hypothetical-
ly numerous sources, in an unassuming and useful 
manner (Kurtz, Jackson, & Fisher, 2001). There-
fore, the three most important objectives of the 
indicators are: simplification, quantification and 
communication (Geissler & Macoun, 2001). 

The definition of the list of sustainability indicators 
to the HBSAtool-PT method, was based on the 
analysis of: I) the ongoing standardization work 
of TC350 and ISO TC59 II) commonly accepted 
Life Cycle Impact Assessment (LCIA) methods; 
III) the main indicators of most common build-
ing sustainability rating systems, developed in 
different countries; IV) some recognised exam-
ples of sustainable healthcare buildings; V) the 
key sustainability criteria defended by Sustaina-
ble Healthcare Architecture (Guenther & Vittori, 
2013); VI) the Sustainable-effective design (SED) 
practices identified studying the renowned case 
studies (Castro, Mateus & Bragança, 2014); VII) 
and the Evidence-Based Design (EBD) issues ex-
amined in background literature (Baum, Shepley, 
Rostenberg, & Ginberg, 2009).

The approach presented in this research part is 
engrossed in the Portuguese context and there-
fore, it considers specific Portuguese’s conditions 
and regulations, namely: I) the priorities set by 
the ACSS Guide (2013); II) the opinion of main 
stakeholders; III) local regulations and targets, 
namely at environmental, energy performance 
and buildings functionality levels; and IV) the 
background of development and implementation 
of the Portuguese tools for assessing the sustaina-
bility of buildings. 

With the methodology presented in this chapter, 
it was possible to define the first draft of the list of 
sustainability indicators that was after discussed 
with some Portuguese key sustainability actors. 
From these discussions, it was possible to make 
some improvements in the list of indicators, by 
adding some indicators that were considered nec-
essary and taking out others that were considered 
as no relevant for the Portuguese context. After 
defining the sustainability indicators, they were 
structured in sustainability categories and areas. 



81

3. Development and definition of the weighting system for the building sustainability assessment method

A category is a global indicator that summaris-
es the performance of a building at the level of a 
key sustainability aspect. The sustainability are-
as summarise the performance of the building at 
the level of each main sustainable development 
goal. Each category embraces the indicators that 
influence the building sustainability at that level. 
After that, the categories were distributed among 
the different sustainability areas. At a first step, 
three areas were defined, to assess the building 
performance at the level of the three main dimen-
sions of sustainability: environment, society, and 
economy. Since there are categories that match 
more than one main dimension, to improve the 
interpretation of results, two additional areas were 
created: Site and Technical.

The following step is the development of the 
weighting system of the HBSAtool-PT meth-
od. The reasoning behind the development of 
the weighting system is the fact that if the build-
ing sustainability is communicated using sev-
eral grades, it is hard to understand the overall 
performance and therefore to compare different 
design approaches (Mateus & Bragança, 2011). 
To overcome this, the best method is to combine 
indicators within each category and sustainability 
area in order to obtain the respective performance 
levels (Allard, Cherqui, Wurtz, & Mora, 2014). 
Consequently, the inclusion of a weighting system 
of indicators is a necessary stage in the process of 
developing sustainability assessment methods. 
This system can define the importance of each 
indicator according to the local context in which 
the method is developed (Ali & Nsairat, 2009). 
The method used to define the weighting system 
is based on structured interviews with the main 
HBSA stakeholders (private and public):  archi-
tects, engineers, sustainable construction experts; 
hospital managers; and members of the National 
Health Service.

3.3.2. Collection of data
Data collection related to the definition of in-
dicators was based on the literature review and 
analysis of the following data: i) list of indicators 
of different HBSA methods; ii) ongoing stand-
ardisation work that is being developed by CEN 
TC350 and ISO TC59; iii) and in recognised case 

sempenho de um edifício ao nível de um deter-
minado aspeto de sustentabilidade e área, um re-
sumo do desempenho do edifício ao nível de cada 
um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 
Assim, cada categoria abrange os indicadores 
que influenciam a sustentabilidade do edifício ao 
seu nível, sendo, posteriormente, agrupados em 
áreas de sustentabilidade. Num primeiro pas-
so, definiram-se três áreas de sustentabilidade, 
correspondentes às três principais dimensões do 
Desenvolvimento Sustentável: ambiente, socie-
dade e economia. Considerando-se que existem 
categorias que correspondem a mais do que uma 
dimensão, para melhorar a interpretação dos re-
sultados, foram criadas duas áreas adicionais: Lu-
gar e Técnica.

O último passo prende-se com o desenvolvimen-
to do sistema de ponderação do método HBSA-
tool-PT. Este tem como base o princípio de que 
a sustentabilidade de um edifício, comunicada 
através de diferentes escalas de classificação, é 
de difícil leitura ao nível do desempenho geral e 
comparação entre diferentes abordagens de proje-
to (Mateus & Bragança, 2011). Assim, entendeu-
-se que o melhor método passa pela combinação 
de indicadores, dentro de cada categoria e área 
de sustentabilidade, para obtenção dos respetivos 
níveis de desempenho (Allard, Cherqui, Wurtz, 
& Mora, 2014). Consequentemente, a introdução 
de um sistema de ponderação torna-se fundamen-
tal no processo de desenvolvimento de métodos 
BSA, esperando-se que este defina a importância 
de cada indicador de acordo com o contexto lo-
cal onde se pretende que o método seja aplicado 
(Ali & Nsairat, 2009). Deste modo, para a de-
finição dos pesos, foram realizadas entrevistas 
estruturadas às principais partes interessadas nos 
métodos HBSA (privadas e públicas): arquitetos, 
engenheiros, especialistas em sustentabilidade da 
construção; gestores hospitalares; e membros do 
Serviço Nacional de Saúde.

3.3.2. Recolha de dados
A recolha de dados baseou-se, primeiramente, na 
revisão e análise da literatura dos seguintes ele-
mentos: I) lista de indicadores de diferentes méto-
dos HBSA; II) trabalho de normalização que tem 
vindo a ser desenvolvido pelo CEN TC350 e ISO 
TC59; III) e casos de estudo reconhecidos inter-
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nacionalmente como correspondendo a boas prá-
ticas de sustentabilidade. Posteriormente, foram 
realizadas entrevistas, através de um questionário 
online que foi enviado a um grupo significativo 
de intervenientes dentro do contexto dos edifícios 
hospitalares portugueses. As respostas ao questio-
nário permitiram entender a opinião de cada um 
dos grupos de partes interessadas, ao nível de cada 
indicador de sustentabilidade proposto. Este mé-
todo de entrevistas, foi utilizado e testado ante-
riormente por vários autores, nomeadamente por 
Annunziata, Testa, Iraldo, & Frey (2016).

O questionário apresentado no Anexo 2, foi or-
ganizado em três partes. A primeira parte, desti-
na-se à recolha de dados pessoais referentes ao in-
quirido (como o grupo de trabalho, especialidade 
a que pertence, a zona do país onde trabalha, ...).  
A segunda parte, apresenta a estrutura do método 
de avaliação proposto e solicita ao entrevistado a 
classificação do peso relativo dos Indicadores, Ca-
tegorias e Áreas apresentados. A terceira e últi-
ma parte, destina-se à recolha de comentários e 
sugestões de melhoria. Desta forma, foi possível 
recolher os dados necessários para o desenvolvi-
mento de um sistema de ponderação e melhoria 
da estrutura proposta.

A cada entrevistado foi pedido que considerasse 
as tabelas apresentadas no questionário, nas quais 
se apresentavam os indicadores de cada categoria 
e as categorias de cada área. Em cada uma, era 
necessário definir a importância relativa que cada 
indicador ou categoria deve ter na quantificação do 
desempenho do edifício a diferentes níveis. Consi-
derando a escala apresentada, cada tabela deveria 
ser analisada de forma independente. Assim, os 
entrevistados classificaram comparativamente de 
1 a 5 todos os indicadores e categorias, podendo 
atribuir classificações iguais a dois ou mais parâ-
metros. Solicitou-se o preenchimento do mais para 
o menos importante, assegurando-se que em cada 
tabela seria sempre selecionado, pelo menos um in-
dicador ou categoria como o mais importante (ní-
vel 5). A Tabela 3.1 apresenta um exemplo de uma 
das tabelas apresentadas no questionário, o qual 
pode ser consultado por completo no Anexo 2.

studies. After, were realized interviews, throw an 
online questionnaire developed and sent to the 
main Portuguese stakeholders in the context of 
Portuguese healthcare buildings. The question-
naire allowed the opinion of each group of stake-
holders at the level of each sustainability indicator 
to be understood. This method was used previ-
ously by several authors like Annunziata Testa, 
Iraldo, & Frey (2016).

The questionnaire, presented in Annex 2, was 
organised in three parts. The first part is aimed 
at gathering the personal data related to the re-
spondents (the work or expertise group they be-
long to; the area in the country where they work, 
...). The second one presents the proposed struc-
ture for the method and requests the respondent 
to rank the relative weight of each indicator, cat-
egory and area. The third part is aimed at collect-
ing comments and suggestions to improve the 
proposal structure. By using this approach, it was 
possible to collect the data necessary to develop 
the weighting system and to improve the struc-
ture of the tool. 

Each respondent was asked to consider all tables 
presented in the questionnaire, where the indica-
tors of each category and the categories of each 
area were presented. In each one, they needed to 
define the relative importance of each indicator or 
category in the quantification of building perfor-
mance at different levels. Considering the grading 
scale presented in the questionnaire, each table 
should be assessed independently. Thus, the re-
spondents rated comparatively from 1 to 5 all in-
dicators and categories, and they could also assign 
equal ratings to two or more indicators. The most 
to the least important rating should be indicated, 
making sure that in each table would always show 
at least one indicator or category as being the most 
important (level 5). Table 3.1 presents an example 
of one table presented in the questionnaire, which 
can be consulted in full in Annex 2.
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C3 – Uso do Solo e biodiversidade Soil use and biodiversity

Indicador Indicator 1 2 3 4 5
I4 - Otimização da implantação Layout optimization
I5 - Impermeabilização do solo Soil sealing
I6 - Reutilização de áreas previamente utilizadas Reuse of previously built or contaminated areas
I7 - Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site
I8 - Reabilitação da envolvente Rehabilitation of the surrounding
I9 - Uso de plantas autóctones Use of native plants
I10 - Efeito de ilha de calor Heat island effect

Tabela 3.1 - Exemplo de uma tabela apresentada no 
questionário (Categoria C3 - Uso do solo e biodiversidade)

Por último, foi solicitado a cada entrevistado que 
definisse a importância relativa de cada área ao 
nível da sustentabilidade global de um edifício. A 
soma da percentagem atribuída a cada área deve-
ria ser de 100% (Tabela 3.2).

Table 3.1 – Example of a table presented in the questionnaire 
(Category C3 - Soil use and biodiversity)

Finally, the definition of the relative importance 
that each area should have in quantifying the 
overall sustainability level of a building was re-
quested. The sum of the percentage allocated to 
each area should be 100% (Table 3.2).

Tabela 3.2 - Tabela apresentada no questionário para avaliar 
o peso relativo de cada área

3.3.3. Processo
O processo de aprendizagem adaptativa, apresen-
tado na Figura 3.2, foi adotado com o intuito de 
apoiar a seleção da lista de indicadores, a determi-
nação da estrutura para apresentação dos mesmos 
e o sistema de ponderação para alcance do resulta-
do final. A investigação feita a nível mundial, tem 
vindo a demonstrar os benefícios do envolvimen-
to das comunidades locais na monitorização das 
práticas de sustentabilidade. Assim, os critérios 
desenvolvidos com base neste tipo de abordagem, 
contribuem geralmente, fortemente, para a me-
lhoria dos indicadores desenvolvidos por especia-
listas, uma vez que ajudam a estabelecer priorida-
des no que diz respeita ao contexto local (Reed, 
Fraser, & Dougill, 2006). Deste modo, numa pri-
meira fase, optou-se por se considerar a opinião 
dos principais intervenientes no ciclo de vida dos 
edifícios hospitalares, com o intuito de se aumen-
tar a viabilidade da proposta do método e de se 
permitir a sua aplicação em todo o país, indepen-

Table 3.2 – Table presented in questionnaire to evaluate the 
relative weight of each area

3.3.3. Sampling process
The sampling process was established to adequate-
ly support the development of sustainability indi-
cators, a structure of the method and weighting 
system. This was based on the adaptive learning 
process, presented in Figure 3.2. Empirical re-
search from around the world shows the benefits 
of engaging local communities in sustainability 
monitoring. Criteria developed within this type of 
approach are very helpful and usually contribute 
to improving the indicators developed by experts, 
because it helps the definition of priorities that an-
swer to the particular local context (Reed, Fraser, 
& Dougill, 2006). Nevertheless, as a primary step 
in the development of the method, it was decided 
to consider only the opinion of the main interven-
ient in the life cycle of the healthcare sector. The 
reasoning for this is to raise feasibility at this stage 
of the development of the HBSA method and to 
allow its application all over the country, inde-
pendently from the local priorities. Future work 

Área Area Opinião Opinion

Ambiente Environmental

Sociocultural e funcional Sociocultural and Functional

Economia Economy

Técnica Technical

Lugar Site
TOTAL 100%
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dentemente das prioridades regionais que possam 
vir a existir. Futuramente, poder-se-á desenvolver 
um questionário para as comunidades locais de 
diferentes unidades territoriais portuguesas, com 
o intuito de se avaliar a necessidade de se introdu-
zirem adaptações ao contexto específico.

will include questionnaires to local communities 
of different Portuguese territorial units to assess 
the necessity to introduce specific adaptations to 
the local context. 

Figura 3.2 - Processo de aprendizagem adaptativa para 
o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 
(baseado em (Reed, Fraser, & Dougill 2006))

A amostra é composta por um conjunto de pro-
fissionais de diferentes áreas: arquitetos, enge-
nheiros, especialistas em construção sustentável; 
gestores hospitalares; e membros do Serviço Na-
cional de Saúde. Dentro deste conjunto, os parti-
cipantes foram divididos em três grupos:
• Grupo I - Especialistas em projeto e construção 

sustentável  (avaliadores qualificados de métodos 
BSA, investigadores, e profissionais da indústria 
da construção civil) e profissionais com mais de 
cinco anos de experiência em construção e con-
ceção de edifícios hospitalares;

• Grupo II - Gestores hospitalares (incluindo 
Gestores Locais de Energia e Carbono) e mem-

Figure 3.2 – Adaptive learning process for sustainability 
indicators development and application (based on (Reed, Fraser, 
& Dougill 2006))

The sample is composed by a group of stakehold-
ers, and they are from diverse fields: architects, 
engineers, sustainable construction experts; hos-
pital managers; and members of the National 
Health Service. All participants were classified 
into three main groups: 
• Group I - Sustainable construction and build-

ing experts (qualified evaluators of BSA meth-
ods, researchers, professionals and designers of 
building industry) and professionals with more 
than five years of construction and design expe-
rience in the healthcare context;

• Group II - Hospital managers (including Local 
Managers of Energy and Carbon) and members 
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of the National Health Service involved in stra-
tegic plan for energy reduction (PEBC e ECO-
AP);

• Group III - Professionals with less than five 
years of construction and design experience in 
the healthcare context or environmental and 
sustainable design (designers and building in-
dustry professionals).

The first group is composed of some sustainability 
experts and professionals identified by the Portu-
guese chapter of the International Initiative for a 
Sustainable Built Environment (iiSBE Portugal), 
the Portuguese Architects Association (OA) and 
the Portuguese Engineers Association (OE). The 
National Health Service (SNS) provided the sam-
pling frame for the second group. The third group 
includes members of the listed organisations that 
were not included in Group I and II but those who 
have experience in designing healthcare buildings 
or in sustainable and environmental design. Al-
though this last group has less experience than the 
other groups’ members, it is assumed that it was 
important to consider their opinion in the weight-
ing process since they are also actors in the pro-
cess of designing sustainable buildings.

From a universe of one hundred potential respond-
ents, the total number of questionnaires received 
was sixty. The representativeness of each group 
was: 54% for the Group I, 18% for the Group II and 
28% for the Group III. Saaty (1988) recommends 
that when there are different levels of expertise and 
experience in an interviewed sample, the sample 
should be organised into three different groups and 
the weight of the opinion of each group in the re-
sults should be different. Saaty (1988) proposes the 
following distribution of weights: the opinion of 
Group I in setting the average weighted mean was 
worth 45%; Group II was worth 31%; and Group 
III was worth 24%. This means that higher weight 
was given to the opinion of those that have higher 
competencies in the field being analysed.

3.3.4. Development of the weighting 
system for the assessment criteria
The proposed criteria structure for HBSAtool-PT 
is based on a multi-dimensional approach that 
considers the most important environmental, so-
cietal and economic issues. The process for the 

bros do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no 
plano estratégico de redução de energia (PEBC 
e ECO-AP);

• Grupo III - Profissionais com menos de cinco 
anos de experiência em construção e conceção de 
edifícios hospitalares ou no projeto de edifícios 
sustentáveis (projetistas ou profissionais da in-
dústria da construção).

O primeiro grupo é composto por especialistas em 
projeto e construção sustentável identificados pela 
Delegação Portuguesa da Iniciativa Internacional 
para a Sustentabilidade do Ambiente Construí-
do (iiSBE Portugal), pela Ordem dos Arquite-
tos (OA) e pela Ordem dos Engenheiros (OE). 
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) forneceu o 
quadro de amostragem para o segundo grupo, en-
quanto que o terceiro grupo inclui membros das 
organizações anteriormente listadas, mas que não 
foram incluídos nos Grupos I e II. Embora este 
último grupo tenha menos experiência do que os 
participantes dos demais grupos, entendeu-se que 
foi importante considerar a sua opinião no proces-
so de ponderação, uma vez que também eles são 
intervenientes no processo de conceção de edifí-
cios sustentáveis.

De um universo de cem potenciais entrevistados, 
o número total de questionários respondidos foi 
de sessenta. A representatividade de cada grupo 
foi de: 54% para o Grupo I, 18% para o Grupo 
II e 28% para o Grupo III. De acordo com Saaty 
(1988), quando há diferentes níveis de especiali-
zação e experiência numa amostra, a mesma deve 
ser dividida em diferentes grupos e a importância 
relativa da opinião de cada um dos grupos deve ser 
diferente. Assim, Saaty (1988) propõe que os dife-
rentes grupos afetem o resultado final do seguinte 
modo: o Grupo I terá uma importância relativa de 
45%; o Grupo II de 31%; e o Grupo III de 24%. 
Isto significa que é atribuída maior importância 
à opinião daqueles que apresentam maior compe-
tência no contexto em análise.

3.3.4. Desenvolvimento de um 
sistema de ponderação dos critérios 
de avaliação
A estrutura de critérios proposta para o método 
HBSAtool-PT baseia-se numa abordagem holís-
tica que considera as questões ambientais, sociais e 
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económicas que se afiguram mais relevantes. De-
fendendo-se que o processo para o desenvolvimen-
to do sistema de ponderação dos indicadores de 
avaliação deve ser flexível e abrangente, e com base 
nos prós e contras das diferentes abordagens co-
nhecidas, neste estudo o método Analytic Hierarchy 
Process (AHP) foi o selecionado. É ainda possível 
afirmar que a abordagem utilizada é o resultado da 
combinação entre dois métodos, o AHP e o que 
conta com o painel de especialistas, uma vez que a 
determinação qualitativa de pesos foi baseada em 
questionários feitos a grupos de especialistas.

O AHP é um método de análise multicritério de-
senvolvido por Thomas L. Saaty em 1980. É um 
processo matemático que fornece meios eficientes 
para suportar os processos de tomadas de decisão 
multicritério. Este pode desconstruir opções de 
decisão complexas e difíceis, tomando em con-
sideração uma série de comparações de dados de 
um para um, apoiadas em reconhecidos critérios 
de ponderação (Ali & Nsairat, 2009). Este méto-
do tem sido utilizado, tal como neste estudo, por 
vários outros autores (Sambasivan & Fei, 2008; 
Thanki, Govindan, & Thakkar, 2016).

O método AHP tem como base os seguintes 
princípios (Saaty, 2008): I) Decomposição – es-
truturação do problema tendo em conta os seus 
principais componentes; II) Comparação de opi-
niões - comparação de pares de itens e de opções 
de investimento para obtenção do peso de cada 
critério e a importância relativa das opções de in-
vestimento em avaliação; III) Síntese de priorida-
des – determinação de pesos para a avaliação glo-
bal centrada nos critérios com atribuição de maior 
importância.

3.3.4.1. Definição do peso de cada categoria 
ou indicador
Para o desenvolvimento do sistema de pesos, tan-
to ao nível das categorias como dos indicadores, o 
método AHP foi utilizado, possibilitando este a 
conversão do julgamento humano subjetivo numa 
análise quantitativa baseada nos princípios de de-
composição, comparação de opiniões e síntese de 
prioridades. Em primeiro lugar, a decomposição 
estrutura o problema de acordo com seus principais 
componentes: foco, conjunto de critérios para ava-
liação e hipóteses de decisão. Seguidamente, e para 

developing system of weights for the assessment 
indicators should be both flexible and comprehen-
sive. Based on the benefits and barriers of the dif-
ferent approaches, in this study, the Analytic Hi-
erarchy Process (AHP) was used in the definition 
of the weighting system. Nevertheless, it is possi-
ble to say that the approach used is the result of a 
combination of the AHP and the Experts panel 
methodology since the qualitative relative weights 
were based on questionnaires to groups of experts.

AHP is a method of multi-criteria analysis, de-
veloped by Thomas L. Saaty in 1980. It is a math-
ematical technique to support decision-making 
that provides efficient means of dealing with 
multifaceted decision-making. It can also de-
crease complex and difficult decisions, taking 
into account a series of one-on-one comparisons 
by supporting with recognised and weighting as-
sortment criteria, analysing the data collected ad 
furthering the process of decision-making (Ali & 
Nsairat, 2009). This method has been used by sev-
eral authors to analyse data for similar purposes 
to the one of this study, as in (Sambasivan & Fei, 
2008; Thanki, Govindan, & Thakkar, 2016).

AHP methodology is constructed on the follow-
ing principles (Saaty, 2008): i) Decomposition 
– that structures the problem regarding its main 
components; ii) Comparative judgments – that 
are essential for paired comparison of items and 
investment options to get the weights of criteria 
and relative importance of investment options; 
iii) Synthesis of priorities –of criteria and options 
for weights into a global rating centred on which 
greatest option is decided upon.

3.3.4.1. Definition of the weight of each 
category or indicator
To develop the system of weights, both at the lev-
el of categories and indicators, the AHP method 
was used for the multi-criteria analysis. The AHP 
method can convert subjective human judgment 
into a quantitative analysis based on the principles 
of decomposition, comparative judgments and 
synthesis of priorities. Decomposition structures 
the problem according to its main components: 
focus, set of criteria for evaluation and the de-
cision alternatives. To enable this method to be 
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applied, it is necessary to make paired compari-
sons, which are executed between categories and 
between indicators belonging to each of these. For 
this purpose, and considering the scale of impor-
tance on the questionnaire - from 1 (the least) to 
5 (the most important) – the respondents ranked 
the relative qualitative importance of each sus-
tainability criterion, detailed in Annex 2.

Taking as an example the development of the 
weights of the categories that belong to the En-
vironmental area (A1), the stages of the AHP 
method used were:  

1. To consider the number of answers given 
(level 5) by each Group (I, II and III) for each 
category;

2. To make paired comparison which starts with 
the selection of two items and measure the 
relative importance between them (C1 vs. 
C2, C1 vs. C3, C1 vs. C4, ...). Then make 
a judgement of the performance of paired 
comparison of categories in achieving the 
goal.

3. To apply the AHP calculation process to 
synthesise paired comparisons (hierarchical 
synthesis). This is used to weight the 
Eigenvector entries by the weights of the items, 
and the sum is taken as overall weighted 
eigenvector entries. The method chosen to 
determine eigenvector was ANC method 
(Hsiao, 2002). In this method, the figures of 
each column were divided by the sum of the 
columns, to add the element in each resulting 
row and divide this sum by the number of 
elements in the row (C1 vs. total sum of the 
ratios of column C1; C2 vs. total sum of the 
ratios of column C2; C3 vs. total sum of the 
ratios of column C3).

4. To incorporate consistency of results through 
the analysis of the degree of consistency 
among the paired comparisons. This is made 
by calculating the following parameters: the 
Eigenvalue (λmax); then the consistency index 
(CI) and random index (RI); and finally the 
consistency ratio (CR). If there is consistency in 
the analysis, it is possible to set the weights to be 
allocated to each of the categories under study.

Thus, to set the weight for each category and each 
indicator, a separate analysis was performed for 

que o método possa ser aplicado, é necessário pro-
ceder-se à comparação de pares, a qual é executada 
entre categorias e entre indicadores de um mesmo 
grupo. Assim, e considerando a escala de importân-
cia definida pelo questionário - de 1 (o menos im-
portante) a 5 (o mais importante) - os entrevistados 
classificaram qualitativamente a importância relati-
va de cada um dos critérios de sustentabilidade.

Tomando como exemplo a determinação de pe-
sos das categorias pertencentes à Área Ambiente 
(A1), de seguida enumeram-se as etapas do méto-
do AHP, detalhadas no Anexo 2:

1. Considerar o número de respostas fornecidas 
(nível 5) por cada Grupo (I, II e III) para cada 
categoria;

2. Efetuar comparações de pares para obtenção 
da importância relativa de cada um deles, 
começando por se selecionar dois itens, neste 
caso duas categorias (C1 vs. C2, C1 vs. C3, 
C1 vs. C4, ...). Em seguida, são avaliadas as 
opiniões sobre a comparação de pares das 
categorias.

3. Aplicar o processo de cálculo AHP para 
sintetizar as comparações de pares (síntese 
hierárquica). A síntese de prioridades é utilizada 
para avaliar a ponderação do Vetor de Eigen 
relativamente aos pesos dos itens, sendo a soma 
destes considerada como a ponderação global 
do Vetor de Eigen. O método selecionado 
para determinação do Vetor de Eigen foi o 
método ANC (Hsiao, 2002). Neste método, 
os resultados de cada coluna são divididos pela 
soma dos elementos dessa mesma coluna, para 
depois se anotar o resultado de cada linha e 
posteriormente dividi-lo pela soma do número 
de elementos constantes nessa linha (C1 vs. 
soma total dos itens da coluna C1; C2 vs. soma 
total dos itens da coluna C2; C3 vs. soma total 
dos itens da coluna C3).

4. Determinar a fiabilidade dos resultados 
através da análise do grau de consistência das 
comparações de pares, através do cálculo dos 
seguintes parâmetros: o Valor de Eigen (λmax); 
o Índice de Consistência (Consistency Index, CI) 
e o Índice de Consistência Aleatória (Random 
Index, RI); e por fim o Taxa de Consistência 
(Consistency Ratio, CR). Se houver consistência 
na análise dos resultados, é possível a definição 
dos pesos de cada uma das categorias em estudo.
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Assim, para a definição da importância relativa 
(peso relativo) de cada categoria e de cada indi-
cador, foram realizadas análises individuais das 
respostas para cada uma das cinco Áreas e cada 
uma das vinte e duas Categorias, através da es-
trutura Matrix (Hambali, Sapuan, Ismail, & Nu-
kman, 2010). Por fim, a Equação 3.1 foi utilizada 
para se determinar o peso final de cada categoria 
ou indicador em análise, tendo em consideração a 
ponderação das opiniões de cada um dos grupos, 
definida anteriormente.

Peso da Categoria/Indicadorc/i = 
IPI(PFI) + IPII(PFII) + IPIII(PFIII) 

(3.1)
IPj = Índice de Peso atribuído ao Grupo j  
(Grupo I = 0,45; Grupo II = 0,31%; Grupo III = 0,24%)
PFj = Peso Final atribuído pelo Grupo j  
à Categoria c ou Indicador i

3.3.4.2. Método utilizado na definição do peso 
de cada área  
O mecanismo escolhido para obtenção dos pesos 
das cinco Áreas propostas, consiste na soma da 
média das percentagens obtidas nas respostas de 
cada grupo para cada área. Por exemplo, a Área 
Ambiente corresponde ao somatório das percen-
tagens atribuídas por cada indivíduo, divididas 
pelo número total de respostas de cada grupo e 
multiplicadas pelo valor correspondente ao Índice 
de Peso (IP). A Equação 3.2 explica como se al-
cançaram os resultados obtidos.

Peso Áreaa= 

             (3.2)
IPj = Índice de Peso atribuído ao Grupo j  
(Grupo I = 0,45; Grupo II = 0,31%; Grupo III = 0,24%)
Pj = Percentagem atribuída por cada entrevistado do Grupo j
nj = número de respostas do Grupo j

3.4. APRESENTAÇÃO E 
ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.4.1. Estrutura proposta
O método HBSAtool-PT que se propõem, baseia-
-se em três níveis de critérios de sustentabilidade 
(Tabela 3.3): Indicadores, Categorias e Áreas. Utili-
zando a metodologia acima apresentada, foi defini-
da uma lista de cinquenta e dois Indicadores de sus-
tentabilidade. Esta lista foi organizada nas seguin-

each one of the five Areas and each of the twen-
ty-two Categories respectively. Using the square 
Matrix structure, it is possible to establish the 
relative importance (relative weight) of each indi-
cator and category (Hambali, Sapuan, Ismail, & 
Nukman, 2010). Finally, Equation 3.1 was used 
to determine the final weight of each category or 
indicator in the analysis, taking into consideration 
the opinion of different groups.

Category/Indicator weightc/i = 
WII(AWI) + WIII(AWII) + WIIII(AWIII)                             

(3.1)
WIj = Weight Index assigned to Group j  
(Group I = 0,45; Group II = 0,31; Group III = 0,24)
AWj = Average Weight assigned by Group j  
to Category c or Indicator i

3.3.4.2. Averaging method used in the 
definition of the weight of each area
The mechanism chosen to obtain the final weights 
for the five proposed Areas is the sum of the aver-
age of the percentages derived from the responses 
of each group of experts.  The weight of each area 
is the sum of the percentages assigned by each 
person, divided by the total number of responses 
from each group and multiplied by the Weighting 
Index (WI) assigned to each of the three groups. 
Equation 3.2 explains how the results were ob-
tained.

Area weighta=  
                                   

(3.2)
WIj = Weight Index assigned to Group j  
(Group I = 0,45; Group II = 0,31; Group III = 0,24)
Pj = percentage assigned by each respondent of Group j
nj = number of answers of Group j

3.4. PRESENTATION AND 
ANALYSIS OF RESULTS

3.4.1. Structure proposed
The proposed HBSAtool-PT is based on three 
levels of sustainability criteria (Table 3.3): in-
dicators, categories and areas. Using the meth-
odology presented above, a list of fifty-two sus-
tainability Indicators was defined. This list was 
organised in the following twenty-two Catego-
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Áreas Areas Categorias Categories

A1
Ambiente

Environmental

C1 - Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida Environmental life cycle impact assessment 
C2 – Enegia Energy

C3 - Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity
C4 - Materiais e resíduos sólidos Materials and Solid Waste

C5 – Água Water

A2
Sociocultural 
e funcional 

Sociocultural and 
functional

C6 – Conforto e saúde dos utilizadores User’s health and comfort 
C7 - Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores Controllability by the user

C8 - Enquadramento paisagístico Landscaping
C9 - Desenho passivo Passive design

C10 - Plano de mobilidade Mobility plan
C11 - Flexibilidade e adaptabilidade espaciais Space flexibility and adaptability

A3
Economia Economy

C12 - Custos de ciclo de vida Life cycle costs
C13 - Economia local Local economy

A4
Técnica Technical

C14 - Sistemas de gestão ambiental Environmental management systems
C15 – Sistemas Technical systems

C16 – Segurança Security
C17 – Durabilidade Durability

C18 - Sensibilização e educação para a sustentabilidade  
Awareness and education for sustainability

C19 - Competências na área da sustentabilidade Skills in sustainability

A5
Lugar Site

C20 - Comunidade local Local community
C21 - Valor cultural Cultural value

C22 - Amenidades Facilities

ries: Environmental life cycle impact assessment; 
Energy; Soil use and biodiversity; Materials and 
solid waste; Water; User’s health and comfort; 
Controllability by the user; Landscaping; Pas-
sive design; Mobility plan; Space flexibility and 
adaptability; Life cycle costs; Local Economy; 
Environmental management systems; Technical 
systems; Security; Durability; Awareness and 
education for sustainability; Skills in sustaina-
bility; Local community; Cultural value; and 
Facilities. Each assessment category is identified 
by some indicators and belongs to one area of 
evaluation. The number and nature of indicators 
inside each category vary so that the most im-
portant sustainability issues in the Portuguese 
context are considered (Table 3.3).

tes vinte e duas Categorias: Avaliação do impacte 
ambiental do ciclo de vida; Energia; Uso do solo e 
biodiversidade; Materiais e resíduos sólidos; Água; 
Conforto e saúde dos utilizadores; Possibilidade de 
controlo por parte dos utilizadores; Enquadramento 
paisagístico; Desenho passivo; Plano de mobilida-
de; Flexibilidade e adaptabilidade espaciais; Custos 
de ciclo de vida; Economia local; Sistemas de ges-
tão ambiental; Sistemas; Segurança; Durabilidade; 
Sensibilização e educação para a sustentabilidade; 
Competências na área da sustentabilidade; Comu-
nidade local; Valor cultural; e Amenidades. Cada 
categoria de avaliação é identificada por um número 
de indicadores e pertence a uma área de avaliação. O 
número e a natureza dos indicadores varia, de modo 
a serem consideradas as questões mais importantes 
ao nível da sustentabilidade dos edifícios hospitala-
res, no contexto português (Tabela 3.3).

Tabela 3.3 – Proposta de estrutura para o método 
HBSAtool-PT

No que diz respeito à definição das áreas, a es-
trutura proposta para o HBSAtool-PT abrange as 
três dimensões principais do conceito de desenvol-
vimento sustentável e inclui mais duas áreas con-
sideradas importantes para a avaliação de susten-

Table 3.3 – Structure proposed for the  
HBSAtool-PT method

Regarding the definition of areas, the structure 
proposed for the HBSAtool-PT covers the three 
main dimensions of the sustainable development 
concept and includes the following five high-level 
sustainability areas: environmental; sociocultur-
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tabilidade de edifícios: Ambiente; Sociocultural e 
Funcional; Economia; Técnica; e Lugar. As duas 
últimas áreas não sendo geralmente consideradas 
como dimensões da sustentabilidade, afiguram-se 
como essenciais uma vez que, existem categorias 
que podem pertencer a mais do que uma das três 
principais dimensões.

3.4.2. Sistema de ponderação para 
os critérios de avaliação
A segunda etapa do processo, prende-se com o 
desenvolvimento do sistema de ponderação para 
os indicadores de sustentabilidade, o que visa a 
classificação do significado de cada indicador para 
que seja entendível o processo final de ponderação 
para o alcance da classificação global de sustenta-
bilidade. Assim, com base nos resultados do ques-
tionário, foram determinados os pesos finais de  
cada indicador, categoria e área, no desempenho 
geral da avaliação da sustentabilidade. Neste con-
texto, foi também analisada a opinião individual 
de cada um dos grupos.

No questionário, primeiramente, os entrevistados 
foram convidados a escolher a importância rela-
tiva que cada indicador deve ter dentro de cada 
categoria. Seguidamente, foram convidados a 
classificar a importância relativa de cada catego-
ria na avaliação global de cada área. Finalmente, 
e dado que a soma do peso de cada uma das cinco 
Áreas deve ser 100%, a percentagem do peso de 
cada uma foi solicitado.

3.4.2.1. Definição do peso de cada área
Através da abordagem especificada na seção 
3.3.4.2, foi possível atingir os seguintes resulta-
dos, os quais, por simplificação, foram arredon-
dados à unidade: 25% para a Área Ambiente; 
20% para a Sociocultural e funcional; 20% para 
a Área Economia; 20% para a Técnica; e 15% 
para a de Lugar. Através da análise da Figura 
3.3, é possível concluir que a Área Ambien-
te tem o maior peso relativo, seguida das três 
Áreas que são consideradas com importância 
relativa igual, sendo que apenas à Área Lugar 
é atribuída uma menor importância relativa. A 
Figura 3.4 apresenta as diferenças entre os pesos 
médios atribuídos por cada um dos três grupos 
de entrevistados.

al and functional; economy; technical; and site. 
The last two areas are not commonly considered 
as sustainability dimensions but are essential be-
cause there are categories that could belong to 
more than one of the three top dimensions (envi-
ronmental, societal and economy). 

3.4.2. Weighting system for the 
sustainability criteria
The second stage in the process is developing the 
weighting system for the sustainability indicators. 
This is aimed at ranking the significance of each 
indicator to be used, for instance, in the weighted 
average process that allows the calculation of the 
overall sustainability score. Based on the results 
of the questionnaire, it was possible to obtain the 
final weight that each indicator, category and area 
should have in the overall sustainability perfor-
mance. In this approach, the individual opinion 
of each respondent’s group is also analysed and 
compared with the other two groups. 

In the questionnaire, the respondents were firstly 
asked to input the qualitative relative weight that 
each indicator should have inside each category. 
Secondly, they have been invited to rank the im-
portance of each category in the global assessment 
of each issue area. Finally, and given that the sum 
of the weight of each of the five areas must be 
100%, the relative importance of each one would 
have been requested.

3.4.2.1. Definition of the weight of each area
For simplicity and practical use, the weights of ar-
eas were rounded to the nearest integer number. 
With the approach specified in section 3.3.4.2, it 
was possible to assign the following weights for 
the sustainability areas: 25% for the Environmen-
tal; 20% for the Sociocultural and Functional; 
20% for the Economy; 20% for the Technical; and 
15% for the Site area. Analysing Figure 3.3 it is 
possible to conclude that the Environmental area 
has the highest score, next the three sustainability 
Areas are considered to have similar importance, 
and only the Site Area is deemed to have the low-
er weight. Figure 3.4 presents the differences be-
tween the average weights assigned to each group 
of respondents.
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Figure 3.3 – Results obtained for the weight of each 
sustainability area

Figura 3.3 – Pesos médios atribuídos às áreas de 
sustentabilidade

Ambiente Environmental

Sociocultural e funcional 
Sociocultural and functional 

Economia Economy 

Técnica Technical 

Lugar Site

Lugar Site

Técnica Technical

Economia Economy 

Sociocultural e funcional 
Sociocultural and functional

Ambiente Environmental

Grupo Group I Grupo Group II Grupo Group III

25%

20%

20%

20%

15%

Figure 3.4 – Comparison between the average weights assigned 
by each group to the sustainability areas

From the analysis of Figure 3.4, it is possible to 
conclude that Group I gave to the Environmental 
area the highest score, and this weight is clearly 
different from the weights assigned to the other 
areas. On the other hand, Group II highlights 
the Economy and Technical Areas. As in Group 
I, Group III gave the highest percentage of the 
Environmental area, but the differences between 

Figura 3.4 - Comparação entre os pesos médios atribuídos 
por cada grupo às áreas de sustentabilidade

A partir da análise da Figura 3.4, conclui-se que o 
Grupo I atribuiu à Área Ambiente a maior impor-
tância relativa, salientando-se significativamente 
o valor da percentagem alcançada relativamente 
às restantes áreas. Por sua vez, o Grupo II des-
tacou as Áreas Economia e Técnica, sendo que 
o Grupo III, tal como o I, atribuiu maior peso à 
Área Ambiente, diferenciando-se deste pelo va-
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lor equivalente atribuído à Área Sociocultural e 
funcional. As diferenças assinaladas prendem-se, 
principalmente, com o perfil dos participantes dos 
três grupos, destacando-se nestes as competências 
no domínio da sustentabilidade e as dificuldades 
quotidianas com que se deparam.

Na Figura 3.4 são também apresentados os Coe-
ficientes de Variação (CVs) das respostas obtidas, 
para os três Grupos relativamente às cinco Áreas 
de sustentabilidade. Os CVs são uma medida de 
confiabilidade, sendo que valores abaixo de 0,40, 
indicam que não há variabilidade considerável de 
uma resposta para outra (Chandratilake & Dias, 
2015). Assim, é possível concluir que não há va-
riabilidade significativa nas respostas obtidas, com 
exceção das seguintes, cujos CVs são superiores a 
0,40: Lugar (Grupo I); e Ambiente (Grupo III). 
No entanto, o efeito destas duas exceções no peso 
final de cada área não é relevante, uma vez que o 
resultado final se baseia na média ponderada da 
opinião de cada grupo.

3.4.2.2. Definição do peso de cada categoria
A Figura 3.5, apresenta o peso de cada categoria 
dentro da respetiva área, sendo possível concluir 
que C2 (Energia) e a C2 (Energia) são as cate-
gorias com maior importância relativa na Área 
Ambiente. A C6 (Conforto e saúde dos utilizado-
res) é a categoria com maior percentagem de peso 
na Área Sociocultural e funcional, sendo que na 
Área Economia a Categoria C12 (Custo de ciclo 
de vida) é a mais relevante, tal como a C22 (Aces-
sibilidades) na área de Lugar. Estes resultados 
espelham diretamente as principais preocupações 
que se verificam no sector da saúde: o conforto dos 
utilizadores, as amenidades/instalações disponí-
veis e o controlo dos custos.

Relativamente à pergunta aberta existente no final 
do questionário, pedindo sugestões de alteração, 
contou-se apenas com duas respostas que sugeri-
ram o mesmo, passar a Categoria C9 (Desenho 
passivo) para a Área Ambiente. Como o restante 
número de entrevistados concordou na totalidade 
com a estrutura proposta, optou-se por não se fa-
zer qualquer alteração à mesma.

this and the Sociocultural and Functional area is, 
in this case, smaller. These differences are above 
all related to the profile of each Group’s partici-
pants, taking into consideration their competenc-
es in the field of sustainability and the day-to-day 
problems they face.

The Coefficients of Variance (CVs) of the obtained 
weights are also presented in Figure 3.4, for the 
three groups of stakeholders and five areas of sus-
tainability. CVs are a measure of reliability and 
lower values, under 0.40, indicate that there is no 
considerable variability from one answer to another 
(Chandratilake & Dias, 2015). From the analysis 
of Figure 3.4, it is possible to conclude that there is 
no significant variability in the obtained answers, 
exception made to the following areas and groups, 
which CV is over 0.40:  Site (Group I); and En-
vironmental (Group III). Nevertheless, the effect 
of these two exceptions in the final weight of each 
area is very small since it is based on the weighted 
average opinion of each group. 

3.4.2.2. Definition of the weight of each 
category
Figure 3.5 presents the weight of each category in-
side the respective area. From the analysis of this 
Figure, it is possible to conclude that C2 (Energy) 
and C2 (Energy) are the most important catego-
ries in the Environmental Area. C6 (Users’ health 
and comfort) is the most important category in the 
Sociocultural and Functional Area. In the Econ-
omy Area, the category C12 (Life cycle costs) is 
considered the most relevant, comparable to C22 
(Facilities) in the Site area. This is quite under-
standable, given the main concerns in the health 
sector: the users’ comfort, the available facilities 
and own quality and costs control.

Regarding the open question at the bottom of 
the questionnaire, there were only two respond-
ents suggesting changes in the framework of the 
method. By coincidence, they made the same 
suggestion that was to move category C9 (Pas-
sive design) to the Environmental area. Since the 
great majority of the respondents agreed with the 
proposed framework, it was decided to keep it as 
it was.



93

3. Development and definition of the weighting system for the building sustainability assessment method

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C
10

C
11

C
12

C
13

C
14

C
15

C
16

C
17

C
18

C
19

C
20

C
21

C
22

Ambiente 
Environmental

100%

Sociocultural e 
funcional 

Sociocultural and 
functional

100%

Economia 
Economy

100%

Técnica 
Technical

100%

Lugar 
Site

100%

Figure 3.5 – Weighting of categories in each area

3.4.2.3. Definition of the weight of each 
indicator
Each category has an amount of indicators, and 
the way each indicator influences the performance 
at the level of each sustainability category is dif-
ferent. Respondents argued that all the presented 
indicators are essential and representative of the 
category to which they belong. So, they agree 
that this list should be considered in the proposed 
assessment method. Additionally, there were no 
recommendations in the questionnaire’s open 
question regarding this issue. 

The respondents were asked to set the relative 
weight of each indicator in the assessment of the 
performance at the level of each category. Table 
4, presents the weights assigned to each indicator, 
inside each sustainability area.

Analysing Table 3.4, it is important to highlight 
that in the case of categories that only have one 
indicator, the weight of the category equals the 
weight of the indicator. By analysing each cate-
gory, it is possible to highlight the most impor-
tant Indicator according to the opinion of the 
responders. 

Figura 3.5 - Ponderação das categorias em cada área

3.4.2.3. Definição do peso de cada indicador
Cada categoria apresentada é constituída por um 
diferente número de indicadores, sendo que cada 
um destes influencia de forma diferente o de-
sempenho do edifício ao nível da respetiva cate-
goria de avaliação. Através das respostas obtidas 
foi possível determinar o peso relativo de cada 
um dos indicadores na avaliação global. Assim, 
a Tabela 3.4 apresenta o valor correspondente à 
importância relativa atribuída a cada indicador, 
dentro da respetiva categoria de sustentabilidade 
a que pertence.

Todos os entrevistados concordaram com a rele-
vância dos indicadores apresentados para a avalia-
ção da sustentabilidade de um edifício, sendo esta, 
portanto, a lista e estrutura que se propõe para o 
método HBSAtool-PT.

Analisando a Tabela 3.4, é importante ressaltar 
que no caso das categorias que apenas possuem 
um indicador, o peso dessa categoria é igual ao 
peso do indicador. Na análise específica que se 
pode fazer a cada categoria, é possível destacar 
o indicador que foi distinguido pelos inquiridos, 
como o mais importante. 
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ID Designação Designation Peso Weight 
(%)

A1 Ambiente Environmental
C1 Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida Environmental life cycle impacts assessment 100
I1 Impactes ambientais associados ao ciclo de vida Assessment of the building’s life cycle impacts 100
C2 Energia Energy 100
I2
I3

Consumo de energia primária Primary energy consumption
Produção local de energia Local energy production

53
47

C3 Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity 100
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

Otimização da implantação Layout optimisation
Impermeabilização do solo Soil sealing
Reutilização de áreas previamente utilizadas Reuse of previously built or contaminated areas
Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site
Reabilitação da envolvente Rehabilitation of the surrounding
Uso de plantas autóctones Use of native plants
Efeito de ilha de calor Heat island effect

24
15
19
16
10

7
9

C4 Materiais e resíduos sólidos Materials and Solid Waste 100
I11
I12
I13

Resíduos de construção Construction waste
Produtos reutilizados e materiais reciclados Reused products and recycled materials
Separação e armazenamento de resíduos Waste separation and storage

20
36
44

C5 Água Water 100
I14
I15
I16

Consumo de água potável Drinking water consumption
Reciclagem e aproveitamento de efluentes Recycling and recovery of effluents
Tratamento de efluentes contaminados Treatment of contaminated effluents

43
24
35

A2 Sociocultural e funcional Sociocultural and functional

C6 Conforto e saúde dos utilizadores User’s health and comfort 100
I17
I18
I19
I20
I21
I22

Ventilação natural Natural ventilation
Toxicidade dos materiais de acabamento Toxicity of finishing materials
Conforto térmico Thermal comfort
Conforto visual Visual comfort
Conforto acústico Acoustic comfort
Qualidade do ar interior Indoor air quality

23
17
18

7
10
25

C7 Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores Controllability by the user 100
I23
I24

Ventilação e temperatura Ventilation and temperature 
Luz natural Natural light

50
50

C8 Enquadramento paisagístico Landscaping 100
I25 Ligação visual com a paisagem envolvente Visual link with the surrounding landscape 100
C9 Desenho passivo Passive design 100
I26
I27

Implantação e Orientação Layout and Orientation
Sistemas passivos Passive Systems

38
62

C10 Plano de mobilidade Mobility plan 100
I28 Acessibilidades Accessibilities 100
C11 Flexibilidade e adaptabilidade espaciais Space flexibility and adaptability 100
I29
I30
I31
I32

Existência e acessibilidade a áreas sociais Availability and accessibility to social areas
Otimização do espaço Space optimization
Flexibilidade do espaço Space flexibility
Adaptabilidade do espaço Space adaptability

30
21
24
25

A3 Economia Economy
C12 Custos de ciclo de vida Life cycle costs 100
I33
I34

Custo de investimento inicial Initial cost
Custos de utilização Operational costs

31
69

C13 Economia local Local economy 100
I35 Contratação de bens e serviços locais Hiring local goods and services 100
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ID Designação Designation Peso Weight 
(%)

A4 Técnica Technical
C14 Sistemas de gestão ambiental Environmental management systems 100
I36
I37
I38
I39

Comissionamento Commissioning
Plano de gestão ambiental Environmental management plan
Controlo de infeções Infection control
Redução da poluição sonora Reducing noise pollution

23
25
37
15

C15 Sistemas Technical systems 100
I40 Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC Efficiency of lighting and air conditioning systems 100
C16 Segurança Security 100
I41 Segurança dos ocupantes Occupants safety 100
C17 Durabilidade Durability 100
I42
I43

Materiais de elevada resistência e durabilidade Materials of high strength and durability
Seleção adequada de mobiliário Proper selection of furniture

71
29

C18 Sensibilização e educação para a sustentabilidade Awareness and education for sustainability 100
I44
I45
I46

Formação dos ocupantes Education of occupants
Formação dos prestadores de serviço Education of service providers
Inquéritos de satisfação Satisfaction surveys

39
41
20

C19 Competências na área da sustentabilidade Skills in sustainability 100

I47 Integração na equipa de um Avaliador Qualificado  
Integration in the team of a Qualified sustainability expert 100

A5 Lugar Site
C20 Comunidade local Local community 100
I48 Desenvolvimento da comunidade local Local community development 100
C21 Valor cultural Cultural value 100
I49 Enquadramento patrimonial Heritage framework 100
C22 Amenidades Facilities 100
I50
I51
I53

Acessibilidade a transportes públicos Accessibility to public transport
Mobilidade de baixo impacte Low impact mobility
Amenidades locais Local amenities

58
24
18

Tabela 3.4 - Peso de cada indicador na quantificação do 
desempenho do edifício ao nível de cada categoria do 
HBSAtool-PT

Assim, na Categoria C2 (Energia), a distribuição 
de pesos pelos indicadores é bastante equilibrada, 
apesar do I2 (Consumo de energia primária) pos-
suir uma percentagem ligeiramente superior. Na 
categoria C3 (Uso do solo e biodiversidade), o clas-
sificado como o mais importante é o I4 (Otimiza-
ção da implantação), seguido do I6 (Reutilização 
de áreas previamente utilizadas). Por outro lado, 
na Categoria C4 (Materiais e resíduos sólidos), 
o I13 (Separação e armazenamento de resíduos) 
apresenta maior percentagem de peso, sendo que 
na Categoria C5 (Água), o I14 (Consumo de água 
potável) destaca-se com o maior peso relativo. A 
Categoria C6 (Conforto e saúde dos utilizadores) 
mostra que o I22 (Qualidade do ar interior) foi 
classificado como o mais importante, seguido do 

Table 3.4 – Weight of each indicator in the quantification of 
building performance at the level of each category in  
HBSAtool-PT

So, in Category C2 (Energy), the weight of In-
dicators is balanced, whereas indicator I2 (Pri-
mary energy consumption) carries more weight. 
In Category C3 (Soil use and biodiversity), the 
most important is I4 (Layout optimisation), 
closely followed by I6 (Reuse of previously built 
or contaminated areas). On the other hand, in 
Category C4 (Materials and Solid Waste), I13 
(Waste separation and storage) achieved the 
highest score, and in Category C5 (Water), I14 
(Drinking water consumption) is the most im-
portant. Category C6 (User’s health and com-
fort), shows that the most important is I22 (In-
door air quality), closely followed by I17 (Natu-
ral ventilation), and in Category C7 (Controlla-
bility by the user), the same weight was obtained 
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I17 (Ventilação natural). Na Categoria C7 (Capa-
cidade de controlo por parte dos utilizadores), o 
mesmo peso foi atribuído aos dois Indicadores. Na 
Categoria C9 (Desenho passivo), ao I27 (Sistemas 
Passivos) é claramente atribuída uma importância 
superior do que ao I26 (Implantação e Orientação), 
sendo na Categoria C11 (Flexibilidade e adaptabi-
lidade espaciais) o I29 (Existência e acessibilidade 
a áreas sociais) o com maior peso relativo, tendo 
sido o restante valor da percentagem distribuído 
igualmente pelos outros indicadores. Na categoria 
C12 (Custos de ciclo de vida) o I34 (Contratação 
de bens e serviços locais) é claramente considera-
do mais importante do que o I33 (Custo de inves-
timento inicial) e na Categoria C14 (Sistemas de 
gestão ambiental), o indicador que sobressai é o I38 
(Controlo de infeções). Na Categoria C17 (Dura-
bilidade), o I42 (Materiais de elevada resistência e 
durabilidade) possui um peso relativo superior ao 
I43 (Seleção adequada de mobiliário) e na Catego-
ria C18 (Sensibilização e educação para a sustenta-
bilidade), primeiramente apresenta-se o I45 (For-
mação dos prestadores de serviço) seguido do I44 
(Formação dos ocupantes). Por fim, na Categoria 
C22 (Amenidades), o indicador com maior peso é 
o I50 (Acessibilidade a transportes públicos).

Em geral, a avaliação alcançada por cada um dos 
três grupos, tal como se pode consultar no Anexo 
2, apresentou resultados semelhantes, sendo im-
portante ressaltar algumas diferenças registadas. 
Na categoria C2 (Energia), por exemplo, o Grupo 
III atribuiu uma classificação superior ao I2 (Con-
sumo de energia primária) relativamente ao I3 
(Produção local de energia), enquanto que os ou-
tros grupos classificaram-nos como semelhantes. 
Na categoria C3 (Uso do solo e biodiversidade), 
o Grupo I considerou o I6 (Reutilização de áreas 
previamente utilizadas) mais importante relativa-
mente ao I4 (Otimização da implantação), tal como 
na Categoria C5 (Água), o Grupo III considerou o 
I16 (Tratamento de efluentes contaminados) mais 
importante do que o I14 (Consumo de água potá-
vel). Na Categoria C6 (Conforto e saúde dos utili-
zadores), o Grupo II e III atribuíram maior peso ao 
I22 (Qualidade do ar interior) relativamente ao I17 
(Ventilação natural). Para além disso, na Categoria 
C7 (Capacidade de controlo por parte dos utiliza-
dores), o Grupo III atribui ao I24 (Luz Natural) 
maior percentagem de peso, sendo que na Catego-

for the two indicators. In Category C9 (Passive 
design), I27 (Passive Systems) is clearly greater 
than I26 (Layout and Orientation) and in Cat-
egory C11 (Space flexibility and adaptability), 
the most important is I29 (Availability and ac-
cessibility to social areas), but the other three 
indicators have a balanced weight. Furthermore, 
in Category C12 (Life cycle costs), I34 (Oper-
ational costs) is clearly more important than 
I33 (Initial cost) and in Category C14 (Envi-
ronmental management systems), the most im-
portant indicator is I38 (Infection control). In 
Category C17 (Durability), I42 (Materials of 
high strength and durability) is clearly more im-
portant than I43 (Proper selection of furniture) 
and in Category C18 (Awareness and education 
for sustainability), the most important indicator 
is I45 (Education of service providers), closely 
followed by I44 (Education of occupants). Fi-
nally, in Category C22 (Facilities), the most im-
portant indicator is I50 (Accessibility to public 
transport).

Overall the three groups highlighted the same 
indicators in each category, according to data 
presented in Annex 2. However, it should be 
noted that some significant differences were re-
corded between the views of each group. In Cat-
egory C2 (Energy), for example, group III gave 
more importance to I2 (Primary energy con-
sumption) than to I3 (Local energy production), 
while the other groups gave similar weights to 
the two Indicators. In Category C3 (Soil use and 
biodiversity), Group I considered I6 (Reuse of 
previously built or contaminated areas) greater 
than I4 (Layout optimisation). In Category C5 
(Water), Group III considered I16 (Treatment 
of contaminated effluents) more important than 
I14 (Drinking water consumption) and in Cat-
egory C6 (User´s health and comfort), Group II 
and III considered I22 (Indoor air quality) more 
important than I17 (Natural ventilation). Fur-
thermore, in Category 7 (Controllability by the 
user), Group III considered I24 (Natural Light) 
greater than I23 (Ventilation and temperature) 
and in Category C11 (Space flexibility and ad-
aptability), Group I found I29 (Availability and 
accessibility to social areas) the least important 
indicator. Finally, in Category C18 (Awareness 
and education for sustainability), Group II con-
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sidered I44 (Education of occupants) the most 
important indicator, and Group III gave the 
same importance as I43 (Proper selection of fur-
niture) from category C17.

3.5. DISCUSSION OF 
CHAPTER 3

3.5.1. Comparison of weights between 
HBSAtool-PT mthod and others 
HBSA existing methods
Sustainability assessment of healthcare buildings 
is still a new concept that is under development by 
several international organisations. Compared to 
other types, healthcare buildings are much more 
complex systems due to the specific and higher 
technical and functional requirements, and due to 
the number of different health service, they can 
cover. Additionally, based on the number of ser-
vices they cover and population they serve, there 
are different types of healthcare buildings.

Figure 3.5 and Table 3.4 summarise the structure 
proposed for the HBSAtool-PT and the respec-
tive weights for each category and indicator. The 
weight of each area is already presented in Figure 
3.3. At this level, it is interesting to compare the 
proposed system of weights with other studies, to 
identify differences at the level of sustainability 
priorities. 

As presented in section 3.1, it is possible to iden-
tify some recognised existing methods in the 
market that are focused or can be used in the 
assessment of healthcare buildings: BREEAM 
UK New Construction; LEED BD+C (Building 
Design and Construction); Green Star – Design 
& As Built; and CASBEE – NC (New Construc-
tion). All of them have a similar structure and an 
equal weighting system (Castro et al., 2015a). 
Thus, the versions of the methods used for the 
analysis elaborated in this chapter are the most 
recent versions at the moment of publication of 
the paper to which it originated: BREEAM UK 
New Construction, Non-Domestic Buildings 

ria C11 (Flexibilidade e adaptabilidade espaciais), 
o Grupo I considerou o I29 (Existência e acessi-
bilidade a áreas sociais) como o indicador menos 
importante. Por fim, na Categoria C18 (Sensibili-
zação e educação para a sustentabilidade), o Grupo 
II ressaltou o I44 (Formação dos ocupantes) como 
o mais importante, sendo que o Grupo III lhe deu 
a mesma classificação que o I43 (Seleção adequada 
de mobiliário) da Categoria C17.

3.5. DISCUSSÃO DO 
CAPÍTULO 3

3.5.1. Comparação entre o sistema 
de ponderação do método 
HBSAtool-PT e os restantes 
métodos HBSA existentes
A avaliação da sustentabilidade dos edifícios hos-
pitalares ainda é um conceito novo que tem vin-
do a ser desenvolvido por algumas organizações 
internacionais. Em comparação com outras tipo-
logias de edifícios, estes apresentam sistemas de 
utilização, manutenção e gestão muito mais com-
plexos, devido aos diferentes requisitos que acar-
retam. Por outro lado, é ainda importante acaute-
lar as diferenças de tipos que existem, de acordo 
com a quantidade e diferenciação de serviços que 
prestam e a área populacional que servem. 

As Figuras 3.3 e 3.5 e a Tabela 3.4 apresentam a 
estrutura proposta para o método HBSAtool-PT 
e os respetivos pesos relativos de cada indicador, 
categoria e área de sustentabilidade. Após defini-
ção da estrutura de pesos relativos, torna-se inte-
ressante comparar o sistema de ponderação com 
outros existentes, a fim de se identificarem dife-
renças e semelhanças ao nível das prioridades de 
cada realidade abordada.

Conforme apresentado na seção 3.1, é possível 
identificar alguns métodos existentes vocaciona-
dos para a avaliação da sustentabilidade de edi-
fícios hospitalares: BREEAM UK New Cons-
truction; LEED BD + C (Building Design and 
Construction); Green Star – Design & As Built; 
and CASBEE – NC (New Construction). Todos 
eles apresentam-se com estruturas semelhantes e 
sistemas de ponderação equivalentes (Castro et al., 
2015a). Assim, as versões dos métodos utilizadas 
para a análise elaborada neste capítulo são as mais 
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recentes no momento de publicação do artigo a que 
este deu origem: BREEAM UK New Construc-
tion, Non-Domestic Buildings (United-Kingdom) 
– SD5076: 5.0, 2014; LEED BD+C (Building 
Design and Construction) v4, atualizada em Abril 
de 2016; Green Star – Design & As Built v1.1; e 
CASBEE for Building (New Construction) edição 
de 2014 (Castro, Mateus, & Bragança, 2017).

Existem preocupações de sustentabilidade par-
tilhadas e consideradas pelos quatro métodos 
HBSA, tais como: eficiência do consumo de ener-
gia; a utilização de água; qualidade do ambien-
te interior e exterior; uso de recursos e materiais; 
qualidade do serviço e estratégias de lugar. Neste 
contexto, a “Energia” é considerada por todos como 
a categoria com maior importância relativa. Assim, 
à semelhança destes métodos, também os critérios 
propostos pelo HBSAtool-PT se baseiam numa 
mesma abordagem e consideram as questões apon-
tadas. Por outro lado, existem diferenças entre eles 
que merecem ser analisadas como, por exemplo, 
o BREEAM UK New Construction e o Green 
Star - Design & As Built consideram as categorias 
“Transportes” e “Poluição” como categorias de ava-
liação individual, enquanto que o LEED BD + C 
e CASBEE - NC enquadram estas preocupações 
em indicadores que pertencem a outras categorias.

Embora existam diferenças entre a listas de indica-
dores dos quatro métodos, é possível compará-los 
com o HBSAtool-PT considerando as categorias 
de avaliação defendidas pela ISO/AWI 21929 
(2010) (Figura 3.6): Qualidade do ambiente inte-
rior; Energia; Água; Materiais; Sustentabilidade 
do lugar; Gestão; Transportes; Poluição; Resíduos; 
Qualidade do ambiente exterior; Economia; e Va-
lor cultural. Em relação a esta análise elaborada, é 
necessário destacar a facilidade de comparação en-
tre o BREEAM UK New Construction, o LEED 
BD + C, o Green Star - Design & As Built e o 
método HBSAtool-PT uma vez que utilizam um 
mesmo sistema de agregação de resultados. Por este 
motivo, não foi possível incluir o CASBEE - NC 
nesta análise, uma vez que este utiliza um método 
específico para quantificar o nível de sustentabili-
dade global (CASBEE, 2010). Assim, a Figura 3.6 
apresenta a análise comparativa realizada entre as 
respostas dadas por cada método de avaliação às 
categorias enumeradas pela ISO/AWI 21929.

(United-Kingdom) – SD5076: 5.0, 2014; LEED 
BD + C (Building Design and Construction) 
v4, updated April 2016; Green Star – Design & 
As Built v1.1; and CASBEE for Building (New 
Construction) 2014 edition (Castro, Mateus, & 
Bragança, 2017).

There are shared concerns among these four 
HBSA methods, such as: the use of energy; wa-
ter efficiency; indoor and outdoor environmental 
quality; resources and material; service quality, 
and site strategies. Therefore, the proposed crite-
ria for the HBSAtool-PT presented in this study 
uses a similar approach since those concerns are 
also considered. On the other hand, each meth-
od highlights different criteria according to where 
they were aimed to be applied. For instance, 
BREEAM UK New Construction and Green 
Star – Design & As Built consider “Transport” 
and “Pollution” categories as individual evalua-
tion categories, and LEED BD+C and CASBEE 
– NC consider these issues as indicators that be-
long to other categories. Nevertheless, all the four 
methods consider “Energy” as the most important 
sustainability category.

Although there are differences between the list of 
indicators of the different tools, analysing ISO/
AWI 21929 (2010) it is possible to identify some 
core categories to enable comparison between the 
existing methods and the HBSAtool-PT (Figure 
6): Indoor environmental quality; Energy; Water; 
Materials; Sustainable sites; Management; Trans-
port; Pollution; Waste; Outdoor quality; Eco-
nomic; and Cultural value. Regarding this anal-
ysis, it is necessary to highlight that BREEAM 
UK New Construction, LEED BD+C, Green 
Star – Design & As Built and the proposed meth-
od (HBSAtool-PT) uses a similar approach in 
the aggregation of the global sustainability score. 
Therefore, they can be compared. On the other 
hand, it is not possible to include CASBEE – NC 
in this analysis, because this tool uses a very spe-
cific method to quantify the global score (CAS-
BEE, 2010). So, Figure 3.6 presents, for the dif-
ferent methods in analysis, the weight that each 
ISO/AWI 21929 core category has in the global 
sustainability score. 



99

3. Development and definition of the weighting system for the building sustainability assessment method

Figure 3.6 - Comparison between the weights systems  
of each HBSA method, considering the ISO/AWI 21929 core 
categories

Regarding Figure 3.6 it is important to note that 
there is a method that gives much more impor-
tance to one core sustainability category than 
to others. In LEED BD + C, the performance 
at the level of the energy related to sustainabil-
ity indicators consists of weights of 33% in the 
global sustainability score. On the other hand, in 
BREEAM UK New Construction there is a more 
balanced weighting between all core criteria, and 
in Green Star – Design & As Built it is possible 
to identify three main groups of core categories: 
Indoor environmental quality, Energy and Ma-
terials. Compared with the other methods, the 
proposed HBSAtool-PT covers four additional 
core categories: Indoor environmental quality; 
Economy; Management; and Cultural Value. 
Moreover, in this method, “Economy” is one of 
the three leading sustainability categories, while 
this category is not considered in the other meth-
ods. Additionally, in the Portuguese context, the 

Figura 3.6 - Comparação entre os valores dos pesos 
atribuídos pelos métodos HBSA às categorias definidas pela 
ISO/AWI 21929

Relativamente à Figura 3.6, é importante referir 
que um dos métodos analisados atribui uma im-
portância relativa a uma das categorias de susten-
tabilidade, muito superior relativamente às outras. 
No LEED BD + C, ao desempenho energético 
do edifício é atribuído um peso de 33% na quan-
tificação do nível da avaliação global de sustenta-
bilidade. Por outro lado, no BREEAM UK New 
Construction, há uma ponderação mais equilibra-
da entre todos os critérios avaliados e no Green 
Star - Design & As Built, é possível identificar 
três categorias principais: Qualidade do ambiente 
interior, Energia e Materiais. Comparativamente 
com os demais, o HBSAtool-PT ressalta quatro 
das dozes preocupações de sustentabilidade aqui 
em análise: Qualidade do ambiente interior; Eco-
nomia; Gestão; e Valor cultural. Para além disso, 
a “Economia” é uma das três principais categorias 
de sustentabilidade presentes nesta avaliação, en-
quanto que nos outros, não chega a ter relevância. 
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Este facto reflete a opinião das partes interessadas 
neste setor e o peso que este tem na economia do 
país. Assim, com base nestas diferenças identifi-
cadas, pode destacar-se a contribuição deste tra-
balho no contexto dos métodos HBSA, uma vez 
que apresenta uma lista mais abrangente para a 
avaliação de princípios de sustentabilidade e que 
está de acordo com os trabalhos de normalização 
atualmente existentes.

Para além da comparação feita com outros méto-
dos HBSA, foi realizada uma análise compara-
tiva com outros estudos desenvolvidos em países 
específicos, como por exemplo: o método Duur-
zaamheidsmeter Zorg (Stevanovic, Allacker, & 
Vermeulen, 2017); e o sistema de ponderação do 
Sri Lanka (Chandratilake & Dias, 2013). Duur-
zaamheidsmeter Ziron é uma adaptação do mé-
todo BREEAM UK New Construction ao con-
texto belga para a avaliação específica de edifícios 
hospitalares (Stevanovic, Allacker, & Vermeulen, 
2017). A investigação levada a cabo pelo método 
Sri Lanka não foca especificamente os edifícios 
de saúde, mas usa uma abordagem semelhante ao 
HBSAtool-PT no que diz respeito à determina-
ção de indicadores. Assim, a Figura 3.7 compara 
os sistemas de pesos do HBSAtool-PT com os 
dois estudos mencionados, considerando as mes-
mas categorias de sustentabilidade defendidas 
pela ISO/AWI 21929 (ISO, 2010).

Analisando a Figura 3.7, é possível concluir que 
comparativamente com os outros dois estudos, o 
HBSAtool-PT apresenta uma abordagem mais 
abrangente, uma vez que considera todas as ca-
tegorias da ISO/AWI 21929. Enquanto que os 
outros dois estudos focam primordialmente a di-
mensão ambiental da sustentabilidade, o HBSA-
tool-PT tenta criar um equilíbrio entre esta e as 
dimensões económica e social.

importance given to the economy category is more 
accordingly to the weight that the healthcare sec-
tor plays in the Portuguese economy, and it re-
flects the stakeholders’ opinions gathered in the 
survey. Based on these differences, it is possible to 
conclude that this study is a great contribution to 
the development of the HBSA methods because 
it sets a more comprehensive list of sustainability 
priorities that is in line with the ongoing stand-
ardisation works. 

Besides the comparison with the most well know 
HBSA methods that already exist in the market, 
it is also worthy to compare the results with other 
studies developed for specific countries. As an ex-
ample, results are also compared with the follow-
ing to studies: Duurzaamheidsmeter Zorg method 
(Stevanovic, Allacker, & Vermeulen, 2017); and 
the Sri Lanka weighting system (Chandratilake 
& Dias, 2013). Duurzaamheidsmeter Zorg is an 
adaptation of BREEAM UK New Construction 
method adjusted for the healthcare facilities and 
taking in consideration the Belgian context meth-
od (Stevanovic, Allacker, & Vermeulen, 2017). 
The Sri Lanka survey is not focused in healthcare 
buildings in particular, but the building sector in 
general. Nevertheless, since the HBSATool-PT 
and the Sri Lanka weighting systems used a sim-
ilar approach to rank the priority of sustainability 
indicators, applied to different contexts, it is inter-
esting to compare the results of the two studies. 
So, Figure 3.7 compares the proposed HBSA-
tool-PT system of weights with the weights of the 
two mentioned studies, considering the ISO/AWI 
21929 core sustainability categories (ISO, 2010).

From the analysis of Figure 3.7, it is possible to 
conclude that, compared with the other two stud-
ies, HBSAtool-PT uses a more comprehensive 
approach, since it covers all ISO/AWI 21929 core 
categories. While the other two studies are above 
focused in the environment dimension of sus-
tainability, HBSAtool-PT also considers the core 
sustainability categories related to the other two 
sustainability dimensions: economy and society.
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Figure 3.7 - Comparison between the system of weights of HB-
SAtool-PT, Duurzaamheidsmeter Zorg, and Sri Lanka weight-
ing system, considering the ISO/AWI 21929 core categories

3.5.2. Comparison of proposal 
assessment criteria between ongoing 
standardisation and HBSA existing 
methods
According to the ongoing standardisation, Ta-
bles 5 and 6 list the sustainable aspects, includ-
ing environmental, societal and economic, that 
according to ISO/TC 59/SC 17 and CEN/TC 
350 mandates should be considered when as-
sessing the sustainability of construction works  
(CEN TC 350, 2011; 2012a; 2012b; ISO, 2011). 
These tables present how the four HBSA existing 
methods and the proposed HBSAtool-PT meth-
od cover the list of the standardised sustainabili-
ty criteria. To the Tables 2.9 and 2.10 of Chapter 
2 are now added the HBSAtool-PT method, so 
that an overall analysis of it can be made.

Figura 3.7 - Comparação entre os sistemas de pesos dos 
métodos HBSAtool-PT, Duurzaamheidsmeter Zeter e Sri 
Lanka, considerando as principais categorias da 
ISO/AWI 21929

3.5.2. Comparação entre os critérios 
de avaliação propostos, as normas 
em desenvolvimento e os métodos 
HBSA existentes
De acordo com as normas existentes, as Tabelas 
3.5 e 3.6 analisam comparativamente os cinco 
métodos HBSA apresentados anteriormente e os 
aspetos ambientais, sociais e económicos que, de 
acordo com a ISO/TC 59/SC 17 e o CEN / TC 
350, devem ser tidos em consideração na avaliação 
da sustentabilidade das obras de construção (CEN 
TC 350, 2011; 2012a; 2012b; ISO, 2011). Às Ta-
belas 2.9 e 2.10 do Capítulo 2 acrescenta-se agora 
o método HBSAtool-PT, para que se possa fazer 
uma análise global do mesmo.
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Principais indicadores
Core indicators

ISO 21929-1: 2011

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Acesso aos 
serviços
Access to services

Transportes públicos
Public transportation • • • •
Transportes particulares
Personal modes of 
transportation • • • •
Espaços verdes e 
exteriores
Green and open spaces •
Serviços básicos
User relevant basic services • •

Qualidade 
estética
Aesthetic quality

Integração com a 
envolvente
Integration with the 
surrounding

•
Impacte da construção 
no local
Impact of building in site •
Especificidades do local
Local concerns •

Terreno
Land

Seleção do lugar
Site selection • • • •

Acessibilidades
Accessibility

Terreno de implantação
Building site • • • •
Edifício
Building • •

Emissões 
prejudiciais
Harmful emissions

Potencial impacte no 
clima
Potential impact on 
climate

• • • • •
Potencial impacte na 
depleção da Camada de 
Ozono estratosférica 
Potential impact on the 
depletion of stratospheric 
ozone layer

• • •
Recursos não 
renováveis
Non-renewable 
resources

Utilização de recursos
Use of resources • •

Água potável
Fresh water

Utilização/Consumo
Use/Consumption • • • • •

Resíduos
Waste

Produção
Production • • • •

Ambiente 
interior
Indoor 
environment

Condições interiores
Indoor conditions • • • • •
Qualidade do ar interior
Indoor air quality • • • • •

Segurança
Safety

Estabilidade
Stability • • •
Resistência
Resistance • •
Segurança contra 
incêndios
Fire safety

Facilidade de 
manutenção
Serviceability

Planeamento/Medição
Planning/Measurement • • •
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Principais indicadores
Core indicators

ISO 21929-1: 2011

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Adaptabilidade
Adaptability

Adaptabilidade às 
alterações de utilização
Adaptability for changed 
use purpose

• • •
Adaptabilidade às 
alterações climáticas
Adaptability for climate 
change

Custos
Costs

Planeamento/Medição
Planning/Measurement • • •

Manutenibilidade 
Maintainability

Planeamento/Avaliação
Planning/Assessment • • •

Tabela 3.5 - Indicadores de sustentabilidade apresentados 
pela ISO/TS 21929-1: 2011 abrangidos pelos métodos 
HBSA

Table 3.5 – Core sustainability indicators of the  
ISO/TS 21929-1: 2011 covered by the HBSA methods

Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Desempenho ambiental Environmental performance

Impactes 
ambientais
Environmental 
impacts

Potencial de 
aquecimento global 
Global warming potential • •
Potencial de depleção 
da camada de ozono 
estratosférica 
Depletion potential of the 
stratospheric ozone layer

• • •
Potencial de acidificação 
do solo e dos recursos 
aquíferos
Acidification potential of 
soil and water sources

•
Potencial de eutrofização
Eutrophication potential
Potencial de formação de 
ozono troposférico
Formation potential of 
tropospheric ozone
Potencial de depleção de 
recursos abióticos
Abiotic depletion potential

Incorporação de 
recursos
Resource input 

Utilização de energia 
primária renovável
Use of renewable primary 
energy

• •
Utilização de energia 
primária não renovável
Use of non-renewable 
primary energy

• • • • •

Utilização de 
recursos
Resource use

Utilização de materiais 
secundários
Use of secondary material • • • •
Utilização de energia 
primária secundária
Use of renewable secondary 
fuels
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Utilização de 
recursos
Resource use

Utilização de 
combustíveis secundários 
não renováveis
Use of non-renewable 
secondary fuels
Utilização de recursos de 
água doce
Use of net fresh water • • • • •

Resíduos
Waste

Deposição de resíduos 
perigosos
Hazardous waste disposed • •
Deposição de resíduos 
não perigosos
Non-hazardous waste 
disposed

• •
Deposição de resíduos 
radioativos
Radioactive waste 
disposed

•
Utilização de água 
potável
Use of net fresh water •

Fluxos de saída
Output flows

Componentes para 
reutilização
Components for re-use • •
Materiais para 
reciclagem
Materials for recycling • • • •
Materiais para 
recuperação de energia
Materials for energy 
recovery
Energia exportada
Exported energy

Desempenho social Societal performance

Acessibilidades
Accessibility

Para pessoas com 
mobilidade reduzida
For people with specific 
needs

•
Aos serviços do edifício
To building services • • •

Adaptabilidade
Adaptability

Capacidade de se 
adaptar aos requisitos 
individuais dos 
ocupantes
To accommodate 
individual user 
requirements

• • •

Capacidade de se 
adaptar às alterações de 
requisitos dos ocupantes
To accommodate 
the change of user 
requirements

• • •
Capacidade de se 
adaptar às alterações 
técnicas
To accommodate technical 
changes

•
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Adaptabilidade
Adaptability

Capacidade de se 
adaptar às mudanças de 
utilização
To accommodate the 
change of use

• •

Saúde e conforto
Health and comfort

Características acústicas
Acoustic characteristics • • • • •
Características da 
qualidade do ar interior 
Characteristics of indoor 
air quality

• • • • •
Características de 
conforto visual
Characteristics of visual 
comfort

• • • • •
Características de 
qualidade da água
Characteristics of water 
quality

• • •
Características 
eletromagnéticas
Electromagnetic 
characteristics
Características espaciais
Spatial characteristics • • • • •
Características térmicas
Thermal characteristics • • • • •

Cargas sobre a 
vizinhança
Loadings on the 
neighbourhood

Ruído
Noise • • • •
Emissões para o ar 
exterior, solo e água
Emissions to outdoor air, 
soil and water

• • • • •
Brilho e ofuscamento
Glare and overshadowing • • • •
Choques e vibrações
Shocks and vibrations •
Efeitos localizados do 
vento
Localized wind effects • • •

Manutenibilidade
Maintenance

Operações de 
manutenção
Operations • • • • •

Proteção e 
Segurança
Safety/security

Resistência às alterações 
climáticas
Resistance to climate 
change

•
Resistência às ações 
acidentais
Resistance to accidental 
actions

•
Proteção pessoal e 
segurança contra 
intrusão e vandalismo
Personal safety and 
security

• • •
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Proteção e 
Segurança
Safety/security

Segurança contra 
interrupções de serviços
Security against 
interruptions of utility 
supply

• • •
Origem de 
materiais e 
serviços
Sourcing of 
materials and 
services

Origem responsável 
e rastreabilidade dos 
produtos e serviços
Responsible sourcing and 
traceability of products 
and services

• • • •

Envolvimento 
das partes 
interessadas
Stakeholder 
involvement

Oportunidade para 
as partes interessadas 
de participarem nos 
processos de tomada 
de decisão durante a 
construção do edifício
The opportunity for 
interested parties to engage 
in the decision-making 
process for the realisation 
of a building

• •

Desempenho económico Economic performance

Impactes 
e aspetos 
económicos 
específicos 
anteriores à fase 
de utilização
Economic impacts 
and aspects at the 
before Use Stage

Custos diretamente 
relacionados com 
a aquisição e 
arrendamento do local 
da construção
Costs directly related to 
the purchase or rental of 
the site 
Custos dos produtos no 
portão da fábrica prontos 
para a construção
Cost of products supplied 
at factory gate ready for 
construction 

• • •
Custos que ocorrem 
entre a fábrica e o local 
da construção
Costs incurred between 
factory and site 
Honorários profissionais
Professional fees •
Trabalhos temporários 
e de preparação do 
estaleiro
Temporary and enabling 
works 

• •
Construção de um bem 
imobiliário
Construction of asset • •

Impactes 
e aspetos 
económicos 
específicos 
anteriores à fase 
de utilização
Economic impacts 
and aspects at the 
before Use Stage

Custos associados à 
adaptação ou ao ajuste 
do bem imobiliário
Initial adaptation or fit 
out of asset 
Arranjos paisagísticos, 
trabalhos nos exteriores
Landscaping, external 
works on the curtilage 
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Impactes 
e aspetos 
económicos 
específicos 
anteriores à fase 
de utilização
Economic impacts 
and aspects at the 
before Use Stage

Taxas e outros custos 
relacionados com 
o licenciamento do 
edifício
Taxes and other costs 
related to permission to 
build 
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives

Impactes 
e aspetos 
económicos, 
excluindo os 
relacionados com 
a operação do 
edifício durante 
a etapa de 
utilização
Economic impacts 
and aspects 
excluding the 
building in 
operation at the 
Use Stage

Custos associados aos 
seguros do edifico
Building related insurance 
costs 
Custos associados 
a arrendamentos e 
alugueres a terceiros
Leases and rentals payable 
to third parties 
Custos regulamentares 
periódicos
Cyclical regulatory costs 
Taxas
Taxes 
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives
Receitas provenientes 
da venda de bens 
imobiliários ou de 
elementos, mas que não 
façam parte de uma 
eliminação final
Revenue from sale of asset 
or elements, but not part of 
a final disposal 
Custos associados a 
terceiros durante a 
exploração
Third party income during 
operation 
Reparações e 
substituições de 
componentes de menor 
importância ou de 
pequenas áreas
Repairs and replacement 
of minor components/small 
areas 

•

Reparações ou 
remodelações de 
sistemas e componentes 
de maior importância
Replacement or 
refurbishment of major 
systems and components 

•
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Impactes 
e aspetos 
económicos, 
excluindo os 
relacionados com 
a operação do 
edifício durante 
a etapa de 
utilização
Economic impacts 
and aspects 
excluding the 
building in 
operation at the 
Use Stage

Custos associados à 
adaptação ou ao ajuste 
do bem imobiliário 
– adaptações ou 
modificações de edifícios 
existentes
Adaptation or subsequent 
fit out of asset – fitting out 
or modification of existing 
buildings 
Limpeza
Cleaning • • •
Manutenção de terrenos
Grounds maintenance •
Renovar a decoração
Redecoration 
Inspeções no fim do 
período de concessão
Disposal Inspections at 
end of lease period 
Fim da concessão
End of lease 
Adaptações ou reformas 
planeadas para o edifício 
aquando da exploração
Planned adaptation or 
planned refurbishment of 
asset in use 
Custos de gestão das 
instalações junto ao 
edifício
Building related facility 
management costs

• • •

Impactes 
e aspetos 
económicos 
relacionados com 
a operação do 
edifício 
Economic impacts 
and aspects of 
the building 
Operational Use

Custos energéticos de 
exploração
Operational energy costs • • • •
Custos relacionados 
com a água em fase de 
utilização
Operational water costs

• • • •
Taxas
Taxes
Subsídios e incentivos
Subsidies and incentives

Impactes 
e aspetos 
económicos do 
fim da vida
Economic impacts 
and aspects at the 
End of Life

Desconstrução/
desmontagem, 
demolição
Deconstruction/ 
dismantling, demolition

•
Todos os custos de 
transporte associados aos 
processos de desconstrução 
e de eliminação do edifício 
construído
All transport costs 
associated with the process 
of deconstruction and 
disposal of the built asset
Honorários e taxas
Fees & taxes
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Principais indicadores
Core indicators
CEN EN 15643-2: 2011; 
EN 15643-3: 2012; EN 15643-4: 2012

Métodos de avaliação Assessment methods

HBSAtool-PT LEED for 
BD+C

BREEAM 
UK New 
Construction

CASBEE - 
NC

Green Star 
Design & 
As Built

Impactes 
e aspetos 
económicos do 
fim da vida
Economic impacts 
and aspects at the 
End of Life

Custos e/ou receitas 
provenientes da 
reutilização, da 
reciclagem e da 
valorização energética 
em fim de vida
Costs and/or revenues 
from reuse, recycling, and 
energy recovery at end 
of life 
Receitas provenientes 
da venda de um bem 
fornecido
Revenue from sale land
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Tabela 3.6 - Indicadores de sustentabilidade apresentados 
pela EN 15643-2: 2011, EN 15643-3: 2012 e EN 15643-4: 
2012 abrangidos pelos métodos HBSA

De acordo com as Tabelas 3.5 e 3.6 e tendo em 
conta os aspetos sociais, é possível concluir que 
quase todos os métodos consideram os indica-
dores enumerados pela EN 15643-3: 2010 e pela 
ISO 21929: 2011. O Green Star - Design & As 
Built é o método que incorpora menos aspetos 
defendidos pelas normas e o HBSAtool-PT e o 
LEED BD + C encontram-se no outro lado da 
escala, sendo os que mais consideram. Em rela-
ção aos critérios ambientais, o HBSAtool-PT é 
aquele que abrange um maior número de indi-
cadores seguido do LEED BD + C. Os resul-
tados também mostram que as diferenças mais 
relevantes são encontradas ao nível da dimen-
são económica, uma vez que a maioria dos in-
dicadores económicos defendidos pelas normas, 
não são diretamente considerados. Ao invés da 
avaliação direta desses indicadores, os métodos 
consideram que estes são intrinsecamente tidos 
em conta em princípios como: redução do con-
sumo de recursos, gestão de energia e eficiência 
de utilização da água.

3.6. CONCLUSÕES DO 
CAPÍTULO 3

A estrutura proposta pelo método HBSAtool-
-PT pretende promover benefícios significativos, 
menos evidentes, nas práticas convencionais de 
planeamento e construção. Sendo que, compara-
tivamente com outras abordagens existentes, este 

Table 3.6 – Sustainability indicators of EN 15643-2: 2011, 
EN 15643-3: 2012 e EN 15643-4: 2012 covered by HBSA 
methods

Analysing Tables 3.5 and 3.6 and regarding soci-
etal criteria, it is possible to conclude that all tools 
are almost consistent with the EN 15643-3: 2010 
and ISO 21929: 2011 since they cover most of the 
listed criteria. Furthermore, from the analysis of 
the above-mentioned Tables, it is also possible to 
conclude that Green Star – Design & As Built is 
the method that covers less standardised sustain-
ability criteria and HBSAtool-PT and LEED 
BD+C are those that are more consistent with on-
going standardisation. Regarding Environmental 
criteria, HBAStool-PT is the one that covers more 
standardised indicators followed by LEED BD+C. 
Results also show that the most relevant differenc-
es are found at the level of the economic dimen-
sion since most standardised economic criteria are 
not directly addressed. Rather than assessing the 
standardised economic criteria directly, the devel-
oped framework considers that these are implicitly 
contained in some environmental principles, such 
as the: reduction of resource consumption, energy 
management and water efficiency.

3.6. CONCLUSIONS OF 
CHAPTER 3

The structure of HBSAtool-PT can help to pro-
duce significant benefits not evident in standard 
design and building management practices. Ad-
ditionally, and compared with other existing ap-
proaches, it allows the integration of more wide-
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método integra aspetos sociais e económicos mais 
abrangentes em vez de se concentrar apenas nos 
impactes ambientais.

Se as opções forem tidas em consideração nas fases 
preliminares de projeto, tanto em novas construções 
como em projetos de reabilitação, torna-se possível 
integrar com maior sucesso e redução de custos, 
os princípios de sustentabilidade. Isto só é possível 
se forem tidas em conta, por parte das equipas de 
projeto, abordagens mais abrangentes e sistemáticas 
nas tomadas de decisão. Para que o efeito seja o de-
sejado, o método de apoio utilizado deve contem-
plar os contextos ambientais, sociais e económicos 
do país/região em que se insere. Nesse sentido, o 
HBSAtool-PT apresenta uma lista estruturada de 
indicadores de sustentabilidade aos quais são atri-
buídos pesos relativos de acordo com a realidade e 
os edifícios hospitalares portugueses.

Para além disso, e uma vez que não existe uma 
orientação internacional comum acerca da im-
portância relativa de cada indicador na avaliação 
global de sustentabilidade, este estudo contribui 
para a investigação nesse sentido, tendo como ob-
jetivo também apresentar uma metodologia para o 
desenvolvimento do sistema de ponderação de um 
método HBSA.

Quanto à metodologia utilizada, baseada nos re-
sultados de um questionário feito às partes inte-
ressadas do setor da saúde português, esta ressalta 
uma abordagem importante, uma vez que permi-
te: I) considerar o conhecimento e a experiência 
de diferentes partes interessadas no processo de 
conceção, utilização e manutenção de edifícios 
hospitalares; II) validar a lista de indicadores de 
sustentabilidade e a estrutura proposta para o mé-
todo HBSAtool-PT; III) compreender a impor-
tância relativa de cada área, categoria e indicador 
para a avaliação global da sustentabilidade; e IV) 
considerar os contextos ambiental, económico e 
social específicos.

Por fim, o artigo publicado na Revista “Journal 
of Cleaner Production”, ao qual este Capítulo deu 
origem, apresenta uma abordagem de avaliação da 
sustentabilidade de edifícios hospitalares que visa 
contribuir para a evolução dos métodos existentes, 
uma vez que a estrutura proposta considera as li-

spread social and economic concerns, rather than 
be focusing on reducing environmental impacts.

If decisions are made at the early design stage, 
both in new construction or rehabilitation op-
erations, it is possible to integrate sustainability 
principles, with a greater probability of success 
and reduced cost. This is only possible using com-
prehensive and systematic approaches that can 
be used in decision-making by the design teams. 
It is also necessary to highlight that, to be effec-
tive, the approach used must be aligned with the 
environmental, societal and economic contexts 
of the country/region where it is going to be ap-
plied. In this sense, the HBSAtool-PT presents 
a structured list of sustainability indicators with 
respective weights in the overall sustainability and 
is aimed at promoting the development of more 
sustainable healthcare buildings in Portugal.

Additionally, since there is no common interna-
tional understanding regarding the weight of each 
indicator has in the global sustainability assess-
ment, this research is also aimed at presenting a 
methodology to develop the system of weights of 
a HBSA methods. 

Regarding the methodology used, since there is 
no common international understanding regard-
ing the weight of each indicator, it is based on the 
results of a questionnaire that involved the main 
Portuguese healthcare sector stakeholders. This 
approach is very important since it allows for: 
I) considering the knowledge and experience of 
different stakeholders in the process of designing, 
using and maintaining a healthcare building; II) 
validating the list of sustainability indicators and 
the proposed framework for the HBSAtool-PT 
method; III) understanding the relative impor-
tance of each sustainability area, category and 
indicator in global sustainability; and IV) consid-
ering the specific environmental, economic and 
societal contexts.
 
Finally, the published paper in the “Journal of 
Cleaner Production”, which this Chapter gave rise, 
presents an approach to assessing the sustainabil-
ity of healthcare buildings that is aimed at evolv-
ing existing approaches. The proposed structure is 
based on the limitations of the recognised existing 
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methods and on ongoing standardisation (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2017)..

This kind of studies and initiatives may be of sig-
nificant advantage in seeking improvement to the 
performance of healthcare buildings. From this 
study, some conclusions that can be relevant to 
the debate regarding the efficiency of investment 
in healthcare buildings are:
• First, these assessment methods can be used: 

to raise awareness and to promote sustainable 
practices in healthcare buildings; to reduce 
consumptions and costs and consequently the 
environmental and economic impacts of these 
buildings; and to support decision-making of 
both design teams and building managers in the 
process of designing and operating sustainable 
healthcare buildings; 

• Secondly, by considering the main stakeholders’ 
opinion, both the list of indicators and system 
of weights are more aligned with their expec-
tations, therefore increasing their potential ef-
fectiveness;

• Thirdly, by proving a list of sustainability indi-
cators and the corresponding assessment meth-
od and benchmarks, it allows hospital manag-
ers to compare the operating efficiency of their 
building with conventional and best practices 
on the national scene.

mitações dos métodos existentes e das normas em 
vigor (Castro, Mateus, & Bragança, 2017).

Este tipo de estudos e iniciativas, possuem uma 
expressão significativa na procura da melhoria 
do desempenho dos edifícios de saúde. Assim, a 
partir desta investigação e no âmbito do método 
proposto, algumas conclusões podem ser retiradas 
no contexto da promoção do nível de sustentabili-
dade das UPCS:
• Primeiramente, estes métodos de avaliação po-

dem ser utilizados para sensibilizar e promover 
práticas sustentáveis   em UPCS, reduzindo os 
consumos e custos e, consequentemente, os im-
pactes ambientais e económicos desses edifícios, 
através do suporte às tomadas de decisão tanto 
das equipas de projeto como dos responsáveis 
pela gestão dos edifícios;

• Em segundo lugar, tendo sido considerada a 
opinião das principais partes interessadas, tanto 
a lista de indicadores como o sistema de ponde-
ração encontram-se em linha com as expectati-
vas dos demais, aumentando assim o potencial 
de eficácia na implementação do método;

• Por último, a utilização deste método permite 
aos gestores hospitalares comparar a eficiência 
operacional do seu edifício com as práticas con-
vencionais e melhores práticas de sustentabili-
dade no contexto português.
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Atualmente, a aplicação de ferramentas e métodos que 
promovem a melhoria e a qualidade das práticas de pro-
jeto e construção no setor da saúde, é importante para 
o apoio de tomadas de decisão em diferentes fases do 
ciclo de vida do edifício. Por sua vez, a organização e 
estruturação dos critérios a considerar em diferentes ní-
veis, como categorias e indicadores, facilita a utilização e 
aplicação dos métodos HBSA, uma vez que, estes crité-
rios destacam aspetos de grande importância no projeto 
e utilização de um edifício hospitalar. Com o intuito de 
incrementar a objetividade das avaliações da sustentabi-
lidade, as organizações internacionais de normalização 
(CEN e ISO) definiram indicadores de sustentabilidade 
fundamentais que devem ser considerados nos processos 
de avaliação de desempenho ambiental, social e econó-
mico dos edifícios. No entanto, considerando a análise 
feita ao estado da arte, é possível concluir que existem 
ainda aspetos de grande importância, relativos ao de-
senho, projeto e utilização de edifícios hospitalares que 
não são considerados nos métodos HBSA.

Assim, e tendo como base os métodos de avaliação de sus-
tentabilidade existentes para edifícios hospitalares, o obje-
tivo deste capítulo prende-se com a apresentação da impor-
tância da definição da estrutura do método HBSAtool-PT 
através da definição de critérios Sustainable-Efective Design 
(SED). O método de investigação utilizado compreende 
a recolha e análise de dados resultantes de um inquérito 
de opinião orientado para as principais partes interessadas 
nas fases de projeto e utilização destes edifícios, os métodos 
de avaliação de edifícios hospitalares existentes e as nor-
mas ISO e CEN atualmente em vigor. Como resultado, 
o método HBSAtool-PT é composto por cinquenta e dois 
indicadores de sustentabilidade que abrangem as diferentes 
dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável e 
possibilitam o apoio das tomadas de decisão durante a con-
ceção e utilização de um edifício hospitalar novo, existente 
ou em fase de reabilitação, localizado em áreas urbanas.

Tools and methods to improve current practices and 
quality in the healthcare building sector are necessary to 
support decision-making at different building life cycle 
phases. Furthermore, Healthcare Building Sustainabil-
ity Assessment (HBSA) Methods are based on criteria 
organised into different levels, such as categories and 
indicators. These criteria highlight aspects of significant 
importance when designing and operating a sustaina-
ble healthcare building. To bring more objectivity to the 
sustainability assessments, the standardisation bodies 
(CEN and ISO) proposed core indicators that should 
be used in the evaluation of the environmental, societal 
and economic performances of buildings. Nevertheless, 
relying on state of the art analysis, it is possible to con-
clude that there are aspects of major importance for the 
operation of healthcare buildings that are not considered 
in the HBSA methods.

Thus, the aim of this paper is to discuss the context 
of sustainability assessment methods in the field of 
healthcare buildings and to present a proposal for the 
incorporation of Sustainable-Effective Design (SED) 
criteria in a new HBSAtool-PT method.  The used re-
search method is innovative since in the development of 
the list of sustainability indicators it considers the opin-
ion of main healthcare buildings’ stakeholders, the ex-
isting healthcare assessment methods and the ISO and 
CEN standardisation works in the field of the methods 
to assess the sustainability of construction works. As a 
result, the proposed method is composed of fifty-two 
sustainability indicators that cover the different dimen-
sions of the sustainability concept to support decision 
making during the design of a new or retrofitted health-
care building in urban areas. 
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4.1. ENQUADRAMENTO DO 
CAPÍTULO 4

Conceitos como “Edifício verde” e “Edifício 
sustentável”, têm vindo a dar origem a áreas de 
investigação cada vez mais populares nas duas 
últimas décadas. Sabe-se que o conceito de Sus-
tentabilidade não apresenta uma definição concisa 
e unânime, mas as preocupações com a saúde e as 
alterações climáticas são suficientemente impor-
tantes para chamar a atenção de todas as partes 
interessadas. Neste campo, a indústria da saúde 
está apenas a começar a dar os primeiros passos 
e a articular o impacte destas preocupações com a 
prestação de cuidados de saúde.

O aparecimento dos métodos HBSA acelerou o 
desenvolvimento e a procura da implementação, 
em projetos de edifícios hospitalares de todo o 
mundo, de uma série de estratégias competitivas ao 
nível do mercado global. Estes são tipos de edifí-
cios complexos, onde se conta com um grande nú-
mero de intervenientes, equipamentos e necessida-
des (Verderber, 2010). Por esta razão, a organização 
espacial dos mesmos, deve contemplar um esforço 
colaborativo entre arquitetos e todas as partes inte-
ressadas nos processos de construção, gestão e uti-
lização destes edifícios. A integração de questões 
ambientais, sociais e económicas na arquitetura, 
promove o desenvolvimento das referidas dimen-
sões e uma abordagem integrada dos instrumentos 
de projeto que vão para além das questões de sus-
tentabilidade do ambiente construído. Assim, tor-
na-se fundamental responder à seguinte pergunta: 
“How to generate sustainability concepts from architec-
tural perspectives?” (Como é que se geram conceitos 
de sustentabilidade a partir de uma perspetiva ar-
quitetónica?) (Allacker & Khan, 2015, p. 26).

Acredita-se que os métodos HBSA podem ajudar 
a responder a esta questão, através da integração 
cada vez maior na sua lista de indicadores, de cri-
térios de avaliação que respondem diretamente a 
preocupações ligadas ao desenho do espaço. Não 
vale a pena existirem espaços denominados sus-
tentáveis   se estes não forem cem por cento utiliza-
dos (caso contrário, todo o conceito de sustentabi-
lidade se tornaria irrelevante), tornando-se assim 
importante envolver cada vez mais os arquitetos 
na utilização deste tipo de ferramentas.

4.1. INTRODUCTION OF 
CHAPTER 4

Concepts of “Green buildings” and “Sustainable 
buildings” have become popular research are-
as over the past two decades. So, the concept of 
Sustainability maybe is a near-impossible term to 
clearly define, but healthcare and climate change 
are important enough to draw the attention of all 
stakeholders. In this field, healthcare industry is 
just beginning to articulate the impact of climate 
change on healthcare services delivery.

The launch of Healthcare Building Sustainability 
Assessment (HBSA) methods is accelerating the 
implementation of a range of global market-com-
petitive sustainable healthcare building strategies 
in worldwide projects. A healthcare building is 
a complex, contradictory building type, and is a 
system of systems. It is a condensed aggregation 
of people, equipment and supplies (Verderber, 
2010). For these reasons space planning should 
be a collaborative effort between architects and all 
other stakeholders. All the environmental, social 
and economic thinking in architecture continue 
to develop the different dimensions and integra-
tive approaches to understand and address, and in 
some ways, also to go beyond, sustainability issues 
in the built environment. So it is important to an-
swer the question: “How to generate sustainability 
concepts from architectural perspectives?” (Allacker 
& Khan, 2015).

The HBSA methods can certainly help to answer 
this question, integrating into its list of evaluation 
more and more criteria that correlate directly with 
the spatial architectural design. If it is not worth 
having sustainable spaces if they are not one hun-
dred per cent used (otherwise the whole concept 
of sustainability would become irrelevant), then it 
is important to increasingly involve designers in 
the utilization of these kinds of tools.

In healthcare buildings, if the space planning is 
well executed it is easier to answer positively many 
of the indicators covered by existing HBSA meth-
ods, make all users feel comfortable and introduce 
sustainable technical improvements. Healthcare 
buildings are one of the best examples for all of 
these issues because its providers are not attend-
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Nos edifícios hospitalares, quando a organização 
e o desenho espacial são bem executados, torna-se 
fácil responder positivamente a muitos dos indi-
cadores abrangidos pelos métodos HBSA existen-
tes, fornecer conforto aos utilizadores e apresentar 
melhorias técnicas sustentáveis. Estes são edifícios 
que exemplificam bem todas estas questões pois 
os seus principais utilizadores não estão a aten-
der pacientes, mas sim a ajudar pessoas (Clark & 
Malone, 2006). Neste sentido, todos os princípios 
de projeto devem ser considerados cuidadosamen-
te, uma vez que a sensibilidade dos utilizadores é 
maior (Castro, Mateus, & Bragança, 2013).

Baum, Shepley, Ginberg, & Rostenberg (2009a) 
defendem que é importante considerar o atual 
diálogo gerado em torno das sinergias e possíveis 
conflitos existentes entre os dois conceitos que se 
afiguram com maior relevância na arquitetura e 
construção de edifícios hospitalares: Evidence-Ba-
sed Design (EBD) e Eco-Effective Design (EED) 
(Projeto baseado no desenho expectável e Projeto 
eco-eficiente, respetivamente). O EED ao apoiar 
a melhoria da qualidade do ambiente interior e o 
seu desenvolvimento ecológico nas fases de projeto 
e utilização de edifícios de saúde, promove o con-
forto interior (por exemplo, visual, acústico e tér-
mico) e também as questões ecológicas relaciona-
das com os consumos e produção de água, energia 
e resíduos, necessários para o seu funcionamento. 
O EBD foca-se no suporte a melhorias significa-
tivas de projeto, alcançadas através de um número 
crescente de soluções baseadas no conhecimento 
prático de casos e na investigação na área de pro-
jeto e gestão da utilização de edifícios hospitala-
res. Neste conceito, o bem-estar dos pacientes e da 
equipa médica é a principal preocupação, estando 
nele focado todas as decisões de projeto. Embora o 
impacte destes dois conceitos nas decisões de pro-
jeto seja significativo, a sua consideração é feita, 
geralmente, de forma separada. No entanto, mais 
de cinquenta por cento dos especialistas defendem 
que o EBD e o EED deverem trabalhar em con-
junto na promoção e satisfação de benefícios co-
muns (Baum & Shepley, 2009). Por exemplo, ao 
se projetarem quartos para internamento, existe 
um conflito claro entre o interesse dos utilizadores 
e o meio ambiente, uma vez que o desenho de um 
quarto maior proporciona mais espaço, conforto e 
melhores condições para o paciente e equipa mé-

ing patients but helping people (Clark & Malone, 
2006). This is a project where all basic design 
healthcare principles must be measured with in-
creased care since both the well-being demands 
and users’ satisfaction are more sensitive (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2013).

According to Baum, Shepley, Ginberg, & Ros-
tenberg (2009a), it is important to consider the di-
alogue that has been created around the synergies 
and potential conflicts between the two most sig-
nificant trends currently shaping healthcare archi-
tecture and construction: Evidence-Based Design 
(EBD) and Eco-Effective Design (EED). EED 
support the improvement of indoor environmen-
tal quality and ecological health in the design and 
operation phases of healthcare buildings, which 
means that it takes into account the indoor com-
fort (e.g. visual, acoustic and thermal) and also 
the ecological issues related with the flows (e.g. 
water; energy and waste) necessary to maintain 
it. EBD focuses on the support of positive health 
outcomes through a growing number of solutions 
informed by practical knowledge and research in 
the design and operation of healthcare buildings. 
In this concept the well-being of the patients and 
staff is the main concern, and all the design deci-
sions are focused on it. These two trends are hav-
ing an impact on the design of healthcare archi-
tecture, but they are generally applied separately. 
However, more than fifty percent of the experts 
in these two trends enclosed concepts to consider 
that EBD and EED should work together in pro-
moting benefits for each other (Baum & Shepley, 
2009). As an example, when designing patient 
rooms, there is a conflict between the interest of 
the users and the environment. Designing larg-
er patient room provides more space, comfort 
and better conditions for the patient and medical 
staff. On the other hand, this will result in higher 
potential environmental impacts, due to the con-
struction and operation of larger building spaces 
(Baum, Shepley, Rostenberg, & Ginberg, 2009b). 

Baum, Shepley, Ginberg, & Rostenberg (2009a) 
also consider that each intersection between these 
two concepts can lead to a new body of research 
and potentially new design directions. Based on 
the Table presented by Baum et al. (Baum, Shep-
ley, Rostenberg, & Ginberg, 2009b), called “Strat-
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egy Matrix”, where authors described the rela-
tionship between EBD and EED criteria, Table 
4.1 presents the conflicts and synergies between 
the EBD strategies (described in (Baum, Shepley, 
Rostenberg, & Ginberg, 2009b)) and core cate-
gories of recognised HBSA methods  previously 
analysed and presented, which reflect concerns 
clearly presented in EED. This table takes into 
account the HBSA methods versions considered 
in Chapter 3.

dica. No entanto, essa opção de projeto resultará 
num maior potencial impacte ambiental, devido à 
construção e utilização de uma maior área (Baum, 
Shepley, Rostenberg, & Ginberg, 2009b).

Baum, Shepley, Ginberg, & Rostenberg (2009a) 
também consideram que cada interseção entre es-
tes dois conceitos pode levar a uma nova área de 
investigação e potencialmente o desenvolvimento 
de novas diretrizes de desenho e projeto. Com base 
na Tabela “Strategy Matrix” apresentada por Baum, 
Shepley, Ginberg, & Rostenberg (2009a), onde se 
descreve a relação entre os critérios EBD e EED, a 
Tabela 4.1 apresenta os conflitos e sinergias entre as 
estratégias EBD e as principais categorias dos mé-
todos HBSA já anteriormente analisados (versões 
consideradas no Capítulo 3), que refletem preocu-
pações claramente defendidas pelo EED.

Principais 
categorias 
Core categories

Principais princípios EBD Main EBD principles

Bem-estar, saúde 
e segurança do 
paciente
Patient health, 
safety and wellbeing

Bem-estar, saúde 
e segurança das 
equipas de trabalho
Staff health, safety 
and wellbeing

Eficiência de 
utilização
Operational 
Efficiency

Tecnologia 
integrada
Integrated 
Technology

Flexibilidade do 
ciclo de vida
Life cycle 
flexibility

Gestão
Management
Bem-estar
Wellbeing
Qualidade de 
serviço
Service quality
Energia
Energy
Transportes
Transport
Água
Water
Materiais
Materials
Resíduos
Waste
Sustentabilidade 
do lugar
Sustainable Sites
Poluição
Pollution

Conflito evidente Clear conflict     
Possibilidade de conflito Possible conflict        

Possibilidade de sinergia Possible synergy         
Sinergia total Clear synergy

Tabela 4.1 - Relação entre as principais categorias dos 
métodos HBSA e as estratégias EBD

Na Tabela 4.1 apresentam-se quatro níveis de re-
lação entre os dois conceitos: dois extremos que 
simbolizam a total existência de sinergia ou con-

Table 4.1 - Relationship between the core categories of HBSA 
methods and EBD strategies

Table 4.1 presents four levels of potential: two ex-
tremes that symbolise the entire existence, or not, 
of synergy between two criteria; and two interme-
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flito entre os dois conceitos; e dois níveis intermé-
dios que abrangem a possibilidade de existência 
de conflitos ou sinergias entre os dois conceitos. 
Com raras exceções, como o caso da “Água” e dos 
“Transportes”, todas as categorias de sustentabili-
dade se relacionam com as estratégias EBD.

A existência de possível ou total sinergia é o re-
sultado que mais se obtém na análise das catego-
rias, sendo a categoria “Qualidade do serviço” a 
que possui “total sinergia” com todos os princípios 
EBD. Para uma futura analise pormenorizada, 
todos os critérios de cada indicador e todas as me-
lhores práticas do EBD deverão ser consideradas, 
sendo que este estudo exaustivo levaria ao desen-
volvimento de uma outra infinidade de áreas de 
investigação. Posto isto, a importância desta aná-
lise para a melhoria do diálogo entre estas duas 
realidades, promove o objetivo comum de apoio às 
equipas de projeto, tornando-se assim essencial a 
relação entre o EED e o EBD com outras preocu-
pações ambientais, económicas e sociais para que 
seja alcançada uma lista abrangente de indicado-
res de sustentabilidade a serem considerados nos 
métodos HBSA (Figura 4.1).

diate levels covering the possibility of conflicts or 
synergies between two categories. Analysing Ta-
ble 4.1, there are rare exceptions like in the case of 
“Water” and “Transport” core sustainability cate-
gories, all categories are related to EBD strategies.

Possible or clear synergies are the major results 
across all categories. On the other hand, the 
category “Service quality” is the one that has a 
“clear synergy” with all the main issues of the 
EBD concept. To better analyse and understand 
this relationship, all the criteria of each category 
and all the best practices of EBD must be con-
sidered, being that this exhaustive study would 
lead the development of another infinity of re-
search areas. Therefore, it is important to analyse 
these conflicts and synergies to improve dialogue 
between these two realities and supply the com-
mon objective that is to support teams in the de-
sign and construction phases. So, it is essential 
to associate the EED with the EBD strategies 
and also with other concerns related to environ-
mental, economic and societal issues to achieve a 
comprehensive list of sustainability indicators to 
consider in HBSA methods (Figure 4.1). 

Figure 4.1 – Concept of Sustainable-Efficiency Design (SED) Figura 4.1 - Conceito Sustainable-Efficiency Design (SED)
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It is proposed the creation of a new concept, re-
sulting from the sum of the concepts EED and 
EBB with other sustainability criteria:  Sustain-
able-Effective Design (SED). As presented in 
Figure 4.1, this newly proposed concept is a pro-
cess of design that is based simultaneously on the 
traditional medical functionality principles and 
the best trade-off between the environmental, 
economic and societal concerns of the Sustainable 
Development.

4.1.1. Objectives of Chapter 4
After studying the state of the art, it is possible to 
identify some studies in the context of the HBSA 
methods, which examine and present solutions 
for: I) the development of new methods to assess 
and rate the sustainability of healthcare build-
ings, as in Mateus & Bragança (2011) and Ali 
& Nsairat (2009); II) the environmental criteria 
used in Environmental Assessment tools, as in 
Haapio & Viitaniemi (2007) and Cotter, Berk-
hoff, Gibreel, Ghorbani, Golbon, Nuppenau & 
Sauerborn (2014); III) the critical issues related to 
the assessment of the sustainability of healthcare 
facilities, as in Stevanovic (2015); IV) the specific  
space design concerns and special requirements of 
healthcare buildings, as in Heynen (2013); and V) 
the paradigm of designing healthcare buildings, 
bearing in mind the EED and EBD concepts, as 
in Guenther (2009). As a contribution to the de-
velopment of state of the art studies, the publica-
tion of this chapter, which gave rise to an article 
published in the Environmental Impact Assessment 
Review, aims at discussing and presenting a list 
of Sustainable-Effective Design (SED) indicators 
to be used in the development of a new HBSA-
tool-PT method in the Portuguese context. The 
importance of each new proposed indicator was 
validated by the answers given to the question-
naire presented in Annex 2. Finally, the results 
are critically analysed.

Thus, the objectives of this chapter are:
• Recommend specific SED indicators to be inte-

grated into the structure of a new HBSA meth-
od, considering the efforts developed so far in 
the standardisation bodies (ISO and CEN), the 
most relevant HBSA methods and the recog-
nised case studies;

Deste modo, propõe-se a criação de um novo con-
ceito, resultante da inter-relação entre os conceitos 
EED e EBB com outros critérios de sustentabili-
dade: o Sustainable-Effective Design (SED) (Pro-
jeto efetivamente sustentável). Conforme apresen-
tado na Figura 4.1, este novo conceito defende o 
processo de projeto que se baseia simultaneamente 
nos princípios tradicionais de funcionalidade mé-
dica e no melhor equilíbrio entre as preocupações 
ambientais, económicas e sociais do Desenvolvi-
mento Sustentável.

4.1.1. Objetivos do Capítulo 4  
Depois da análise feita ao estado da arte, é possível 
identificar alguns estudos relevantes no contexto 
dos métodos HBSA, que investigam e apresen-
tam: I) o desenvolvimento de novos métodos para 
avaliar e classificar a sustentabilidade dos edifícios 
de saúde, como em Mateus & Bragança (2011) e 
Ali & Nsairat (2009); II) critérios ambientais uti-
lizados nas ferramentas de Avaliação Ambiental, 
como em Haapio & Viitaniemi (2007) e Cotter, 
Berkhoff, Gibreel, Ghorbani, Golbon, Nuppenau 
& Sauerborn (2014); III) questões críticas relacio-
nadas com a avaliação de sustentabilidade de edi-
fícios de saúde, como em Stevanovic (2015); IV) 
considerações específicas de organização do espaço 
e requisitos funcionais dos edifícios hospitalares, 
como em Heynen (2013); e V) o paradigma da 
conceção de edifícios de saúde tendo em conside-
ração os conceitos EED e EBD, como em Guen-
ther (2009). Como contribuição para o desenvolvi-
mento do estado-da-arte, este capítulo, o qual deu 
origem a um artigo publicado na Revista Environ-
mental Impact Assessment Review, tem como objeti-
vo discutir e apresentar a lista de indicadores SED 
(Sustainable-Effective Design) que deu origem à es-
trutura do método HBSAtool-PT. A importância 
de cada um dos novos indicadores propostos, foi 
validada pelas respostas dadas ao questionário que 
se apresenta no Anexo 2, sendo estes analisados 
criticamente.

Assim, os principais objetivos deste capítulo são:
• Recomendar indicadores SED capazes de 

originarem o desenvolvimento da estrutura 
de um novo método HBSA, considerando 
os esforços desenvolvidos pelas organizações 
de normalização (ISO e CEN), os métodos 
HBSA existentes e representativos do merca-
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do e os casos de estudo reconhecidos;
• Adaptar a lista proposta de indicadores ao contexto 

ambiental, sociocultural e económico português;
• Validar a importância da consideração dos no-

vos indicadores propostos;
• Apresentar, como exemplo, o processo de cálculo 

de um indicador qualitativo e de um quantitativo;
• Demonstrar como é possível calcular o nível 

global de sustentabilidade;
• Discutir como os resultados desta investigação 

podem ser usados por gestores, promotores e 
projetistas para a promoção de edifícios mais 
sustentáveis.

4.2. METODOLOGIA DO 
CAPÍTULO 4

O primeiro passo da metodologia implementada 
consiste na definição da lista preliminar de indica-
dores de sustentabilidade a serem considerados no 
novo método HBSAtool-PT, os quais se basea-
ram na análise dos potenciais impactes e dos prin-
cipais critérios de sustentabilidade propostos por:

a. ISO 21929-1:2011 (2011), CEN EN 15643-
2:2011 (2011), EN 15643-3:2012 (2012a) e 
EN 15643-4:2012 (2012b);

b. Métodos HBSA existentes, os quais foram ana-
lisados comparativamente ao nível da sua lista de 
indicadores e com a lista de métodos de avalia-
ção de outras tipologias de edifícios existentes;

c. Casos de estudos com reconhecimento das 
práticas de sustentabilidade aplicadas, tendo 
sido feito uma identificação comparativa des-
tas últimas (Anexo 1).

O segundo passo, prende-se com a definição dos 
indicadores SED que se consideram importantes 
para a definição da lista do método HBSAtool-PT, 
pretendendo-se que esta seja abrangente o su-
ficiente, com capacidade de incorporar os mais 
relevantes critérios de sustentabilidade e de fácil 
aplicação prática. Para se atingir este objetivo, foi 
necessário validar a lista preliminar de indicado-
res, tal como apresentado no Capítulo 3, nomea-
damente os indicadores que não são comumente 
considerados nos métodos HBSA estudados. Esta 
é uma metodologia regularmente usada por di-
ferentes autores como Kurts, Jackson, & Fisher 
(2001) e Barbosa & Almeida (2017).

• Adapt the proposed list of indicators to the Por-
tuguese environmental, sociocultural and eco-
nomic contexts;

• Validate the importance of considering the new 
proposed indicators;

• Present, as an example, the assessment method 
of one qualitative and one quantitative indicator;

• Demonstrate how it is possible to calculate the 
overall sustainability score;

• Discuss how the outcomes of this research can 
be used by managers, promoters, and designers 
to achieve more sustainable healthcare buildings.  

4.2. METHODOLOGY OF 
CHAPTER 4

The first step of the implemented methodology is 
the definition of the list of the preliminary sus-
tainability indicators to be integrated with the 
new HBSAtool-PT method. This step is based on 
the analysis of the potential impacts and core sus-
tainability criteria proposed by:

a. ISO 21929-1:2011 (2011), CEN EN 15643-
2:2011 (2011), EN 15643-3:2012 (2012a) and 
EN 15643-4:2012 (2012b);

b. The existing HBSA methods. They were 
compared with each other at the level of the 
list of indicators, and with existing methods 
for other types of buildings;

c. The recognised sustainable case studies. To 
identify common sustainable principles con-
sidered in the design and operation of health-
care buildings (Annex 1).

Next step is to propose a list of SED indicators 
to be integrated with the Portuguese HBSA 
method in development - HBSAtool-PT. 
The aim is to develop a list of indicators wide 
enough to incorporate the most important sus-
tainability criteria and also for practical use. To 
achieve this purpose, it was necessary to vali-
date the preliminary list of indicators, present-
ed in Chapter 3, namely those indicators that 
are not commonly considered in existing HBSA 
methods. This kind of procedure is regularly 
used by different authors as Kurts Jackson, & 
Fisher (2001) and Barbosa & Almeida (2017). 
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For that, it was used the questionnaire oriented 
to the key stakeholders involved in the context of 
hospital buildings, developed and implemented in 
Portugal. At the end of this step, the Analytical 
Hierarchy process (AHP) was used in the inter-
pretation of results obtained in the questionnaire 
(Saaty, 2008). This process also allowed the defi-
nition of weights to be assigned to each SED in-
dicator (Chapter 3). As a final step, the way as the 
SED indicators can be assessed is discussed in to 
define principles for the quantification of quanti-
tative and qualitative indicators. As an example, 
at the end, the assessment method of qualitative 
and quantitative indicator is presented.

4.2.1. Research method and definition
The objective of the definition of SED criteria is 
to create a list of indicators that are at the same 
time simple, measurable and easily associated 
with the goals of Sustainable Development. These 
indicators are, as presented previously, grouped 
into categories that fall into five different areas of 
sustainability: Environmental; Sociocultural and 
Functional; Economy; Technical; and Site.

The list is based on the development needs to 
meet up-to-date sustainable development targets, 
standardisation works and the specific context 
where the method is going to be applied. The 
method presented is focused on the Portuguese 
context, and consequently, it considers specific 
Portuguese aspects and regulations. Each cate-
gory embraces the indicators that influence the 
building sustainability at that level. After that, 
the categories were distributed among the differ-
ent sustainability areas. The list already present-
ed in Chapter 3 was also defined considering the 
conflicts and synergies between EBD and EED 
data collected and studied.

In the context of HBSA methods, the evaluation 
system is crucial since it allows for the aggrega-
tion of the performance obtained at the level of 
the different indicators and a comparison to be 
made among the various buildings. As a result of 
the new proposal and the HBSA method based 
on a better integration of SED criteria is expected: 
• A broader and comprehensive list of sustaina-

bility indicators to support building stakehold-
ers in the creation of a more sustainable health-

Assim, e tal como foi feito para a determinação 
do sistema de ponderação, através do mesmo 
questionário orientado para as principais partes 
interessadas envolvidas no contexto dos edifícios 
hospitalares, foi implementado o método AHP 
para interpretação dos resultados obtidos (Saaty, 
2008). Este processo permitiu ainda a análise e 
definição da importância relativa de cada novo in-
dicador SED (Capítulo 3). Por último, é discutida 
a maneira como os indicadores SED quantitati-
vos e qualitativos podem ser avaliados, através da 
apresentação exemplificativa do processo de cál-
culo de dois deles.

4.2.1. Definição e método de 
investigação
O objetivo da proposta do conceito SED é a cria-
ção de uma lista de indicadores de avaliação men-
suráveis que, ao mesmo tempo, se afigure simples 
e facilmente associada aos objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável.  Esses indicadores são, como 
apresentado anteriormente, agrupados em catego-
rias que se enquadram em cinco áreas diferentes 
de sustentabilidade: Ambiente; Sociocultural e 
funcional; Economia; Técnica; e Lugar.

A lista que se propõe, tem em consideração os 
princípios do Desenvolvimento Sustentável, as 
normas existentes e o contexto específico portu-
guês, considerando-se, consequentemente, aspe-
tos regulamentares específicos do país. Cada ca-
tegoria abrange os indicadores que influenciam a 
sustentabilidade do edifício a esse nível e faz parte 
de uma das cinco áreas. A lista já anteriormente 
apresentada no Capítulo 3, considerou também na 
sua definição os conflitos e sinergias entre os prin-
cípios EBD e os EED estudados.

No contexto dos métodos HBSA, o sistema de 
avaliação é crucial, uma vez que permite a agrega-
ção do desempenho obtido ao nível dos diferentes 
indicadores e a comparação possível entre dife-
rentes edifícios. Assim, como resultado da nova 
proposta, baseada em critérios SED, pretende-se:
• Estabelecer uma lista mais abrangente de indi-

cadores de sustentabilidade para apoiar as dife-
rentes partes interessadas na criação de um setor 
de saúde mais sustentável;

• Estabelecer práticas sustentáveis de projeto que 
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possam ser usadas pelo setor da construção, ges-
tores hospitalares, proprietários e utilizadores;

• Definir práticas de referência para os edifícios 
de saúde portugueses, estabelecidas através da 
identificação de níveis de desempenho conven-
cionais e extraordinários;

• Fornecer uma estrutura global e completa de 
classificação da sustentabilidade capaz de ava-
liar projetos novos ou operações de reabilitação 
de edifícios existentes;

• Promover a assimilação de práticas sustentáveis 
de projeto e utilização pelas partes interessadas, 
aumentando o seu conhecimento na área.

4.2.2. Recolha e análise de dados
A recolha de dados para validação da proposta de 
indicadores e da estrutura do método HBSAtool-
-PT foi feita por meio de entrevistas, as quais foram 
apoiadas no questionário e grupos de entrevistados 
anteriormente apresentados no Capítulo 3. Entre 
outras coisas, o questionário (Anexo 2) permitiu 
recolher a opinião de cada grupo de partes interes-
sadas ao nível de cada indicador de sustentabilidade 
proposto. A estrutura do questionário, descrita na 
secção 3.3.2, permitiu não só a recolha dos dados 
necessários para a definição do sistema de ponde-
ração, como também para entender a importância 
relativa de cada um dos indicadores. Cada entrevis-
tado foi convidado a considerar as tabelas apresen-
tadas e a opinar sobre a relevância da consideração 
de cada um dos indicadores na estrutura geral.

4.2.3. Procedimento
O objetivo principal foi o de recolher dados relati-
vos à opinião das principais partes interessadas: I) 
equipas de projeto e construção, incluindo os com 
mais experiência na área da avaliação da susten-
tabilidade e na conceção de edifícios de cuidados 
de saúde; e II) gestores hospitalares, associados à 
fase de utilização do edifício. Como trabalhos fu-
turos, será importante recolher também a opinião 
dos utilizadores dos edifícios incluindo pacientes, 
visitantes, pessoal médico e equipas de trabalho lo-
gístico, mas isto apenas depois da formalização da 
proposta do método HBSAtool-PT e da sua expe-
rimentação no mercado. Assim, a percentagem de 
entrevistados, de acordo com os Grupos mencio-
nados na seção 3.3.3, é apresentada na Figura 4.2.

care sector will be established;
• Detailed information on healthcare buildings 

will be collected and organised. This can be 
used by building constructors, managers, own-
ers and users to increase their performance;

• Benchmarks for the Portuguese healthcare 
buildings will be established by identifying con-
ventional and sustainable performance levels;

• A complete assessment and sustainability rating 
framework for both new buildings design and 
major renovations will be offered;

• The assimilation of sustainable practices will be 
facilitated, and the number of stakeholders with 
know-how in the field will be increased.

4.2.2. Data collection
The collection of data was made by interviews, 
to validate the proposed list of indicators and the 
HBSAtool-PT method structure, which were 
supported in the questionnaire and groups pre-
viously presented in Chapter 3. Among other 
things, the questionnaire (Annex 2) allowed the 
collection of the opinion of each group of stake-
holders at the level of each proposed sustainabil-
ity indicator. This approach, presented in section 
3.2.2, allowed to collect the data needed to un-
derstand the relative importance of each indica-
tor and to develop the relative weighting system. 
Each respondent was requested to consider all 
tables existing in the questionnaire, and to com-
ment about the relevance of the consideration of 
each indicator in the overall structure.

4.2.3. Sampling procedure
The goal is to collect the opinion of the main 
groups of stakeholders: i) design teams and con-
structors, including those with expertise in the 
design and construction of sustainable health-
care buildings; and ii) healthcare building man-
agers. In future, after this step pf developing a 
specific and validated list of sustainability cri-
teria, this list will be used to collect also the 
opinion of healthcare building users, including 
patients, visitors, medical and logistic staff, but 
this only after the presentation of the HBSA-
tool-PT method and its experimentation in 
the market. So, the percentage of respondents, 
according to the Groups mentioned in section 
3.3.3, was presented in Figure 4.2.
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Figure 4.2 – Percentage of respondents corresponding to each 
group considered

4.2.4. Analytical Hierarchy  
process (AHP)
The AHP method, previously described in section 
3.3.4, of the Chapter 3, was used for data analysis 
(Saaty, 2008). Through its principles of decom-
position, comparative judgments and synthesis 
of priorities, the analyses of desired results were 
achieved, as well as the validation of the indica-
tors proposal made.

4.2.4.1. Definition of the relative importance of 
each category and indicator
For the definition of the average weights of each 
category or indicator, it is necessary to make 
paired comparisons, which are undertaken be-
tween categories and between indicators. For that 
AHP method and the stages described in section 
3.3.4.1 were used.

Thus, to set the weight for each category and each 
indicator, a separate analysis was performed for 
each one of the five areas and each of the twen-
ty-two categories respectively. The relative im-
portance (relative weight) of each indicator and 
category was established using the square Matrix 
structure (Hambali, Sapuan, Ismail, & Nukman, 
2010). The numerical scores from the question-
naire (from 1 to 5) revealed differences of opinion 
about the importance of each category and indi-
cator. To study and analyse the data, a Relative 
Importance Index (RII) was used to calculate the 
final weight of the categories and the indicators 
(Fagbenle, Makinde, & Oluwunmi, 2011; Oth-
man, Hassan, & Pasquire, 2005). The RII ranges 
from zero to one and is determined using Equa-

Figura 4.2 – Percentagem de entrevistados correspondentes 
a cada grupo considerado 

4.2.4. Método Analytical Hierarchy 
process (AHP)
O método AHP, anteriormente descrito na secção 
3.3.4 do Capítulo 3, foi o utilizado para análise 
dos dados (Saaty, 2008). Através dos seus princí-
pios de decomposição, comparação de opiniões e 
síntese de prioridades, foram alcançadas as análi-
ses de resultados pretendidas, bem como validada 
a proposta de indicadores feita.

4.2.4.1. Definição da importância relativa de 
cada categoria e indicador
Para a definição da média dos pesos atribuídos a 
de cada categoria ou indicador, é necessário fazer 
comparações de pares entre as respetivas catego-
rias e indicadores. Para tal, foi utilizado o méto-
do AHP, tal como as respetivas fases descritas na 
secção 3.3.4.1.

Assim, para definição da importância relativa de 
cada categoria e indicador, foi feita uma análise 
individual de cada uma das cinco áreas e cada 
uma das vinte e duas categorias, respetivamente, 
sendo a importância relativa de cada indicador e 
categoria estabelecida através da estrutura Matrix 
(Hambali, Sapuan, Ismail, & Nukman, 2010). As 
pontuações (de 1 a 5) atribuídas no questionário, 
revelaram diferenças de opinião entre grupos, ten-
do sido utilizado, para o estudo e analise dos da-
dos, o Índice de Importância Relativa (IIR) para 
calcular o peso final de cada categoria e ou indi-
cador (Fagbenle, Makinde, & Oluwunmi, 2011; 
Othman, Hassan, & Pasquire, 2005). O IIR varia 
de zero a um e é determinado através da aplicação 
da Equação 4.1, a qual tem em consideração a opi-

Grupo Group I
54%Grupo Group II

18%

Grupo Group III
28%
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nião dos entrevistados e o peso atribuído a cada 
um dos seus grupos.

                                        
(4.1)

RIIc/i - Índice de Importância Relativa da categoria c ou do 
indicador i.
IPk = Índice de Peso atribuído ao Grupo k (Grupo I = 0,45; 
Grupo II = 0,31; Grupo III = 0,24)
Wj, k - peso atribuído pelo entrevistado j do Grupo k 
considerando o intervalo de 1 a 5, onde 1 é o menos 
importante e 5 é o mais importante
PM – Pontuação Máxima possível (5 neste caso)
nk - número total de entrevistados do Grupo k

4.3. APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A aplicação prática de alguns critérios EED em 
edifícios hospitalares é desafiante, uma vez que 
estes requerem sistemas de funcionamento inten-
sivos e intermitentes. Por exemplo, o objetivo do 
EED de alcançar uma pegada ecológica menor 
entra em conflito direto com a abordagem EBD 
para os quartos de internamento, assim como a 
importância da redução da utilização da água e 
do potencial de reutilização de águas cinzentas 
podem também ser um desafio no contexto hos-
pitalar, devido a problemas de controle de infe-
ção e propagação bacteriana. Embora os métodos 
HBSA tenham tentado incorporar e resolver pro-
blemas como estes, não contam ainda com uma 
estrutura clara e um método de avaliação acessível 
e de fácil entendimento (Cole, 2005).

Em geral, os cinquentas e dois indicadores SED 
do método HBSAtool-PT, reunidos em vinte e 
duas categorias, possibilitam a identificação de 
alguns novos critérios de avaliação que não são 
considerados pelos demais métodos HBSA exis-
tentes. Assim, os resultados apresentados neste 
capítulo focam-se nestes novos indicadores e cate-
gorias SED propostos, pretendendo-se apresenta-
-los e valida-los no contexto da estrutura geral do 
método HBSAtool-PT.

4.3.1. Lista de indicadores 
Sustainable-Effective Design (SED)
O método HBSAtool-PT proposto, tem como 
objetivo permitir a comparação do desempenho 
global de sustentabilidade de edifícios hospita-

tion 4.1, taking into consideration the opinion of 
the respondents and the weight assigned to each 
group of them (clusters).

                             
(4.1)

RIIc/i - Relative Importance Index of category c or indicator i. 
WIk - Weight Index assigned to the opinion of the 
respondents of Group k (Group I = 0.45; Group II = 0.31; 
Group III = 0.24)
Wj,k - weight given by respondent j of group k considering 
the range from 1 to 5, where 1 is the least important and 5 
is the most important
A - highest weight (5 in this case)
nk - total number of respondents of Group k

4.3. PRESENTATION AND 
ANALYSIS OF RESULTS 

In practice, it is challenging to implement some 
EED criteria in healthcare buildings, mainly be-
cause healthcare service requires resource-inten-
sive systems. For instance, the EED objective of 
achieving a smaller building footprint is in straight 
conflict with the EBD approach of single patient 
rooms. Another example is the importance of wa-
ter reduction and the reuse of grey water that can 
be a challenge in healthcare context due to infec-
tion control issues and code conflicts. Although 
HBSA methods have been trying to incorporate 
and solve these issues, they also need to have a 
clear structure and assessment methodology to be 
easy to use (Cole, 2005).

In general, the proposed HBSAtool-PT meth-
od is based on fifty-two SED indicators that are 
assembled into twenty-two categories, which in 
turn are subdivided into five areas. Analysing 
the structure and the list of indicators of the new 
method it is possible to identify some new SED 
criteria that are not integrated with the building 
sustainability assessment methods developed so 
far. Therefore, the results presented in this chapter 
are focused on the new indicators and categories 
proposed. The intention is to present and validate 
the new indicators in the context of global SED 
criteria structure proposed.

4.3.1. List of Sustainable-Effective 
Design (SED) indicators
The proposed HBSAtool-PT is aimed at allow-
ing a comparison of the overall performance of 
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healthcare buildings projects. The list of indica-
tors, categories and areas recommended in this ar-
ticle was evaluated by a group of researchers and 
experts as presented before. The used adaptive 
learning process for developing and applying sus-
tainability indicators used, has often been shown 
to be more precise and sometimes easier to apply 
(Reed, Fraser, & Dougill, 2006).

Table 4.2, presents the proposed list of SED cri-
teria, structured by areas, categories and indica-
tors. The proposed structure for the new HBSA-
tool-PT method is based on EBD, EED and other 
complementary criteria to meet the sustainability 
goals. Therefore, the new SED concept proposed 
is defined by criteria that promote medical and 
workspace concerns, environmental issues, but 
also economic, social, technical and local needs, 
always considering the concept of sustainable 
built environment. Table 4.2 highlights the cat-
egories that only respond exclusively to concerns 
related to the SED concept, including those that 
consider concerns also inherent to the concepts 
EBD and EED: Soil use and biodiversity (C3); 
Landscaping (C8); Passive design (C9); Mobili-
ty plan (C10); Space flexibility and adaptability 
(C11); Durability (C17); Cultural value (C21); 
Facilities (C22). These categories and inherent in-
dicators will be referred to hereafter as new SEDs.

lares, tendo sido a sua lista de indicadores, cate-
gorias e áreas, avaliada por um grupo de inves-
tigadores, profissionais e especialistas, sendo que 
o processo adaptativo de aprendizagem utilizado 
para o desenvolvimento e aplicação de indica-
dores de sustentabilidade tem vindo a revelar-se 
cada vez mais preciso e de fácil utilização (Reed, 
Fraser, & Dougill, 2006).

A Tabela 4.2 apresenta a lista de indicadores 
SED, estruturada em categorias e áreas, a qual 
baseia-se em critérios de avaliação EBD, EED e 
outros complementares, desenvolvidos para atin-
gir os objetivos e práticas de sustentabilidade que 
se pretendem. O conceito SED é um processo de 
investigação que define um conjunto de estraté-
gias e opções de desenho de projeto que, ao mes-
mo tempo que enquadram as preocupações mé-
dicas e do espaço de trabalho, respondem por si 
só, e em simultâneo, a preocupações ambientais, 
sociais e económicas que se prendem com o con-
ceito de Desenvolvimento Sustentável. Posto isto, 
na Tabela 4.2 destacam-se as categorias que por 
si só respondem exclusivamente a preocupações 
relacionadas com o conceito SED, acrescendo as 
que consideram preocupações também inerentes 
aos conceitos EBD e EED: Uso do solo e biodi-
versidade (C3); Paisagismo (C8); Desenho passi-
vo (C9); Plano de mobilidade (C10); Flexibilidade 
e adaptabilidade espaciais (C11); Durabilidade 
(C17); Valor cultural (C21); Amenidades (C22). 
Estas categorias e inerentes indicadores, serão de-
nominados daqui para a frente como novos SED.

Áreas Areas Categorias Categories Indicadores Indicators

A1
Ambiente
Environmental

C1 - Avaliação do impacte ambiental 
do ciclo de vida  
Environmental life cycle impact 
assessment 

I1 - Impactes ambientais associados ao ciclo de vida 
Assessment of the building’s life cycle impacts

C2 – Enegia Energy
I2 - Consumo de energia primária  
Primary energy consumption
I3 - Produção local de energia Local energy production

C3 - Uso do solo e biodiversidade 
Soil use and biodiversity

I4 - Otimização da implantação Layout optimisation
I5 - Impermeabilização do solo Soil sealing
I6 - Reutilização de áreas previamente utilizadas  
Reuse of previously built or contaminated areas
I7 - Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site
I8 - Reabilitação da envolvente  
Rehabilitation of the surrounding
I9 - Uso de plantas autóctones Use of native plants
I10 - Efeito de ilha de calor Heat island effect
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Áreas Areas Categorias Categories Indicadores Indicators

A1
Ambiente
Environmental

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Materials and Solid Waste

I11 - Resíduos de construção Construction waste
I12 - Produtos reutilizados e materiais reciclados Reused 
products and recycled materials
I13 - Separação e armazenamento de resíduos Waste 
separation and storage

C5 – Água Water

I14 - Consumo de água potável Drinking water consumption
I15 - Reciclagem e aproveitamento de efluentes Recycling and 
recovery of effluents
I16 - Tratamento de efluentes contaminados Treatment of 
contaminated effluents

A2
Sociocultural 
e funcional 
Sociocultural 
and functional

C6 – Conforto e saúde dos 
utilizadores User’s health and comfort 

I17 - Ventilação natural Natural ventilation
I18 - Toxicidade dos materiais de acabamento Toxicity of 
finishing materials
I19 - Conforto térmico Thermal comfort
I20 - Conforto visual Visual comfort
I21 - Conforto acústico Acoustic comfort
I22 - Qualidade do ar interior Indoor air quality

C7 - Possibilidade de controlo por 
parte dos utilizadores Controllability 
by the user

I23 - Ventilação e temperatura Ventilation and temperature

I24 – Luz natural Natural light

C8 - Enquadramento paisagístico 
Landscaping

I25 - Ligação visual com a paisagem envolvente Visual link 
with the surrounding landscape

C9 - Desenho passivo Passive design
I26 – Implantação e Orientação Layout and Orientation
I27 – Sistemas passivos Passive Systems

C10 - Plano de mobilidade Mobility 
plan I28 - Acessibilidades Accessibilities

C11 - Flexibilidade e adaptabilidade 
espaciais Space flexibility and 
adaptability

I29 – Existência e acessibilidade a áreas sociais Availability 
and accessibility to social areas
I30 - Otimização do espaço Space optimization
I31 - Flexibilidade do espaço Space flexibility
I32 - Adaptabilidade do espaço Space adaptability

A3
Economia 
Economy

C12 - Custos de ciclo de vida Life 
cycle costs

I33 – Custo de investimento inicial Initial cost
I34 - Custos de utilização Operational costs

C13 - Economia local Local economy I35 - Contratação de bens e serviços locais Hiring local goods 
and services

A4
Técnica 
Technical

C14 - Sistemas de gestão ambiental 
Environmental management systems

I36 - Comissionamento Commissioning
I37 - Plano de gestão ambiental Environmental management 
plan
I38 – Controlo de infeções Infection control
I39 - Redução da poluição sonora Reducing noise pollution

C15 – Sistemas Technical systems I40 - Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC 
Efficiency of lighting and air conditioning systems

C16 – Segurança Security I41 - Segurança dos ocupantes Occupants safety

C17 – Durabilidade Durability

I42 - Materiais de elevada resistência e durabilidade 
Materials of high strength and durability
I43 - Seleção adequada de mobiliário Proper selection of 
furniture

C18 - Sensibilização e educação para 
a sustentabilidade Awareness and 
education for sustainability

I44 - Formação dos ocupantes Education of occupants
I45 - Formação dos prestadores de serviço Education of service 
providers
I46 - Inquéritos de satisfação Satisfaction surveys

C19 - Competências na área 
da sustentabilidade Skills in 
sustainability

I47 - Integração na equipa de um Avaliador Qualificado 
Integration in the team of a Qualified sustainability expert 
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Áreas Areas Categorias Categories Indicadores Indicators

A5
Lugar Site

C20 - Comunidade local Local 
community

I48 - Desenvolvimento da comunidade local Local community 
development

C21 - Valor cultural Cultural value I49 - Enquadramento patrimonial Heritage framework

C22 - Amenidades Facilities

I50 - Acessibilidade a transportes públicos Accessibility to 
public transport
I51 - Mobilidade de baixo impacte Low impact mobility
I52 - Amenidades locais Local amenities

(C
on

tin
ua

çã
o)

 (C
on

tin
ui

ng
)

Indicadores novos SED new SED indicators                     
Indicadores EED EED indicators              

Indicadores EBD EBD indicators

Tabela 4.2 - Identificação dos novos SED, EBD e EED, na 
estrutura do método HBSAtool-PT

4.3.2. Importância relativa dos 
novos critérios de avaliação SED 
propostos
Na Tabela 4.2, existem oito categorias que se coa-
dunam em exclusivo com o processo de investi-
gação SED, distribuídas entre as diferentes áreas, 
com exceção da Área Economia. Cada uma dessas 
categorias é composta por um número diferente de 
indicadores, os quais perfazem um total de vinte 
e um. Posto isto, procedeu-se à análise dos resul-
tados obtidos no questionário para se entender a 
importância relativa de cada categoria identificada 
no conjunto total da lista proposta. Deste modo, 
a Figura 4.3 apresenta a classificação individual 
(escala de 1 a 5 do questionário) atribuída a cada 
categoria, por cada um dos três grupos.

É de realçar que o maior número de respostas foi 
dado entre os níveis 4 e 5 a todas as categorias 
apresentadas, sendo em alguns casos estes os úni-
cos níveis selecionados como opção de resposta 
como, por exemplo, pelo Grupo II, nas categorias 
C8, C10, C11, C21 e C22. O nível 1 foi o nível 
menos atribuído, não tendo lugar na maioria das 
categorias. Assim, a Figura 4.4 apresenta a impor-
tância relativa de cada categoria, alcançada através 
da Equação 4.1.

Através da análise dos valores de IIR, é possível ve-
rificar que estes variam entre 0,72 (Categoria C8 
- Enquadramento paisagístico) e 0,95 (Categoria 
C22 - Amenidades). Assim, é possível concluir que 
todos os inquiridos concordam não apenas com a 
relevância da introdução destas categorias no mé-
todo HBSAtoll-PT, como também com a impor-
tância que todas elas têm na avaliação global da 
sustentabilidade dos edifícios. Embora não se veri-

Table 4.2 - Identification of new SED and EBD, EED in the 
structure of the HBSAtool-PT method

4.3.2. Relative importance of the new 
proposed SED design criteria
Considering Table 4.3, there are eight SED com-
plementary categories in a set of twenty-two, dis-
tributed among the different areas, except Econ-
omy. Each of these categories is composed of a 
different number of indicators, making an overall 
number of twenty-one in a total of fifty-two. Af-
ter that, the results obtained in the questionnaire 
were analysed to understand the relative impor-
tance of each identified category in the overall of 
list proposed. Figure 4.3 presents how each cat-
egory is ranked by each cluster of stakeholders, 
using a scale between 1 (not important) to 5 (very 
important). These indicators and categories will 
be referred to hereafter as new SEDs.

It is important to note that 5 and 4 levels were 
the best of all options in the categories analysed. 
In some cases, they were the only levels chosen, 
as in category C8, C10, C11, C21 and C22, con-
sidering the opinion of stakeholders belonging to 
Group II. Level 1 was the less attributed score, 
having no presence in most categories.
For a better analysis, Figure 4.4 presents the rel-
ative importance of each category, using the RII 
index, Equation 4.1.

By analysing the range of RII values, it is possible 
to conclude that they vary between 0,72 (Cate-
gory C8 – Landscaping) and 0,95 (Category C22 
– Facilities). Thus, it is possible to conclude that 
all the respondents agree not only with the im-
portance of the introduction of these categories in 
the proposed HBSAtoll-PT method but also that 
they all have great importance. Although there 
are no huge differences between the relevance of 
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fiquem grandes variações entre os pesos atribuídos 
a cada categoria mencionada, é possível destacar as 
categorias C22 (Amenidades) e C17 (Durabilida-
de) como as consideradas mais importantes.

each mentioned category, it is possible to high-
light Categories C22 (Facilities) and C17 (Dura-
bility) as being the most important.

Figura 4.3 – Pontuações dadas às novas categorias  
SED propostas

Figure 4.3 – Ratings given to the new proposed  
SED categories

Figure 4.4 – Relative importance of each new proposed  
SED category

Figura 4.4 - Importância relativa de cada uma das novas 
categorias SED propostas
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4.3.3. Categorising weights of 
categories and indicators

4.3.3.1. Categories
Based on the relative importance of the catego-
ries, determined and presented in Chapter 3, 
Figure 4.5 presents the weight of each category 
inside the respective area, highlighting the pro-
posed new SED categories. Analysing Figure 4.5, 
it is conclusive that C3 (Soil use and biodiversity) 
is the less important in the Environmental area. 
In Sociocultural and Functional area, Categories 
C8, C9, C10 and C11 made up 50% of overall 
weight. Category C17 (Durability) has an average 
weight in the Technical area and Site area catego-
ries C21 (Cultural value), and C22 (Facilities) are 
the most important, with a weight of 70%. The re-
sults are entirely understandable, given the main 
concerns in the health sector: the users’ comfort, 
the available facilities, quality and costs control.

4.3.3. Importância relativa das 
categorias e indicadores

4.3.3.1. Categorias
Com base na importância relativa das categorias, 
determinada e apresentada no Capítulo3, a Figura 
4.5 apresenta o peso de cada categoria dentro da 
respetiva área, salientando-se as novas categorias 
SED propostas. Através da análise da Figura 4.5, 
é possível verificar que a C3 (Uso do solo e bio-
diversidade) foi considerada a menos importante 
dentro da Área Ambiente e que dentro da Área 
Sociocultural e funcional, as C8, C9, C10 e C11 
totalizam 50% do peso total. A Categoria C17 
(Durabilidade) apresenta uma importância rela-
tiva média na Área Técnica e as Categorias C21 
(Valor cultural) e C22 (Amenidades), da Área 
de Lugar, são as mais importantes, apresentando 
70% do peso total da categoria. Os resultados al-
cançados vão de encontro ao espectável, tendo em 
conta as principais preocupações do sector da saú-
de: conforto dos utilizadores, amenidades, quali-
dade e controlo de custos.

Figura 4.5 - Ponderação das novas categorias SED em cada 
área correspondente

4.3.3.2. Indicadores
Cada categoria SED possui um número diferente 
de indicadores, tal como se pode verificar na Tabe-
la 4.2. De acordo com as apreciações dos sessenta 
entrevistados, todos os indicadores sugeridos de-

Figure 4.5 - Weighting of SED categories in overall categories 
of each area

4.3.3.2. Indicators
Regarding Table 4.2, each new SED category 
has a different number of indicators. Respondents 
argued that all the proposed indicators are rele-
vant and representative of the category to which 

22

10

25

13
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vem constar do método HBSAtool-PT, tendo-se 
assim alcançado a lista final de indicadores SED 
em que se irá basear a avaliação. Tendo sido os 
inquiridos convidados a definir o peso relativo de 
cada indicador na avaliação do desempenho glo-
bal ao nível de cada categoria, os resultados da 
aplicação do método descrito anteriormente no 
Capítulo 3, são apresentados na Tabela 4.3, de-
bruçando-se esta apenas sobre os pesos atribuídos 
a cada novo indicador SED ao nível de cada área 
de sustentabilidade.

they belong. So, they agreed that this list should 
be considered in the HBSAtool-PT method per 
selected SED criteria. Taking into account each 
indicator, the respondents were asked to set the 
relative weight in the assessment of the perfor-
mance at the level of each category. As a result of 
applying the method presented before in Chapter 
3, Table 4.3 shows the weights assigned to each 
new SED indicator to assess the performance of 
the healthcare buildings at the level of each sus-
tainability area.

ID Designação Designation Peso Weight (%)

A1 Ambiente Environmental
C3 Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity 100
I4 Otimização da implantação Layout optimisation 24
I5 Impermeabilização do solo Soil sealing 15
I6 Reutilização de áreas previamente utilizadas Reuse of previously built or contaminated areas 19
I7 Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site 16
I8 Reabilitação da envolvente Rehabilitation of the surrounding 10
I9 Uso de plantas autóctones Use of native plants 7
I10 Efeito de ilha de calor Heat island effect 9

A2 Sociocultural e funcional Sociocultural and functional

C8 Enquadramento paisagístico Landscaping 100
I25 Ligação visual com a paisagem envolvente Visual link with the surrounding landscape 100
C9 Desenho passivo Passive design 100
I26 Implantação e Orientação Layout and Orientation 38
I27 Sistemas passivos Passive Systems 62
C10 Plano de mobilidade Mobility plan 100
I28 Acessibilidades Accessibilities 100
C11 Flexibilidade e adaptabilidade espaciais Space flexibility and adaptability 100
I29 Existência e acessibilidade a áreas sociais Availability and accessibility to social areas 30
I30 Otimização do espaço Space optimization 21
I31 Flexibilidade do espaço Space flexibility 24
I32 Adaptabilidade do espaço Space adaptability 25
A4 Técnica Technical
C17 Durabilidade Durability 100
I42 Materiais de elevada resistência e durabilidade Materials of high strength and durability 71
I43 Seleção adequada de mobiliário Proper selection of furniture 29
A5 Lugar Site
C21 Valor cultural Cultural value 100
I49 Enquadramento patrimonial Heritage framework 100
C22 Amenidades Facilities 100
I50 Acessibilidade a transportes públicos Accessibility to public transport 58
I51 Mobilidade de baixo impacte Low impact mobility 24
I52 Amenidades locais Local amenities 18

Tabela 4.3 - Peso relativo de cada indicador na 
quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada 
nova categoria SED proposta

Table 4.3 - Weight of each indicator in the quantification of 
building performance at the level of each new proposed SED 
category
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By analysing each category, it is possible to high-
light the “most important indicator”, according to 
the opinion of the responders:
• Category C3 (Soil use and biodiversity) – the 

most important is I4 (Layout optimisation), 
closely followed by I6 (Reuse of previously built 
or contaminated areas);

• Category C9 (Passive design) – I27 (Passive 
Systems) has relatively more weight than I26 
(Layout and Orientation);

• Category C11 (Space flexibility and adaptabil-
ity) – the most important are I29 (Availability 
of and accessibility to social areas), but the other 
three indicators have a balanced weight;

• Category C17 (Durability) – I42 (Materials of 
high strength and durability) has relatively more 
weight than I43 (Proper selection of furniture);

• Category C22 (Facilities) - the most important 
indicator is I50 (Accessibility to public transport).

4.3.4. Methodologies to evaluate 
qualitative and quantitative indicators
Most of the criteria that compose existing HBSA 
methods are selected by regarding the limits of 
objective, scientifically acknowledged and verifi-
able factors (Cole, 1999). But this way can only 
offer a partial view of building sustainable per-
formance. Nonetheless, seeking the introduction 
of new proposed SED indicators and consequent 
evaluation criteria that allow their assessment, 
more qualitative descriptions in the measurement 
scale are needed because the measures of the per-
formance are currently weakly defined. This kind 
of indicators can be easily criticised as missing the 
objectivity required to promote confidence in the 
assessment system (Cole, 1999). Reasoning for 
this is that qualitative indicators are open to wider 
interpretation since their evaluation is normally 
less precise. To introduce qualitative indicators in 
HBSA methods, it is important to reduce misin-
terpretation, by establishing precise and objective 
assessment scales (Ng, Chen, & Wong, 2013). To 
be successful the proposed assessment scales must 
be submitted to the analysis of third party stake-
holders, using, for instance, questionnaires.

In proposed HBSAtool-PT structure there are 
quantitative and qualitative indicators. To sup-

Através da análise de cada categoria, é possível 
identificar o indicador considerado como o mais 
importante em cada uma:
• Categoria C3 (Uso do solo e biodiversidade) - o 

mais importante é o I4 (Otimização da implan-
tação), seguido do I6 (Reutilização de áreas pre-
viamente utilizadas);

• Categoria C9 (Desenho passivo) – o I27 (Sis-
temas passivos) tem relativamente mais peso do 
que o I26 (Implantação e orientação);

• Categoria C11 (Flexibilidade e adaptabilidade 
espaciais) - o mais importante é o I29 (Existên-
cia e acessibilidade a áreas sociais), sendo que 
os restantes três apresentam pesos semelhantes;

• Categoria C17 (Durabilidade) – o I42 (Mate-
riais de elevada resistência e durabilidade) afi-
gura-se com relativamente mais peso do que o 
I43 (Seleção adequada de mobiliário);

• Categoria C22 (Amenidades) - o indicador mais 
importante é o I50 (Acessibilidade a transportes 
públicos).

4.3.4. Metodologias para avaliação 
qualitativa e quantitativa de 
indicadores
A maioria dos critérios de avaliação que compõem 
os métodos HBSA existentes são selecionados de 
acordo com os limites dos objetivos a avaliar, com 
o conhecimento científico e respetivos fatores de 
variação identificáveis (Cole, 1999). No entanto, 
desta forma só é possível oferecer-se uma visão 
parcial do desempenho da sustentabilidade de um 
edifício. Com a introdução dos novos indicadores 
SED propostos e consequentes critérios que per-
mitem a sua avaliação, a escala de medição qua-
litativa terá de ser mais ampla e precisa, uma vez 
que as escalas de avaliação qualitativas geralmente 
utilizadas possuem fragilidades na sua definição. 
Assim, sabe-se que este tipo de indicadores pode 
apresentar fragilidades ao nível da objetivida-
de que se afigura necessária para a promoção da 
confiança no sistema de avaliação (Cole, 1999). 
A questão principal prende-se com o facto de os 
indicadores qualitativos estarem abertos a uma in-
terpretação mais ampla, uma vez que a forma de 
avaliação é normalmente menos precisa. Assim, 
para a inclusão de indicadores qualitativos nos 
métodos HBSA, é importante a redução do nú-
mero de possibilidades de interpretação, estabele-
cendo-se escalas de avaliação precisas e objetivas 
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(Ng, Chen, & Wong, 2013). Para tal, as escalas de 
avaliação propostas devem ser submetidas à análi-
se de terceiros, utilizando por exemplo, a aprecia-
ção feita através de questionários.

Na estrutura HBSAtool-PT existem indicadores 
quantitativos e qualitativos. Assim, as duas sec-
ções seguintes apresentam exemplos de avaliação 
dos dois tipos de indicadores existentes, utilizan-
do como exemplo, os indicadores das novas cate-
gorias SED: C8 (Enquadramento paisagístico) e 
C11 (Flexibilidade e adaptabilidade espaciais).

4.3.4.1. Indicador I25 - Ligação visual com a 
paisagem envolvente
O indicador qualitativo I25 (Ligação visual com 
a paisagem envolvente) é aqui apresentado como 
exemplo do tipo de processo de avaliação compor-
tado por quase todos os indicadores qualitativos 
do método HBSAtool-PT. O processo de cálculo 
baseia-se numa lista de verificação adaptada à rea-
lidade portuguesa. Esta lista inclui todos os prin-
cipais problemas que devem ser acautelados, tendo 
em consideração: as leis ou regulamentos do país; 
os reconhecidos casos de estudos; a opinião das 
partes interessadas; e as necessidades identificadas 
através da analise dos edifícios existentes no país.

Assim, relativamente a este indicador, em parti-
cular o contato com a natureza através de “natu-
re-related indoor décor, daylight, window views and 
direct access to the outdoor environment “ (decoração 
interior baseada na natureza, luz do dia, janelas 
e acesso direto a espaços ao ar livre), produz be-
nefícios múltiplos para o tratamento e ambiente 
de trabalho em edifícios de saúde (Nejati, Rodiek, 
& Shepley, 2016, p. 132). Diferentes estudos têm 
vindo a comprovar esta afirmação, mostrando 
que a possibilidade de acesso a ambientes com 
luz natural, com elementos naturais e/ou espaços 
exteriores têm aparentemente um potencial de re-
dução do tempo de reabilitação dos pacientes em 
ambientes hospitalares, significativamente maior 
(Nejati, Rodiek, & Shepley, 2016). Estas questões 
foram analisadas por estudos que investigaram a 
diferença entre a “possibilidade de acesso a espa-
ços exteriores” e o “contato visual através de jane-
las”, tendo sido superiores os benefícios demons-
trados pelo primeiro (Largo-Wight, Chen, Dodd, 
& Weiler, 2011).

port the further development of the HBSA-
tool-PT, the following three sub-sections give 
examples of how to assess both qualitative and 
quantitative indicators. As an example, indi-
cators from two new proposed SED categories 
selected: C8 (Category Landscaping) and C11 
(Space flexibility and adaptability).

4.3.4.1. Indicator I25 - Visual connection with 
the surrounding landscape
The qualitative indicator I25 (Visual connection 
with the surrounding landscape) is presented as 
an example of the evaluation of almost of all qual-
itative indicators proposed for the HBSAtool-PT. 
The used method is based on a checklist, consid-
ering the Portuguese context. This checklist in-
cludes all main issues that must be considered in 
each indicator, taking into account: the country 
laws or requirements; the recognised success case 
studies; the stakeholders’ opinion; and the needs 
identified in the existing buildings in the country.

Therefore, regarding this particular Indicator, the 
contact with nature through “nature-related indoor 
décor, daylight, window views and direct access to 
the outdoor environment”, produce multiple health 
benefits in the treatment and work environments 
of healthcare buildings (Nejati, Rodiek, & Shep-
ley, 2016, p. 132). Different studies have proved 
this statement, showing that the possibility of 
access to daylight, nature and/or outdoor envi-
ronments are apparent to have significantly more 
rehabilitation potential in healthcare spaces (Ne-
jati, Rodiek, & Shepley, 2016). Other studies, an-
alysed the difference between “ full physical access to 
the outdoor landscape” and the mere “visual contact 
through windows” and showed the superior bene-
fits of the first one (Largo-Wight, Chen, Dodd, 
& Weiler, 2011).

Based on these findings, the Indicator I25 (Visual 
connection with the surrounding landscape) is as-
sessed qualitatively through a list of sustainability 
principles and associated credits. When a design 
satisfies, or exceeds a boundary condition, it gath-
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Table 4.4 – Credits checklist of Category I25Tabela 4.4 - Lista de créditos da Categoria I25

Critérios
Criteria

Descrição da área 
envolvente
Description of the 
surrounding area

Créditos
Crédits

A

Número de 
compartimentos/
espaços que 
respondem a cada 
critério
Number of 
compartments / 
spaces that match 
each criterion

B

Valor 
ponderado
Weighted value

= A x B

Número total de 
compartimentos/
espaços em 
avaliação
Total number of 
compartments/ 
spaces under 
evaluation

n

Acesso direto ao 
espaço exterior
Direct access to the 
outdoor environment

Espaço 
verde
Landscape

Jardim 
Garden 12

Vegetação 
natural
Nature

11

Área 
urbana
Townscape

Cidade
City 10

Vias de 
acesso e 
circulação
Traffic routes

9

Acesso direto ao 
espaço exterior 
através de varanda
Direct access to the 
outdoors through a 
balcony

Espaço 
verde
Landscape

Jardim 
Garden 8

Vegetação 
natural
Nature

8

Área 
urbana
Townscape

Cidade
City 7

Vias de 
acesso e 
circulação
Traffic routes

6

Contacto visual 
com o exterior 
através de uma 
janela
An outdoor view 
through a window

Espaço 
verde
Landscape

Jardim 
Garden 4

Vegetação 
natural
Nature

5

Área 
urbana
Townscape

Cidade
City 3

Vias de 
acesso e 
circulação
Traffic routes

2

Existência de elementos naturais no interior 
(vasos com plantas e jardins interiores)
Existence of indoor natural plants

1

ers the related credits. The overall performance 
of the design at this indicator results from the 
weighted average of the credits obtained by each 
evaluated room, considering the total number of 
rooms evaluated (Table 4.4).

Com base nestas considerações, o Indicador I25 
é avaliado qualitativamente através de uma lista 
de boas práticas de sustentabilidade à qual são 
associados créditos. Quando um projeto satisfaz 
ou supera as condições mínimas impostas, são-lhe 
atribuídos os créditos correspondentes. O desem-
penho geral do edifício ao nível deste indicador 
resulta da média ponderada dos créditos obtidos 
por cada compartimento avaliado (Tabela 4.4).
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Para cada um dos três grupos de compartimentos 
interiores existentes em edifícios hospitalares, dis-
ponibilizam-se diferentes créditos: serviços gerais 
(para funcionários); serviços de apoio e restau-
ração (para visitantes e funcionários); e serviços 
específicos (para pacientes). No final, o valor al-
cançado é comparado com as práticas de referên-
cia, de acordo com o contexto específico em que o 
método é aplicado.

4.3.4.2. Indicadores da Categoria Flexibilidade 
e adaptabilidade espaciais (C11)
A articulação espacial e a flexibilidade são me-
canismos emergentes que promovem a resolução 
do problema da falta de compromisso entre as 
necessidades do utilizador, atualmente marcadas 
por constantes alterações, e o espaço. As opções 
de desenho e projeto que fornecem a composição 
e disponibilidade de espaço desejadas, permitem 
acomodar diferentes formas de uso em situações 
espaciais convencionalmente limitadas. Assim, a 
flexibilidade visa, principalmente, libertar os edi-
fícios hospitalares dos aspetos menos positivos re-
lativamente às necessidades evolutivas de cada um 
dos espaços, de modo a que a multifuncionalidade 
necessária seja alcançada.

Deste modo, o conceito de flexibilidade pode ser 
subdividido em dois grandes grupos: flexibilidade 
inicial e flexibilidade contínua. Por sua vez, este 
último pode ser subdividido em três conceitos: 
mobilidade, evolução e elasticidade (Eleb-Vidal, 
Chatelet, & Mandoul, 1988). O conceito de adap-
tabilidade é outra forma de entender a flexibili-
dade. O edifício adaptativo admite funções dife-
rentes ao longo do seu ciclo de vida possibilitando 
ainda a mudança de tipologia (Maccreanor, 1998).

Tendo isto em conta, os quatro indicadores pro-
postos nesta categoria visam decompor o conceito 
de flexibilidade em parâmetros mensuráveis para 
promover a sua avaliação. Relativamente aos pro-
cessos de cálculo para avaliação dos quatro indica-
dores da categoria C11, são propostas as seguintes 
abordagens:
• I29 (Existência e acessibilidade a áreas sociais) – 

apresenta um processo de cálculo semelhante ao 
I25. A avaliação é baseada numa lista de verificação 
que avalia os espaços de estar e convívio existentes 
no edifício e como é feito o acesso aos mesmos.

For each of the broad groups of existing interior 
spaces in healthcare buildings, presented in Ta-
ble 4.5 below, several credits are available: gener-
al services (for employees); support and catering 
services (for visitors and employees); and special 
services (for patients). In the end, the achieved 
number of credits is compared with best and con-
ventional practices, according to the specific con-
text in which the method is going to be applied.

4.3.4.2. Indicators from Category Space 
flexibility and adaptability (C11)
The flexibility of the spaces and the relationship 
between them, emerge as a mechanism to address 
the lack of a permanent link between the user, 
constantly “changing”, and the designer. Devices 
that provide the desired space availability and the 
composition of the building allow accommodat-
ing different modes of use in situations that are 
limited at the outset. Thus, the flexibility in its 
various forms aims primarily at freeing the health 
sector of the negative aspects, so that the needed 
multi-functionality is achieved.

Therefore, the concept of flexibility can be subdi-
vided into two major groups: the initial flexibili-
ty and continuous flexibility. The latter, in turn, 
can be subdivided into three concepts: mobility, 
evolution and elasticity (Eleb-Vidal, Chatelet, & 
Mandoul, 1988). Adaptability is another way to 
understand the flexibility. The adaptive building 
admits many different functions at present and in 
the future. It also allows for the possibility of the 
change of use (Maccreanor, 1998).

Regarding these, the four indicators proposed in 
this category are aimed to decompose the concept 
of flexibility into measurable parameters to pro-
mote its assessment. Regarding the methods to 
assess the four indicators of the C11 category, the 
following approaches are proposed:
• I29 (Availability and accessibility to social ar-

eas) – has a similar assessment process to I25. 
The evaluation is based on a checklist that asks 
what kinds of social spaces exist in the building 
and how it is possible to access them.

• I30 (Space optimisation) – aims at rewarding 
the maximisation of the net Internal Building 
Area, reducing the total construction area. It is 
based in the Space Efficiency (SE) index that is 
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the ratio between the Net Internal Area (NIA) 
and the Total Gross Area (TGA). Equation 
(4.3) presents the calculation method.

                                                                                                               (4.3)

NIA = Net Internal Area is the area of all building compart-
ments, calculated by the internal perimeter of external walls 
(excluding: internal walls, vestibules, ducts, bathrooms, in-
terior corridors, storage areas, similar functional compart-
ments and closets in the walls.
TGA = Total Gross Area is the sum of the construction areas 
of all existing or planned buildings. This is the sum of the 
areas of all floors above and below the ground level, except 
for the areas in the attic and basement without minimum 
weight. The construction area is on each floor, as calculated 
by the exterior perimeter of the exterior walls, including the 
movement of covered spaces (halls, galleries, corridors, stair-
wells and lift shafts) and the outside covered spaces (porches, 
carports, porches and covered terraces)).

I31 (Space flexibility) – aims to reward the exist-
ence of flexible partitioning of the space. For this, 
it is necessary to consider the main vertical ele-
ments that usually exist to divide a space. So, the 
next two indexes are considered: Engaging Verti-
cal Division Elements (EVDE) and Interior Ver-
tical Division Elements (IVDE). Therefore, two 
Values Scales of Flexibility are used to quantify 
the versatility of each room groups studied (exam-
ple hospital rooms, living rooms, operating rooms, 
etc.) and to achieve the Flexible Global Subdivi-
sion (FGS). These scales, presented in Table 4.5 
and proposed by Davico (2013) are decimal and 
are between 0 and 9 (0 the least adaptable; 9 the 
most adaptable). Each value on the scale belongs 
to each type of partition (e.g. wall, door, sliding 
panel, etc.).  The FGS index is calculated using 
Equation (4.4).

                                                                    (4.4)
lmE = Linear meters of each EVDE and/or IVDE presented 
in each room groups.
TlmSC = Total linear meters of each room groups.
 SVE = Scale value of each EVDE or IVDE, presented in 
Table 4.5
n = total number of spaces

• I30 (Otimização do espaço) - visa recompensar 
a maximização da Área útil de Pavimento, re-
duzindo a Área total de construção. O processo 
de cálculo baseia-se assim, no índice de Eficiên-
cia do Espaço (EE) que resulta do quociente en-
tre Área Útil de Pavimento (AUP) e a Área total 
de construção (∑Ac) (Equação 4.3).

                                                         (4.3)

EE = índice de Eficiência do Espaço (%)
AUP = Área Útil de Pavimento corresponde ao somatório das 
áreas de todos os compartimentos do edifício, calculadas 
pelo perímetro interno das paredes exteriores do mesmo (ex-
cluindo: paredes interiores; vestíbulos; couretes; instalações 
sanitárias; corredores; arrumos e compartimentos com iguais 
funções; e armários embutidos) (m2)
∑Ac = Área total de construção é o somatório das áreas de 
construção de todos os edifícios existentes ou previstos, sen-
do estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e 
abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e 
em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção 
é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes 
exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, 
galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas 
e terraços cobertos) (m2)

I31 (Flexibilidade do espaço) – promove a exis-
tência de divisões flexíveis nos espaços. Para tal, 
é necessário considerar os principais elementos 
verticais que usualmente existem para a divisão 
de compartimentos. Assim, o desempenho de um 
edifício ao nível deste indicador avalia-se através 
do índice de Flexibilidade Global (FG) que se 
apresenta em percentagem e tem em considera-
ção os dois seguintes índices: Envolvente Vertical 
(EV); Partições Interiores Verticais (PIV). As es-
calas de referência, utilizadas para avaliação des-
tes índices, apresentadas na Tabela 4.5 e propostas 
por Davico (2013) são decimais e variam entre 0 
e 9 (0 o menos adaptável, 9 o mais adaptável). O 
índice FG é calculado através da Equação (4.4).

                                                                 (4.4.)
FG = índice de Flexibilidade Global (%)
mF = somatório dos metros lineares de cada tipo de EV ou 
PIV do compartimento i em análise
mT = somatório dos metros lineares das paredes envolvente e 
paredes interiores do compartimento i em análise
IF = Índice de Flexibilidade da EV ou PIV, expresso na 
Tabela 4.5
n = Número total de compartimentos/espaços em avaliação
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Tabela 4.5 - Escalas de Flexibilidade (Davico, 2013)

• I32 (Adaptabilidade do espaço) - baseia-se no 
cálculo do índice de Adaptabilidade Global 
(AG), expresso em metros quadrados por cama, 
através da equação (4.5).

                                 (4.5)
AIF = Área Interna Fixa corresponde ao somatório das áreas 
técnicas, couretes, cozinhas, copas e instalações sanitárias (m2)
Nc = número de camas

4.4. DISCUSSÃO DO 
CAPÍTULO 4

Tendo em consideração que os edifícios hospi-
talares são grandes consumidores de energia e 
água, têm grandes dimensões, funcionam per-
manentemente, incorporam uma grande quan-
tidade e variedade de equipamentos e estão 
sempre a ser atualizados, a opção pelo projeto 
sustentável resulta potencialmente numa vanta-
gem competitiva ao nível económico, ambiental 
e social. Deste modo, os métodos HBSA devem 
basear-se numa abordagem sistemática para que 
sejam atingidos os objetivos de sustentabilidade 

Table 4.5 – Scales of Flexibility (Davico, 2013)

• I32 (Space adaptability) – it is based on the cal-
culation of the Global Adaptive Space (GAS) 
per bed. Equation (4.5) presents the calculation 
method.

(4.5)
IFA = Internal Fixed Area is the total of technical areas that 
present static condition relationship with adjacent spaces, 
usually composed by kitchens and bathrooms.
NB = Number of Beds

4.4 DISCUSSION OF  
CHAPTER 4

Considering that hospital buildings are large con-
sumers of energy and water, have big dimensions, 
operates continuously, use a large quantity and 
variety of equipment and are always being updat-
ed – the sustainable design potentially results in a 
competitive advantage at economic, environmen-
tal and social levels. Furthermore, HBSA meth-
ods need to be based on a systematic approach 
to go with these multidisciplinary and complex 
sustainability goals. It is possible to highlight the 
following roles of the HBSA methods:

EV EVD PIV IVDE
Parede de fole com superfície transparente
Bellows wall with transparent surface 8,8 Mobiliário móvel

Mobile furniture 9,0

Superfície deslizante transparente
Transparent sliding surface 7,8 Divisória de fole

Partition bellows 7,5

Superfície deslizante opaca
Opaque sliding surface 7,1 Cortina

Curtain 7,1

Superfície transparente com cortina
Transparent surface with curtain 6,8 Superfície deslizante transparente

Transparent sliding surface 5,9

Superfície transparente
Transparent surface 5,6 Superfície deslizante opaca

Opaque sliding surface 5,7

Porta transparente
Transparent door 4,9 Porta transparente

Transparent door 5,3

Porta opaca
Opaque door 4,4 Porta opaca

Opaque door 4,3

Painel fixo com janela
Fixed panel with window 4,3 Mobiliário fixo multifuncional

Multifunctional fixed furniture 3,8

Painel fixo
Fixed panel 3,0 Mobiliário fixo

Fixed furniture 3,1

Parede fixa com janela
Fixed wall with window 2,1 Superfície fixa transparente

Transparent fixed surface 2,1

Parede fixa leve
Light fixed wall 0,9 Painel fixo leve

Fixed light panel 1,2

Parede fixa pesada
Conventional wall (fixed) 0,0 Parede fixa pesada

Conventional wall (fixed) 0,0
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1. Take into account the connection between 
the sustainable development needs and the 
built environment;

2. Transform these requirements into achievable 
goals;

3. Establish references (at global, regional or na-
tional levels) and outstanding sustainability 
practices;

4. Be a useful aid in the decision-making process.

Hitherto, the existing HBSA identified meth-
ods have been trying to introduce in its struc-
ture the sustainable development aims, consid-
ering the building based design specifications. 
The article that derived from this chapter, pro-
posed the definition of a new concept, which 
is Sustainable-Effective Design (SED).  From 
this concept, it is possible to define some SED 
indicators capable of outlining a list, which 
could integrate an HBSA method. The impor-
tance of defining this list, supported by SED 
criteria, has proved to be significant for the 
sustainability assessment of hospital buildings, 
which are not normally considered in HBSA 
methods. A proposed structure for the HBSA-
tool-PT method was presented, described and 
analysed.

Table 4.6 presents the relationship between the 
sustainable core categories of existing HBSA 
methods and proposed HSATool-PT at the three 
sustainability dimensions (and related sustaina-
bility aspects), according to the division suggested 
by ISO 21929-1: 2011 (2011).

In Table 4.6 immediately stands out two columns 
for opposite reasons: the ‘‘cultural value’’ aspect 
considered only in Category C21 (Cultural Value) 
of the HBSAtool-PT, and ‘‘Use/depletion of re-
sources’’ aspects covered by most core sustainabil-
ity categories presented in all five HBSA methods. 
Thus, it concludes that HBSAtool-PT includes 
all core categories proposed by ISO 21929-1:2011 
and therefore it addresses more sustainability 
aspects than the methods developed so far. The 
proposed method is based on a more comprehen-
sive list of indicators than the currently existing 
HBSA methods. So, the SED concept allows a 
better response to sustainable building definition 
proposed by the standards, namely ISO 21929.

multidisciplinares. Assim, é possível destacar as 
seguintes funções dos métodos HBSA:

1. Ter em consideração a conexão entre as ne-
cessidades de desenvolvimento sustentável e o 
ambiente construído;

2. Transformar esses requisitos em metas  
realizáveis;

3. Estabelecer referências (a nível global, regio-
nal ou nacional) e práticas de sustentabilidade;

4. Ser um auxiliar útil nos processos de tomadas 
de decisão.

Os métodos HBSA desenvolvidos até então, ba-
seiam-se na introdução, na sua estrutura, de objeti-
vos de desenvolvimento sustentável que consideram 
especificações base de projeto do edifício. O artigo 
que derivou deste capítulo, propõe a definição de um 
novo conceito, que é o de Sustainable-Effective Design 
(SED), a partir do qual é possível definirem-se indi-
cadores capazes de delinear uma lista a integrar em 
métodos HBSA. A importância da definição desta 
lista, apoiada em critérios SED, revelou-se significa-
tiva para a avaliação da sustentabilidade de edifícios 
hospitalares, não sendo muitos destes critérios nor-
malmente considerados nos métodos HBSA. Posto 
isto a apresentação da estrutura do método HBSA-
tool-PT foi feita, descrita e analisada.

A Tabela 4.6 apresenta a relação entre as princi-
pais categorias de sustentabilidade   dos métodos 
HBSA estudados e do HSATool-PT, e as três 
dimensões de sustentabilidade (e aspetos relacio-
nados), de acordo com a divisão sugerida pela ISO 
21929-1: 2011 (2011).

Na Tabela 4.6, destacam-se imediatamente duas 
colunas por razões opostas: “Valor cultural” consi-
derado apenas na Categoria C21 (Valor Cultural) 
do método HBSAtool-PT; e “Utilização/depleção 
de recursos” abrangido pela maioria das categorias 
de sustentabilidade apresentadas nos cinco métodos 
HBSA. Assim, é possível concluir que o método 
HBSAtool-PT considera todos os aspetos defendi-
dos pela ISO 21929-1: 2011, abordando assim mais 
princípios de sustentabilidade do que os restantes 
métodos estudados. Deste modo, pode-se dizer que 
a integração do conceito SED, no desenvolvimen-
to de um método de avaliação da sustentabilidade, 
permite uma melhor resposta à definição de cons-
trução sustentável proposta pela norma ISO 21929.
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Tabela 4.6 – Potenciais impactes das principais categorias dos 
métodos HBSA, de acordo com a norma ISO 21929-1: 2011

Para a avaliação da lista proposta de indicadores, 
é necessário desconstruir o edifício e considerar 
o estudo das suas partes constituintes: comparti-
mentos; edifício; complexo clínico; e comunidade. 
Dependendo do tipo de edifício, as necessidades e 
os requisitos obrigatórios são também diferentes e, 
portanto, para serem comparáveis, os casos de es-
tudo devem ser idênticos. No caso do método pro-
posto, para além da compartimentação, o número 
de metros quadrados é a medida utilizada para se-
paração dos edifícios em diferentes grupos sendo as 
práticas de referência de cada indicador diferentes, 
de acordo com a dimensão e tipo de edifício em 
estudo (Castro, Mateus, Serôdio, Bragança, 2015).

Table 4.6 – Potential impacts of the core categories of HBSA 
methods, according to ISO 21929-1:2011

For the assessment of the proposed list of indica-
tors, it is necessary to break down the building into 
its constituent parts and study each one: rooms; 
building; healthcare complex; and community. 
Depending on the type of building, the needs and 
mandatory requirements are also different and 
therefore, to be comparable, the case studies should 
be identical. In the case of the proposed method, 
apart from compartmentalization, the number of 
square meters is the measure that is used to dived 
the buildings in different groups (Castro, Mateus, 
Serôdio, Bragança, 2015). The benchmarks used by 
each indicator are different, according to the size 
and the type of the building in study.

Principais categorias
Core categories

Potenciais impactes Potential Impacts
Ambiente Environment Economia Economic Sociedade Societal

Alteração/
Deterioração

Change/
Deterioration

Utilização/
Esgotamento 
de recursos

Use/Depletion 
of resources

Valor eco-
nómico

Economic 
value

Produtivi-
dade

Productivity
Saúde
Health

Satisfação
Satisfaction

Equidade
Equity

Valor 
cultural
Cultural 

value

Gestão Management B G H B G H B G H B G H
Qualidade do 
ambiente interior/
Bem-estar
Indoor Environmental 
quality/Wellbeing

B L G 
C H B L G C H B L G 

C H
B L G 
C H

Qualidade do serviço
Service quality B G C H B G C H B G C 

H B G C H B G C H

Acessibilidades
Accessibilities

B L G 
C H

Adaptabilidade
Adaptability C H C H

Energia Energy B L G C H B L G C H

Tranportes Transport B LG C H B L G C H B L G 
C H

B L G 
C H

B L G 
C H

B L G 
C H

Água Water B L G C H B L G 
C H

Materiais Materials B L G C H B L G C H
Resíduos Waste B L G H
Segurança
Safety B L H B L H

Sustentabilidade do 
lugar Sustainable Sites B L G H B L G H B L GH

Qualidade estética
Aesthetic quality H H

Poluição Pollution B L G C H
Custos
Costs B G H B G H
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É ainda importante ressaltar que, no caso desta 
tipologia de edifícios é essencial avaliar a eficiên-
cia do espaço, considerando os seguintes aspetos:
• Ao contrário de outros tipos de construção, os 

edifícios hospitalares possuem muitos compar-
timentos distintos (áreas técnicas, consultórios 
médicos, salas de enfermagem, espaços sociais, 
entre outros). Cada tipo de compartimento dife-
rente possui requisitos funcionais específicos e, 
portanto, os indicadores devem ser desenvolvi-
dos a fim de permitirem a sua avaliação;

• Ao se comparar a eficiência do espaço dos edi-
fícios hospitalares é necessário ter em atenção 
o número de camas comportado por cada um, 
uma vez que esta é uma variável que tem um 
grande impacto nos resultados;

• Em comparação com outros tipos de constru-
ção, o período de operação dos edifícios de saú-
de é bastante maior (a maioria destes edifícios 
opera em serviços de vinte e quatro horas) sendo 
assim a quantidade de espaço de tempo de utili-
zação muito diferente.

Para o projeto de um edifício hospitalar espacial-
mente eficiente é necessário considerar (Marmot, 
2006):
• O espaço mínimo necessário para que as funções 

específicas sejam adequadamente acomodadas, 
tendo em conta o conforto dos utilizadores;

• O elevado nível de utilização do espaço, uma vez 
que é usado durante o tempo máximo disponível.

Os critérios SED promovem a redução dos custos 
ao longo do ciclo de vida através:
• Da modificação e adaptação dos espaços aquan-

do das alterações dos requisitos funcionais, o que 
permite a reutilização dos edifícios a longo prazo;

• Do desenho e projeto de espaços otimizados, 
reduzindo os custos de utilização dos mesmos;

• Da criação de espaços duráveis.

4.5. CONCLUSÕES DO 
CAPÍTULO 4

A integração dos critérios SED no projeto de edi-
fícios hospitalares, promove o alcance de benefícios 
significativos relativamente às práticas convencio-
nais que dominam o setor da construção, defen-
dendo-se um processo de projeto que se baseia si-
multaneamente nos princípios tradicionais de fun-

It is also important to highlight that in the case 
of this kind of buildings it is essential to evalu-
ate space efficiency and consider the following 
aspects:
• Unlike other building types, in healthcare 

buildings, there are much more space typologies 
(technical areas, medical offices, nursery areas, 
societal areas, among others). Each different ty-
pology has different functionality requirements 
and therefore the indicators must be developed 
to allow the evaluation of the specific require-
ments of each one; 

• When comparing the space efficiency of health-
care buildings, it is necessary to have in mind 
that the number of beds of each one is a variable 
that has a great impact on the results;

• Compared to other building types the opera-
tion period of healthcare buildings is quite dif-
ferent (most of this type of buildings operate in 
a twenty-four hours’ service) and therefore the 
amount of time space is used is very different.

To design a healthcare building taking into ac-
count space efficiency, it is necessary to consider 
(Marmot, 2006):
• The minimum necessary space for the desired 

functions to be properly accommodated, bear-
ing in mind the comfort of the users;

• The high level of space utilisation because it is 
used for the maximum possible amount of time. 

SED criteria can also promote fewer lifecycle 
costs by:
•	Modifying and adapting space when functional 

requirements change, which permits the reuse 
of buildings in the long-term;
•	Designing building spaces to optimised the use 

costs of their being used;
•	Providing spaces, which are durable.

4.5. CONCLUSIONS OF 
CHAPTER 4

The integration of SED criteria in the design of 
hospitals can help to produce significant benefits 
when compared to the results of standard practic-
es in healthcare buildings. Sustainable-Effective 
Design (SED) is a process of design that is based 
simultaneously on the effective medical function-
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cionalidade médica e no melhor equilíbrio entre as 
preocupações ambientais, económicas e sociais do 
Desenvolvimento Sustentável. Prevê ainda con-
tribuir para a definição da lista de indicadores dos 
métodos HBSA, destacando nela a importância 
das tomadas de decisão integradas de projeto.

Os novos critérios SED propostos, descritos e 
apresentados na seção 4.3.1, relacionam-se maio-
ritariamente com questões que podem ser res-
pondidas através da arquitetura. Essas questões, 
requerem geralmente uma abordagem qualitativa, 
sendo assim necessário recorrer a um método de 
avaliação das diferentes opiniões expressas pelas 
principais partes interessadas, o que se revela de 
extrema importância para o alcance de resulta-
dos consistentes e representativos, sendo este, no 
entanto, um processo moroso e complexo. Deste 
modo esta poderá ser uma justificação plausível 
para o facto de estas serem questões menos focadas 
nos métodos HBSA já disponíveis no mercado.

Comparando o método HBSAtool-PT com ou-
tras abordagens existentes, é possível afirmar-se 
que este permite a integração de preocupações 
sociais e económicas mais abrangentes, ao invés 
de se concentrar maioritariamente na redução de 
potenciais impactes ambientais. Se as decisões de 
projeto, utilização e manutenção fizerem parte 
da fase preliminar de projeto, torna-se possível a 
integração, com maior probabilidade de sucesso, 
dos critérios SED, promovendo-se a redução de 
custos, o aumento da durabilidade do edifício e 
uma melhor experiência de utilização do mesmo. 
É ainda importante sublinhar que, ao nível do es-
paço e da sua organização, os edifícios hospitala-
res necessitam de ser renovados e readaptados com 
maior frequência que outros, a fim de poderem 
integrar eficazmente a constante evolução tecno-
lógica que se verifica no setor.

ality principles and the best trade-off between the 
environmental, economic and societal concerns 
of the Sustainable Development. This new con-
cept also contributes to the definition of the cri-
teria and framework to be adopted in the HBSA 
methods and highlights the importance of taking 
integrated design decisions.

The new proposed SED criteria, described and pre-
sented in section 4.3.1, are more related to archi-
tectural concerns than the existing approaches, and 
can be easily answered by the architectural project 
design. These concerns normally require a qualita-
tive approach and therefore it is necessary to resort 
to a methodology to assess the different perspec-
tives of key stakeholders about these issues. This is 
of upmost importance to achieve a representative 
and consistent results, but it is also very complex 
and time consuming. This is why these issues are 
less focused on other building sustainability assess-
ment methods already available on the market.

Comparing the HBSAtool-PT method with oth-
er existing approaches, it is possible to say that it 
allows for the integration of more comprehensive 
social and economic concerns, rather than focus-
ing on reducing potential environmental impacts. 
If the decisions are made at the early stage, it is 
possible to integrate SED criteria with a greater 
probability of success, reducing costs, increasing 
the durability of the building, and promoting a 
better experience for all users. Comparing to oth-
er building types, it is necessary to highlight that 
healthcare buildings need to be more frequent 
renovated and adapted, in terms of space and lay-
out, to integrate the fast technological evolution 
that is taking place in the healthcare sector.   
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Desde a última década do século XX que o setor de saú-
de tem vindo a prestar atenção ao impacte ambiental dos 
seus edifícios, o que tem originado o aparecimento de 
novos regulamentos, novas metas políticas e métodos de 
Avaliação de Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares 
(HBSA). A saúde, é uma das indústrias mais regulamen-
tadas atualmente, sendo também uma das maiores con-
sumidoras de energia por metro quadrado de construção. 
Para que seja possível a avaliação da sustentabilidade de 
edifícios hospitalares, é necessário estabelecer um conjun-
to de práticas de referência relacionadas com o desempe-
nho no ciclo de vida destes edifícios. Assim, para a ava-
liação da sustentabilidade de um projeto e para o suporte 
dos projetistas e demais partes interessadas no processo de 
conceção e operação de um edifício hospitalar, a conside-
ração destes dois fatores é essencial. Estes fatores permi-
tem a comparação entre o desempenho de um edifício e 
as melhores práticas e práticas convencionais do mercado, 
em diferentes fases do seu ciclo de vida. 

Deste modo, este capítulo foca-se no processo de esta-
belecimento de práticas de referência para consumo de 
recursos, produção de resíduos, custos de operação e po-
tenciais impactes ambientais relacionados com a fase de 
utilização destes edifícios. Os objetivos são contribuir 
para a redução da subjetividade encontrada na defini-
ção das práticas de referência utilizadas nos métodos de 
Avaliação de Sustentabilidade de Edifícios (BSA), sendo 
considerado o contexto português, e estabelecer um mé-
todo de determinação de práticas de referência a utilizar 
no método HBSAtool-PT.

Since the last decade of the twentieth century, the health-
care industry is paying attention to the environmental 
impact of their buildings and therefore new regulations, 
policy goals and Healthcare Buildings Sustainability 
Assessment (HBSA) methods are being developed and 
implemented. At the present, healthcare is one of the 
most regulated industries and it is also one of the larg-
est consumers of energy per gross floor area. To assess 
the sustainability of healthcare buildings it is necessary 
to establish a set of benchmarks related with their life cy-
cle performance. They are both essential to rate the sus-
tainability of a project and to support designers and other 
stakeholders in the process of designing and operating a 
sustainable building, by allowing the comparison to be 
made between a project and the conventional and best 
market practices. 

This chapter is focused on the process to set the bench-
marks for resources consumption, waste production, op-
eration costs and potential environmental impacts related 
to the operational phase of healthcare buildings. It aims 
at contributing to the reduction of the subjectivity found 
in the definition of the benchmarks used in Building Sus-
tainability Assessment (BSA) methods, applied in the 
Portuguese context, and stablished a method to determi-
nate benchmarks for the HBSAtool-PT method.
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5.1. ENQUADRAMENTO DO 
CAPÍTULO 5

O sector de saúde representa uma das indústrias 
mais complexas, caracterizado por rápidas e cons-
tantes alterações derivadas de novas tecnologias, 
técnicas e sistemas farmacêuticos e de gestão 
(Boone, 2012). O projeto hospitalar incorpora 
um processo de trabalho e desenvolvimento que 
se baseia nas seguintes principais preocupações: a 
adequação aos constantes avanços tecnológicos na 
saúde; a conformidade com as regras e regulamen-
tos (que garantem a boa qualidade dos ambientes 
projetados); a complexidade do projeto e a flexi-
bilidade necessária do mesmo; e as restrições de 
custos de utilização ao longo do ciclo de vida.

Na União Europeia, cerca de 10% do PIB de cada 
país é utilizado nas fases de construção e utiliza-
ção dos edifícios hospitalares, sendo que este tipo 
de edifício contribui para cerca de 5% das emis-
sões totais de CO2 destes mesmos países (Vaque-
ro, 2013). Nos edifícios hospitalares o uso intensi-
vo de energia, de recursos hídricos e a produção de 
resíduos, conduziram o sector à discussão no cam-
po da sustentabilidade. No entanto, atualmente, 
ainda há partes interessadas do sector que não se 
revelam preocupadas com a eficiência destes edi-
fícios, não sendo portanto, apologistas da imple-
mentação de melhores práticas. Felizmente, há em 
todo o mundo uma crescente conscientização so-
bre a relevância destes aspetos e a necessidade de 
se aumentar a eficiência destes edifícios.

As primeiras iniciativas registadas que vão de encon-
tro ao projeto ambiental, concentraram-se na procu-
ra da redução do consumo energético. Neste sentido, 
diferentes instituições e iniciativas governamentais 
desenvolveram ferramentas e políticas para a reso-
lução deste problema. Nas décadas de 1980 e 1990, 
algumas destas iniciativas ganharam força relativa-
mente às preocupações sobre a sustentabilidade do 
sector da construção e, em 1993, o UIA/AIA Word 
Congress of Architects concluiu que era um desafio ou-
sado para a profissão colocar-se na prática uma agen-
da de sustentabilidade (Guenther & Vittori, 2008). 
No ano 2000, muitas dessas iniciativas começaram 
a ser incorporadas como estratégias de sustentabili-
dade básicas e fundamentais de projeto. Em 2005, 
o American Institute of Architects (AIA) estabeleceu 

5.1. INTRODUCTION OF 
CHAPTER 5

Healthcare is one of the most complex and rapidly 
changing industries. It is continually transformed 
by new technologies, techniques as well as phar-
maceutical and delivery systems (Boone, 2012). 
Hospital design incorporates a development pro-
cess that is based on the following main concerns: 
the adequacy of technological advances in health-
care; compliance with rules and regulations (that 
ensure the good quality of the designed environ-
ments); the complexity and flexibility required for 
the project; and the life cycle cost constrains. 

In Europe, about 10% of the GDP of each country 
is used in the construction and operation phases 
of healthcare buildings and this type of construc-
tions contributes to about 5% of total CO2 emis-
sions from European Union countries (Vaquero, 
2013). In hospital buildings, the intensive use of 
energy and water resources and the production of 
waste have brought this type of building into dis-
cussions in the field of sustainability. However, at 
the present moment there are still some health-
care buildings stakeholders who are not concerned 
about the efficiency of these buildings and do not 
implement better practices. Fortunately, there is 
around the world a rising awareness about the rel-
evance of these aspects and the need to increase 
the efficiency of these buildings. 

Early environmental design initiatives focussed 
only on the reduction of energy demands. Differ-
ent institutes and governmental initiatives devel-
oped tools and policies to address this problem. In 
the 1980s and the 1990s, some of the initiatives 
started to reflect concerns about the sustainabili-
ty of the construction industry and, in 1993, the 
UIA/AIA Word Congress of Architects conclud-
ed that it was a bold challenge to the profession of 
an architect to put a broader sustainability agenda 
into practice (Guenther & Vittori, 2008). In 2000 
many of these initiatives began to incorporate sus-
tainable design strategies as basic and fundamen-
tal in standard practice. In 2005, the American 
Institute of Architects (AIA) established a more 
aggressive position on the responsibility of design 
professionals, supporting the position that the ar-
chitects would have to change their professional 
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uma posição mais agressiva sob a responsabilidade 
dos profissionais da área de projeto, defendendo a 
ideia de que os arquitetos teriam de atualizar a sua 
formação profissional, a fim de conseguirem tra-
balhar com o cliente numa procura da alteração do 
atual paradigma convencional de construção e utili-
zação dos edifícios (Hamilton, 2004).

Assim sendo, os três importantes desafios dos sis-
temas de saúde de qualquer país são: a sustentabi-
lidade do mesmo, a qual depende do pleno equilí-
brio a longo prazo entre as receitas e as despesas; 
o equilíbrio dos sistemas, sendo que este passa por 
demonstrar de forma sistemática e objetiva a ade-
quada utilização dos recursos disponíveis; e a ino-
vação, a qual consiste na capacidade de adquirir 
novos conhecimentos e na implementação de no-
vas tecnologias na prática clínica (Delgado, 2010).

De forma a orientar e apoiar a elaboração de pla-
nos estratégicos em edifícios hospitalares é fun-
damental existir comparabilidade entre as insti-
tuições, de forma a se explicarem: as diferenças 
de acesso, qualidade e desempenho económico-
-financeiro entre os hospitais; a avaliação do po-
tencial de melhoria de cada hospital em cada uma 
das principais áreas de atuação; e a identificação 
das alavancas operacionais de gestão corrente 
(“melhores práticas”) e programas transversais a 
lançar a breve prazo para assegurar o potencial 
de melhoria identificado. Desta forma, o processo 
de benchmarking nos hospitais, tem como objetivo 
melhorar o acesso e a qualidade dos hospitais num 
contexto de melhoria simultânea do desempenho 
económico-financeiro dos mesmos.

Assim, o processo de avaliação comparativa no do-
mínio dos edifícios de saúde, visa melhorar a qua-
lidade ambiental e social dos hospitais, ao mesmo 
tempo que melhora o seu desempenho económico 
e financeiro. Portanto, o benchmarking é um pro-
cesso contínuo e sistemático para a avaliação de 
produtos, serviços e/ou processos de trabalho de 
cada organização, com o objetivo de melhoria das 
mesmas (Stapenhurst, 2009). É uma ferramenta 
de negócios que floresceu na década de 1980 e que 
é agora amplamente utilizada na Gestão de Qua-
lidade Total (Total Quality Management - TQM) 
para comparar o desempenho e identificar opor-
tunidades de melhoria (Stapenhurst, 2009).

input and work together with the clients, thus 
changing the actual paradigm of designing and 
operating a building (Hamilton, 2004). 

Therefore, the three major challenges of any 
country’s healthcare system are: its sustainabil-
ity, which depends on the full long-term balance 
between revenue and expenditure; accountabili-
ty, because this demonstrates systematically and 
objectively the proper use of available resourc-
es; and innovation, which is the ability to attain 
new knowledge and new technologies in clinical 
practice (Delgado, 2010).

In order to guide and support the development 
of strategic plans for healthcare buildings, it is 
fundamental that benchmarks for comparison 
between institutions can be established. This is 
important because it allows for identifying: the 
causes of the differences between hospitals at 
the resources consumption, accessibility, qual-
ity, economic and financial performance levels; 
the potential for improvement of each hospital at 
the level of each assessed performance category 
or sustainability parameter; the best and conven-
tional building use practices (e.g. best operation-
al energy efficiency practices); and the transversal 
different programs (including healthcare activi-
ties themselves) to be launched for the practical 
implementation of the identified improvement 
potential. Thus, the benchmarking process in the 
field of healthcare buildings, aims at improving 
both the environmental and societal quality of 
hospitals, while enhancing their economic and 
financial performances. Therefore, benchmark-
ing is a continuous and systematic process for 
evaluating each organization’s products, services 
or/and work processes for the purpose of organ-
izational improvement (Stapenhurst, 2009). It is 
a business tool that has blossomed in the 1980s 
and is now widely used in Total Quality Man-
agement (TQM) for comparing performance 
and identifying improvement opportunities 
(Stapenhurst, 2009). 

Fundamentally, a “benchmark” is a reference 
or measurement standard used for compari-
son. “Benchmarking” is the continuous activity 
of identifying, understanding and developing 
better practices and processes that will lead to 
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higher performance (Wireman, 2004). It is the 
process of comparing one’s business processes 
and performance metrics to industry’s best prac-
tices. In Figure 5.1 a typical benchmarking pro-
cess is presented. 

Fundamentalmente, um “benchmark” ou “prá-
tica de referência” é um padrão de referência ou 
de medição usado para comparação. “Benchmar-
king” ou “determinação de práticas de referência” 
é a atividade contínua de identificar, compreender 
e desenvolver melhores práticas e processos que 
promovem a melhoria do desempenho (Wireman, 
2004). É o processo de comparação de sistemas 
empresariais e métricas de desempenho com as 
melhores práticas da indústria. Na Figura 5.1 é 
apresentado um processo típico de determinação 
de práticas de referência.

Figura 5.1 - Exemplo de um processo típico de 
benchmarking (baseado em (Hui, 2010))

Para os gestores dos edifícios e instalações, o ben-
chmarking é uma ferramenta estratégica de gestão 
que permite que os custos operacionais ou outros 
parâmetros, sejam avaliados em relação a outros 
casos similares, a qual permite também a avalia-
ção de um determinado edifício ou do seu de-
sempenho em relação aos seus pares (Padavano, 
2005). Através de uma análise comparativa deta-
lhada, o processo de determinação de práticas de 
referência pode identificar áreas prioritárias para 
a implementação de medidas e práticas de gestão 
mais eficientes, através da redução de custos ou do 
ajuste dos níveis de serviço.

No entanto, o resultado da avaliação da qualidade 
de um trabalho de construção para ser considerado 
completamente confiável, deve atender a dois re-
quisitos fundamentais: mensurabilidade e objetivi-
dade. Deste modo, o objetivo principal deste capí-
tulo é reduzir, tanto quanto possível, a subjetivida-
de do processo da avaliação de um novo método de 
avaliação de sustentabilidade, definindo processos 
adequados para o estabelecimento de práticas de 
referência para os indicadores de sustentabilidade.

Neste capítulo, é proposto um possível método para 
definição de práticas de referência para o consumo 

Figure 5.1 - Example of a typical benchmarking process (based 
on (Hui, 2010))

For building and facility management profession-
als, benchmarking is a strategic management tool 
which allows operating costs or other metrics to 
be assessed against similar properties and to eval-
uate how a given property or portfolio performs 
relative to its peers (Padavano, 2005). Through 
detailed comparative analysis, the benchmarking 
process can identify priority areas for the imple-
mentation of both more efficient operations and 
management practices by trimming costs or ad-
justing service levels.

Nevertheless, the quality of a construction work, 
in order to be considered completely reliable, 
should meet two fundamental requirements, 
which are: measurability and objectivity. Therefore 
the main goal of this chapter is to reduce, as much 
as possible, the subjectivity of the assessment 
method of a new sustainability assessment tool by 
defining adequate methods to set the benchmarks 
for the sustainability indicators.

In this chapter, a possible method to define 
benchmarks for resources consumption, waste 
production, running costs and operational en-
vironmental impacts of healthcare buildings is 
proposed. This method is based in the analysis 
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de recursos, produção de resíduos, custos de funcio-
namento e potenciais impactes ambientais associa-
dos à fase de utilização de edifícios hospitalares. Este 
método baseia-se na análise de edifícios de referên-
cia, como exemplos típicos deste tipo de construção. 
Este método é apresentado e testado no contexto es-
pecífico dos edifícios hospitalares portugueses.

As práticas de referência para a avaliação da sus-
tentabilidade de edifícios foram estudadas e dis-
cutidas por vários autores, como por exemplo: 
Hernandez, Burke, & Lewis (2008) que desen-
volveu práticas de referência para o desempenho 
energético e propôs níveis energéticos para edifí-
cios não residenciais; Chung, Hui, & Lam (2006) 
estudaram esses mesmos tópicos para edifícios 
comerciais; Murray, Pahl, & Burek (2008) ela-
boraram um estudo que resumiu a avaliação do 
alcance de melhorias de eficiência energética em 
pequenos edifícios de saúde no sector público; 
Kneifel (2010) publicou um estudo sobre a análise 
de custos de medidas de eficiência energética em 
novos edifícios comerciais; e Wong & Mui (2008) 
e Hunt & Rogers (2014) que estudaram os ben-
chmarks de consumos de água para edifícios resi-
denciais. Analisando os resultados desses estudos, 
é possível concluir que o desenvolvimento de prá-
ticas de referência para o consumo específico de 
recursos, como a energia ou água, é importante 
para se ter uma ideia global sobre os consumos e 
custos associados num tipo específico de edifí-
cio. Da análise ao estado da arte é ainda possível 
concluir que no caso dos edifícios de cuidados de 
saúde há muito potencial de investigação, uma vez 
que não existem estudos prévios relativos a práti-
cas de referência para este tipo de edifícios.

No que diz respeito ao contexto dos edifícios hos-
pitalares, existem iniciativas em todo o mundo 
que defendem o argumento de que o benchmarking 
é o primeiro passo para a eficiência, sendo o con-
sumo de energia um dos parâmetros mais estuda-
dos e relatados. Por exemplo, o Governo do Ca-
nadá, através da Natural Resources Canada, publica 
relatórios anuais sobre a utilização de energia nos 
hospitais, os quais visam a redução dos custos nos 
edifícios de saúde promovendo o uso eficiente da 
energia (NRC, 2015). Também a Chartered Insti-
tution of Building Services Engineers (CIBSE) de-
senvolveu a TM22 Energy Assessment and Repor-

of reference buildings, as typical examples of a 
certain type of construction. This method is pre-
sented and tested in the specific context of Por-
tuguese healthcare buildings. 

The benchmarks for the sustainability assess-
ment of buildings have been studied and dis-
cussed by several authors. For example: Hernan-
dez, Burke, & Lewis (2008) developed energy 
performance benchmarks and building energy 
ratings for non-domestic buildings; Chung, 
Hui, & Lam (2006) studied the same topics 
for commercial buildings; Murray, Pahl, & Bu-
rek (2008) provided a study that summarized 
and evaluated the scope for energy-efficiency 
improvements in small health buildings in the 
public sector; Kneifel (2010) published a study 
about cost analysis of energy efficiency meas-
ures in new commercial buildings; and Wong & 
Mui (2008) and Hunt & Rogers (2014) studied 
the water consumption benchmarks for residen-
tial buildings. Analysing the outcomes of these 
studies, it is possible to conclude that developing 
the benchmarks for specific resource consump-
tion, like energy or water, is important in order 
to have a global idea about the consumption and 
costs of the major resources consumed by a spe-
cific type of buildings. It is clear that in the case 
of healthcare buildings there is a lot of research 
potential since there are no previous studies re-
lating to benchmarks for this type of buildings. 

Regarding the context of healthcare buildings, 
there are initiatives around the world that argue 
that benchmarking is the first step towards effi-
ciency, being the energy consumption one of the 
most studied and reported parameters. For ex-
ample, in Canada, Natural Resources Canada, 
by Government of Canada, publishes annual re-
ports of energy use in hospitals. These are aimed 
at reducing the costs in healthcare buildings by 
promoting the efficient use of energy (NRC, 
2015). Additionally, the Chartered Institution of 
Building Services Engineers (CIBSE) developed 
the TM22 Energy Assessment and Reporting 
Methodology (EARM). This document describes 
a method for assessing the energy performance 
of an occupied building based on metered energy 
use, cost and CO2 emissions and includes a soft-
ware implementation of the method. The method 
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can be applied both to residential and non-resi-
dential buildings and allows calculating savings 
from changes in use, technology or management, 
following initial research by William Bordass As-
sociates (CIBSE, 2015).

Other example from the United Kingdom is the 
England’s Estates Return Information Collection 
(ERIC). This information is collected and pub-
lished by the Health & Social Care Information 
Centre (HSCIC) on behalf of the Department of 
Health. It is the main data collection for estates 
and facilities services from the National Health 
Service (NHS), containing information dating 
back to 1999/2000, and is added to as future re-
turns are completed. The data provided enables 
the analysis of Estates & Facilities information 
from the NHS Trusts and Primary Care Trusts 
(PCT) in the United Kingdom. It is a compulsory 
requirement that NHS submit an Estates Return. 
The data is provided by reporting organisations 
and is not amended (NHS, 2015), since the accu-
racy and completeness is the responsibility of the 
reporting organisations. 

In Portugal, the year 2013 was marked by the 
publication of the first “Ranking de eficiência en-
ergética e hídrica – Hospitais do SNS - 2012” based 
on the data of 2012, whose health buildings in 
Portugal began to have to delivered regularly to 
the Central Administration of the Health System 
(ACSS). The establishment of benchmarks was 
done based on four parameters (ACSS, 2013):ac-
cess; quality; productivity; and economy. This 
study, based on thirty-four hospital institutions, 
aims to compare the performance of institutions 
and identify best practices.

By analysing also the state of the art, it is still 
possible to enumerate the previously reported 
and analysed HBSA methods. All these initia-
tives are important to support and promote ma-
jor or minor economic, social and environmen-
tal decisions, which should be considered when 
designing sustainable healthcare buildings. By 
presenting minimum practices or benchmarks 
for different sustainability indicators, these 
methods turn the sustainability goals into tan-
gible performance targets (Castro, Mateus & 
Bragança, 2015).

ting Methodology (EARM), onde está descrito um 
método de avaliação do desempenho energético 
de um edifício ocupado, através da utilização de 
um programa informático, com base na medição 
da utilização de energia, do seu custo e das emis-
sões de CO2. O método pode ser aplicado tanto a 
edifícios residenciais como não residenciais e per-
mite calcular poupanças através de alterações de 
utilização, tecnologias ou gestão, tendo sido a in-
vestigação inicial realizada por William Bordass 
Associates (CIBSE, 2015).

Outro exemplo do Reino Unido, é a England’s Es-
tates Return Information Collection (ERIC), cuja in-
formação recolhida é publicada pelo Health & So-
cial Care Information Center (HSCIC) em nome do 
Departamento da Saúde. Esta é a principal fonte 
de recolha de dados dos edifícios do Serviço Na-
cional de Saúde (NHS), contendo informações que 
remontam aos anos 1999/2000, aos quais são adi-
cionados os valores de cada novo ano sempre que a 
recolha e análise dos dados se encontram concluí-
das. Os dados fornecidos permitem a análise das 
informações acerca do estado das instalações do 
NHS Trusts e Primary Care Trusts (PCT) no Reino 
Unido. Posteriormente a NHS emite um parecer. 
Os dados são fornecidos por organizações e não são 
alterados (NHS, 2015), sendo imputada a estas a 
responsabilidade da integridade dos dados.

Em Portugal, o ano de 2013 é marcado pela pu-
blicação do primeiro relatório “Ranking de efi-
ciência energética e hídrica – Hospitais do SNS 
- 2012” elaborado com base nos dados de 2012, 
que os edifícios de saúde em Portugal começaram 
a ter de entregar regularmente à Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS). O esta-
belecimento de benchmarks foi efetuado ao nível 
de quatro áreas (ACSS, 2013): acesso; qualidade; 
produtividade; e economia. Este estudo, baseado 
em trinta e quatro instituições hospitalares tem 
como finalidade comparar o desempenho das ins-
tituições e identificar as melhores práticas.

Através da análise do estado da arte é ainda possí-
vel enumerar os métodos HBSA já anteriormente 
referidos e analisados. Todas essas iniciativas são 
importantes para o apoio e promoção de grandes ou 
pequenas decisões económicas, sociais e ambientais, 
que devem ser consideradas no projeto de edifícios 
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hospitalares sustentáveis. Ao apresentarem critérios 
mínimos para diferentes indicadores de sustentabi-
lidade, estes métodos transformam os objetivos da 
sustentabilidade em metas de desempenho tangíveis 
(Castro, Mateus & Bragança, 2015).

Em comparação com outros edifícios, a complexi-
dade dos edifícios hospitalares é muito maior, uma 
vez que existem inúmeros aspetos que influenciam 
a qualidade do ambiente interior e aumentam as 
necessidades de melhoria. Isto é muito importante 
no contexto da avaliação da sustentabilidade deste 
tipo de edifícios e na comparação do desempenho 
com o de outras tipologias. Embora este capítu-
lo não aborde este aspeto, existem vários estudos e 
trabalhos publicados nesta área, como por exemplo: 
Bromley (2012) que estudou o projeto hospitalar do 
ponto de vista do paciente; Wurzer (2013) que de-
senvolveu investigação no âmbito da arquitetura e 
planeamento digital através da simulação de agentes 
intervenientes nas diferentes fases de planeamento 
de um hospital; e Chung, Syachrani, Jeong, & Kwak 
(2009) que publicaram um estudo sobre técnicas de 
simulação para avaliação em edifícios hospitalares de 
alguns parâmetros das especialidades de engenharia.

5.1.1. Importância da análise e 
estabelecimento de práticas de 
referência para edifícios hospitalares

A análise dos custos de utilização, consumo de re-
cursos e produção de resíduos é bastante importante 
no que respeita aos métodos HBSA, uma vez que 
permite a definição das melhores práticas para cada 
um destes importantes indicadores de desenvolvi-
mento sustentável. Por sua vez, na dimensão econó-
mica do desenvolvimento sustentável, é imperativo 
avaliar o custo do ciclo de vida de cada alternativa 
de projeto, a fim de se identificar e promover a im-
plementação de um cenário que resulte em custos 
reduzidos durante esse mesmo ciclo. Para além dis-
so, o aspeto que mais influencia os custos opera-
cionais de um edifício hospitalar é o consumo de 
recursos, principalmente de energia, o qual também 
está relacionado com a dimensão ambiental.

As práticas de referência podem assim ser usadas 
como uma importante ferramenta de suporte à 
decisão, no processo de conceção e gestão de um 
edifício de saúde sustentável (Figura 5.2).

Compared with other buildings, the complexity 
inside hospital buildings is much higher since 
there are many aspects that influence the quali-
ty of the indoor environments and improvement 
needs. For instance, this is very important in the 
context of sustainability assessment of this type 
of buildings and in the comparison of their per-
formance with the performance of other types of 
buildings. Although this chapter does not ad-
dress this aspect, there are several studies and 
published papers in the field. For example: Brom-
ley (2012) studied hospital design at the patient’s 
point of view; Wurzer (2013) developed research 
in the filed of digital architecture and planning, 
publishing about agent simulation for different 
stages of hospital planning; and Chung, Syach-
rani, Jeong, & Kwak (2009)  published a study 
about process simulation techniques to value en-
gineering mode, taking into account the case of 
hospital buildings.

5.1.1. Importance of analysing and 
developing benchmarks for healthcare 
buildings

The analysis of operation costs, resources con-
sumption and waste production is very impor-
tant in the field of HBSA methods, because it 
allows for the definition of the best practices for 
each of these important indicators of sustainable 
development. In the economic dimension of sus-
tainable development it is imperative to evaluate 
the life cycle cost of each design alternative, in 
order to identify and promote the implementation 
of the scenario that results in reduced life cycle 
costs. Moreover, the aspect that most influences 
the operational costs of a Healthcare Building is 
the consumption of resources, mainly energy. The 
consumption of resources is also related to the en-
vironmental dimension of sustainability. 

Benchmarks can be used as an important sup-
port decision tool, in the process of designing 
and managing a sustainable healthcare building 
(Figure 5.2).
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Figure 5.2 - The goal of the benchmarking process in the field of 
healthcare buildings

On the other hand, benchmarks are fundamental 
for sustainability rating methods, since they are 
reference performance levels against which the 
different sustainability parameters are compared 
and assessed. According to “ISO 21931-1 - Sus-
tainability in building construction”, reference 
levels and/or scale of values can be used in the 
quantification of indicators within the sustaina-
bility assessment method (ISO, 2010). Therefore, 
it is necessary to develop quantitative informa-
tion related with the performance of each type 
of building to create predefined baseline scales of 
sustainability levels.

The information sources for the development 
of benchmarks are, for example: minimum re-
quirements from codes and regulations; statis-
tical analysis of operational performance values; 
and political target values. In this study, the 
benchmarks are developed based on the statis-
tical analysis of the operational performance of 
different types of healthcare buildings in Por-
tugal. The benchmarks for resources consump-
tion, including related environmental impacts, 
waste production and running costs can then be 
used for the following purposes: to compare the 
performance of different healthcare buildings 
located in the same context; to present and pro-

Figura 5.2 - Objetivo do processo de definição de práticas 
de referência de desempenho de edifícios hospitalares

Por outro lado, as práticas de referência são fun-
damentais para os métodos de classificação de 
sustentabilidade, uma vez que são níveis de de-
sempenho de referência em relação aos quais os 
diferentes parâmetros de sustentabilidade são 
comparados e avaliados. De acordo com a “ISO 
21931-1 - Sustentabilidade na construção de edi-
fícios” os níveis de referência e/ou escala de valores 
podem ser utilizados na quantificação de indica-
dores dentro do método de avaliação de susten-
tabilidade (ISO, 2010). Deste modo, torna-se 
necessário desenvolver informações quantitativas 
relacionadas com o desempenho de cada tipo de 
edifício para que se possam criar escalas predefi-
nidas de níveis de sustentabilidade.

As fontes de informação para o desenvolvimento 
de práticas de referência são, por exemplo: requi-
sitos mínimos de códigos e regulamentos; análise 
estatística de valores de desempenho operacional; 
e valores de objetivos políticos. Neste estudo, as 
práticas de referência são desenvolvidas com base 
na análise estatística do desempenho operacio-
nal de diferentes tipos de edifícios hospitalares 
em Portugal. Os parâmetros de referência para o 
consumo de recursos, incluindo os potenciais im-
pactes ambientais associas, produção de resíduos e 
custos de funcionamento, podem ser usados para 
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os seguintes fins: comparar o desempenho de di-
ferentes edifícios localizados no mesmo contexto; 
apresentar e promover melhores práticas para este 
tipo de edifício; e melhorar a confiabilidade e ob-
jetividade dos métodos HBSA.

5.1.2. Objetivos do Capítulo 5  
Conforme anteriormente mencionado, atualmen-
te existem alguns estudos sobre boas práticas de 
gestão no campo dos edifícios hospitalares e es-
tudos sobre a definição de práticas de referência 
em métodos BSA. No entanto, depois da análi-
se ao estado da arte foi possível concluir que não 
existem estudos específicos que analisem e de-
senvolvam benchmarks para o consumo de recur-
sos, incluindo os potenciais impactes ambientais 
relacionados, produção de resíduos e custos de 
funcionamento de edifícios de saúde. Assim, com 
base nos resultados desta análise, o objetivo deste 
capítulo é melhorar a informação existente a este 
nível, propondo um método para determinação de 
práticas de referência para edifícios hospitalares, o 
qual foi aplicado a edifícios portugueses. Assim, 
neste capítulo determinaram-se práticas de refe-
rência com base nos seguintes parâmetros:
• Consumo de recursos (água e energia);
• Produção de resíduos;
• Custos de utilização (relacionados com a produ-

ção de resíduos e consumos de água e energia);
• Potenciais impactes ambientais de utilização (re-

lacionados com os consumos de água e energia).

Os resultados finais foram criticamente analisa-
dos, com a finalidade de: I) identificar o potencial 
de melhoria dos edifícios hospitalares ao nível de 
cada indicador de sustentabilidade considerado; e 
II) apresentar futuras necessidades de desenvol-
vimento para melhorar a representatividade dos 
resultados obtidos. Assim, resumidamente, os ob-
jetivos específicos deste capítulo são:
• Avaliar o consumo de recursos e os custos de 

funcionamento dos edifícios hospitalares (rela-
cionados com os consumos de água e energia) e 
produção de resíduos;

• Desenvolver um método para estabelecimento 
de práticas de referência para o consumo de re-
cursos e potenciais impactes ambientais associa-
dos, para a produção de resíduos e para os custos 
de utilização dos edifícios, tendo em considera-
ção as diferentes dimensões dos edifícios hospi-

mote best practices for this type of buildings; 
and to improve the reliability and objectivity of 
HBSA methods. 

5.1.2. Objectives of Chapter 5
As stated before, at present there are some stud-
ies on good management practices in the field of 
healthcare buildings and studies concerning the 
definition of benchmark in BSA methods. Nev-
ertheless, after analysing the state of the art, it 
is possible to conclude that there are no specific 
studies that have analysed and developed bench-
marks for resources consumption, including relat-
ed environmental impacts, waste production and 
running costs of healthcare buildings. Based on 
the results from a state-of-the-art analysis, the 
aim of this chapter is to improve this lack of in-
formation, by proposing and analysing a meth-
od to benchmark the performance of healthcare 
buildings. At the end, the method will be applied 
to a case study. The chosen case study relates to 
Portuguese healthcare buildings and how bench-
marks for Portuguese healthcare buildings are de-
veloped. This study developed the benchmarks for 
the following parameters:
• Resources consumption (water and energy);
• Waste production;
• Operation costs (related to waste production 

and water and energy consumption);
• Operation environmental impacts (related to 

water and energy consumption).

The final results are critically analysed in order to: 
I) identify the improvement potential of health-
care buildings at the level of each sustainability 
indicator analysed; II) present some future devel-
opment needs to improve the representativeness 
of the results obtained. To summarize, the specif-
ic objectives of this capítulo are to: 
• Survey the resources consumption and running 

costs of healthcare buildings (related with water 
and energy demands) and production of waste;

• Develop a method to establish the benchmarks 
for resources consumption, waste production, 
environmental impacts and running costs of 
healthcare buildings, according to each particu-
lar healthcare building established group;

• Identify healthcare buildings where the best 
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practices exist, i.e. those where the resources 
consumption, associated costs and waste pro-
duction are smaller;

• Discuss how designers, promoters and manag-
ers of healthcare buildings can use the outcomes 
of this research in the process of designing more 
sustainable healthcare buildings.

5.2. METHOD FOR DATA 
COLLECTION AND 
PROCESSING

This research is targeted at healthcare buildings. 
This is considered to be a building sector with rea-
sonably homogeneous building needs at the level 
of both occupancy and activities. Given that, the 
first step of data analysis is to define the different 
building groups, based on the identification of the 
variable that has more direct connection with the 
parameter that most influences the global sustain-
ability of a healthcare building, namely energy 
consumption. This is not a perfect approach since 
“borderline” institutions (where performance 
is between two groups) can be penalized, but it 
makes it possible to compare similar institutions.

So, in this chapter the steps of the methodology 
developed are going to be presented. They are:
• Collection and processing of data;
• Grouping of data;
• Conversion of resources consumptions into en-

vironmental impacts.

5.2.1. Collection and processing  
of data
The proposed benchmarking method is based on 
the collection and statistical analysis of data from 
the Portuguese healthcare building stock. The 
method considers data from a complete year and, 
according to the latest data available when writing 
this study, the year of 2012 was chosen. In apply-
ing this method to the Portuguese context, only 
Public and Public/Private partnerships healthcare 
buildings were considered.

Before beginning the data collection, the method 
started with preliminary contacts with some hos-

talares existentes;
• Identificar edifícios com melhores práticas, ou seja, 

aqueles em que o consumo de recursos, os custos 
associados e a produção de resíduos são menores;

• Discutir como os projetistas, promotores e ges-
tores poderão utilizar os resultados deste estu-
do no processo de criação de edifícios de saúde 
mais sustentáveis.

5.2. MÉTODO UTILIZADO 
PARA RECOLHA E 
PROCESSAMENTO DE 
DADOS

Esta investigação é direcionada para edifícios 
hospitalares, sendo este um setor de construção 
considerado com necessidades de construção ra-
zoavelmente homogéneas ao nível da sua ocu-
pação e desenvolvimento de atividades. Assim, 
o primeiro passo da análise de dados prende-se 
com a definição dos diferentes grupos de edifícios. 
Esta é feita com base na identificação da variável 
que possui uma ligação mais direta com o parâ-
metro de maior influência ao nível da sustentabi-
lidade global de um edifício. Neste caso a variável 
identificada foi o consumo de energia. Esta, não 
sendo uma abordagem perfeita, uma vez que as 
instituições “limítrofes” podem ser penalizadas, 
permite comparar instituições similares.

Assim, neste capítulo são desenvolvidas e apresen-
tadas as etapas do método desenvolvido, sendo elas:
• Recolha e processamento de dados;
• Agrupamento de dados;
• Conversão de consumos de recursos em impac-

tes ambientais.

5.2.1. Recolha e processamento  
de dados
O método proposto de avaliação comparativa, 
baseia-se na recolha e análise estatística de dados 
de edifícios hospitalares portugueses. Este mé-
todo considera os dados de um ano completo, de 
acordo com os dados mais recentes disponíveis 
aquando da realização e publicação deste estudo, 
o ano de 2012, tendo sido considerados os edifí-
cios públicos e público-privados.

Inicialmente, fizeram-se contactos preliminares 
com algumas administrações hospitalares, tal como 
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se recomenda noutros estudos como, por exemplo, 
Stapenhurst (2009), tendo como objetivo:
• Avaliar as expectativas das administrações hospita-

lares em relação ao estudo de avaliação comparativa;
• Identificar potenciais barreiras que poderiam di-

ficultar o desenvolvimento normal do trabalho;
• Acompanhar o compromisso das administra-

ções hospitalares em disponibilizarem os dados 
necessários.

Para obtenção dos dados necessários foram con-
tactadas também as administrações portuguesas 
de saúde, nomeadamente a Administração Regio-
nal de Saúde do Norte (ARSN) e a Administra-
ção Central do Sistema de Saúde (ACSS). A par-
tir delas, foi possível obter dados relacionados com 
o “Plano Estratégico de Baixo Carbono” (PBEC) 
e o “Programa de Eficiência Energética da Admi-
nistração Pública” (ECO-AP), sendo o principal 
objetivo deste último alcançar um aumento da efi-
ciência energética de cerca de 30% até 2020, em 
todos os serviços da administração pública por-
tuguesa, nos quais os edifícios hospitalares estão 
incluídos. A exatidão e integridade dos dados usa-
dos são da responsabilidade das organizações re-
latadas. A partir do banco de dados do programa 
ECO-AP foi possível obter os dados necessários 
para realizar este estudo, sendo eles:
• Área útil de pavimento e Área total de constru-

ção de cada edifício;
• Consumo de água;
• Consumo de eletricidade (valor total, incluindo 

energia ativa e reativa);
• Consumo de gás;
• Produção de resíduos.

Do banco de dados, foram selecionadas cinquenta 
e cinco unidades hospitalares similares (cinquen-
ta e um hospitais públicos e quatro parcerias pú-
blico-privadas), as quais possuem características 
semelhantes relativamente aos seguintes aspetos: 
número de serviços e responsabilidades sociais. 
Estes edifícios hospitalares, estão localizados em 
diferentes regiões do continente e, conforme apre-
sentado na Figura 5.3, são uma amostra repre-
sentativa do total de edifícios existentes no país. 
Para esta análise, nenhum nome de hospital será 
revelado e, portanto, cada uma das unidades será 
rotulada como H1 a H55 (Anexo 3).

pital administrations. This preliminary step is rec-
ommended in other studies, such as Stapenhurst 
(2009) and is aimed at:
• Evaluating the expectations of the hospital 

administrations regarding the benchmarking 
study;

• Identifying potential barriers that can hinder 
the normal development of this study;

• Catching up the hospital administrations’ com-
mitment to make the necessary data available. 

In order to obtain the necessary data, the Por-
tuguese Health Administrations, namely the 
North Health Regional Administration and the 
Central Administration of Health Services were 
contacted. From them, it was possible to obtain 
data related to the “Strategic Plan of Low Car-
bon” (PBEC) and the “Energetic Efficiency Pro-
gram of the Public Administration” (ECO-AP). 
The main goal of this last program is to achieve 
an increase in energy efficiency of about 30% un-
til 2020, in all services of Portuguese public ad-
ministration, in which healthcare buildings are 
included. The accuracy and completeness of the 
used data is the responsibility of the reporting or-
ganizations. From the ECO-AP program data-
base it was possible to obtain the necessary data to 
carry out this study, namely:
• Gross floor area of each building;
• Water consumption;
• Electricity consumption (total, including active 

and reactive power);
• Gas consumption;
• Waste production. 

From the database, fifty-five similar hospital units 
were selected (fifty-one public hospitals and four 
public/private partnerships). They are similar in 
the following aspects: number of health services; 
and required social responsibilities. The hospitals 
studied are located in different regions of mainland 
Portugal and, as presented in Figure 5.3, they are 
a representative sample of all existing healthcare 
buildings in the country. For this study no hospital 
names will be revealed, and therefore each of these 
units will be labelled as H1 to H55 (Annex 3).
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Figure 5.3 -Comparison of the number of healthcare buildings in the 
study and the total number of existing healthcare buildings per region

5.2.2. Grouping of data
After the process of data collection, it is nec-
essary to group the data in order to establish 
benchmarks for hospitals with comparable char-
acteristics. In order to obtain more information 
about each selected healthcare building, such as 
the number of beds, year of construction and ge-
ographical area covered, the information avail-
able in each hospital’s website as well as in the 
Health Portal and in the Central Administra-
tion of Health Services was used (ACSS, 2015). 
In the case of the geographical area covered, it 
was necessary to make use of the 2011 census, 
provided by the National Institute of Statistics 
(INE) (INE, 2015).

After the data analysis, it was shown that the in-
crease of Gross Floor Area is proportional to the 
increase of resources consumption and costs. This 
does not happen for example, with the number of 
beds parameter. For the same number of beds, the 
resources consumption and consequently the re-
lated costs are very distinct between hospitals, as 
it is possible to conclude from the analysis of Ta-
ble 5.1. The parameter of geographical area cov-
ered was not used due to the fact that some big-
ger and more important hospitals receive patients 
from outside their area and therefore the running 
costs of these units would be higher when com-
pared with less important hospitals. The year of 

Figura 5.3 - Comparação entre o número de edifícios 
hospitalares considerados e o número total existente no país

5.2.2. Agrupamento de dados
Após o processo de recolha de dados, é necessário 
agrupá-los para o estabelecimento das práticas de 
referência para edifícios com características com-
paráveis. Assim, para a obtenção de mais informa-
ções sobre cada edifício hospitalar como o número 
de camas, o ano de construção e a área geográfica 
que abrangem, foi consultada a informação dis-
ponibilizada no sitio da internet de cada hospital, 
bem como no Portal do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) e da ACSS (2015). Para o caso da área 
geográfica abrangida, foram utilizados os resulta-
dos dos censos de 2011, fornecidos pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE, 2015).

Após a análise dos dados, concluiu-se que o au-
mento da Área total de construção é proporcional 
ao aumento do consumo de recursos e custos as-
sociados. Isso não acontece, por exemplo, com o 
parâmetro “número de camas”, sendo que para o 
mesmo número de camas o consumo de recursos 
e consequentemente os custos relacionados, são 
muito distintos entre os hospitais, como é possível 
concluir-se a partir da análise da Tabela 5.1. O pa-
râmetro da área geográfica abrangida, não foi utili-
zado uma vez que alguns hospitais maiores, desig-
nados de centrais, recebem pacientes de fora da sua 
área envolvente e, portanto, os custos de funciona-
mento dessas unidades acabam por ser superiores 
quando comparados com outros edifícios hospita-

Edifícios hospitalares existentes 
Existing healthcare buildings 
Edifícios hospitalares estudados 
Studied helthcare buildings
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lares. Relativamente ao ano de construção, não foi 
possível obter informação acerca das intervenções 
de reabilitação que os edifícios possam ter sofrido 
depois da sua construção. Assim, as Tabelas com os 
dados detalhados encontram-se no Anexo 3.

construction was also discarded since it was not 
possible to obtain the construction and/or the re-
newable dates of all healthcare units (Annex 3).

Hospital
Hospital

Número 
de camas
Number of 
beds

Área total de 
construção
Gross floor 
area

Água 
(consumo e custo)
Water
(consumption and cost)

Energia 
(consumo e custo)
Energy
(consumption and cost)

Resíduos 
(consumo e custo)
Waste
(production and cost)

H8 401 71 245 m2 277 591 m3

644 221,30 €
74 053 827 kWh

2 411 188,13 €
631 000 kWh
444 900,00 €

H36 400 35 565 m2 101 403 m3

234 293,12 €
18 920 061 kWh

1 054 816,01 €
303 000 kg

263 589,00 €

H28 111 9 468 m2 31 432 m3

275 798,51 €
8 130 130 kWh
1 262 536,63 €

33 707 kWh
73 871,82 €

H43 106 6 266 m2 21 042 m3

72 485,84 €
8 621 822 kWh

376 942,65 €
16 973 kWh
10 668,19 €

H15 306 28 281 m2 59 492 m3

299 999,17 €
17 272 746 kWh

1 228 122,75 €
957 677 kWh
184 914,10 €

H37 303 27 088 m2 66 799 m3

157 158,34 €
13 889 877 kWh

759 568,93 €
258 170 kWh
269 118,98 €

Tabela 5.1 - Comparação de dados entre edifícios com 
aproximadamente o mesmo número de camas

O agrupamento de edifícios hospitalares foi en-
tão elaborado segundo os quartis da Área total de 
construção, tendo sido possível definir três grupos 
distintos de hospitais para o desenvolvimento de 
práticas de referência:
• Grupo I - edifícios com Área total de constru-

ção superior a 37 663,00 m2 (terceiro quartil);
• Grupo II - edifícios com Área total de cons-

trução compreendida entre 8 807,00 m2 e 37 
663,00 m2 (segundo quartil);

• Grupo III - edifícios com Área total de cons-
trução inferior a 8 807,00 m2 (primeiro quartil).

A Figura 5.4 apresenta a organização dos cin-
quenta e cinco edifícios hospitalares considerados 
nos três diferentes grupos, com base no parâmetro 
“Área Total de Construção”.

Analisando também os custos operacionais con-
siderados neste estudo (custos relacionados com o 
consumo de água, consumo de energia e produção 
de resíduos), é possível verificar que o recurso com 
maior influência nos custos totais é a energia (eletri-
cidade e gás), conforme apresentado na Figura 5.5.

Table 5.1 - Comparison between the data of some hospitals with 
similar number of beds

The grouping of healthcare units was then made 
by the use of quartiles of Gross Floor Area. Thus 
it was possible to define three distinct groups of 
hospitals for the development of benchmarks: 
• Group I – healthcare buildings with Gross Floor 

Area higher than 37 663,00 m2 (3rd quartile);
• Group II – healthcare buildings with Gross 

Floor Area comprised between 8 807,00 m2 and 
37 663,00 m2 (2nd quartile);

• Group III – healthcare buildings with Gross 
Floor Area lower then 8 807,00 m2 (1st quartile).

Figure 5.4 presents the organization of the con-
sidered fifty-five hospitals considered within the 
three different groups, based on the “Gross Floor 
Area” parameter.

By analysing also, the operational costs consid-
ered in this study (cost related to water consump-
tion, energy consumption and waste production), 
it is possible to verify that the resource with the 
highest influence on the total costs is energy (elec-
tricity plus gas), as presented in Figure 5.5. 
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Figure 5.4 - Division by groups of the Portuguese healthcare 
buildings in study

Figura 5.4 - Divisão por grupos dos edifícios hospitalares 
portugueses em estudo
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Figure 5.5 - Influence of resource consumption costs in each group 
of healthcare buildings (costs per m2)

5.2.3. Conversion of resources 
consumptions into potential 
environmental impacts
Another goal of this research is to develop the 
benchmarks for the operational environmental 
impacts of healthcare buildings, namely the im-
pacts related to the energy and water. For this 
purpose, the consumptions of resources was con-
verted into environmental impacts.

The environmental performance assessment is 
based on the following six impact categories: 
I) Global warming; II) Ozone depletion; III) 

Figura 5.5 - Influência dos custos de consumo de recursos 
em cada grupo de edifícios de saúde (custos por m2)

5.2.3. Conversão do consumo de 
recursos em potenciais impactes 
ambientais
Outro dos objetivos deste trabalho prende-se com 
a definição das práticas de referência dos potenciais 
impactes ambientais consequentes da utilização dos 
edifícios, nomeadamente através da quantificação 
dos relacionados com os consumos de energia e água. 
Deste modo, foi feita a conversão do consumo de re-
cursos em potenciais impactes ambientais.

A avaliação do desempenho ambiental baseia-se 
nas seguintes seis categorias de impacte: I) Aque-
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cimento global; II) Destruição da camada de ozono; 
III) Acidificação; IV) Eutrofização; V) Formação 
de oxidantes fotoquímicos; VI) Potencial de deple-
ção de recursos abióticos fósseis; e VII) Potencial 
de depleção de recursos abióticos não fósseis. Neste 
sentido, este estudo definiu práticas de referência 
para os impactes ambientais correspondentes à fase 
de utilização de edifícios hospitalares, de acordo 
com a lista de categorias de impacte presentes na 
“EN15804: 2012 - Sustentabilidade de obras de 
construção” (CEN TC 350, 2012). A Tabela 5.2 
apresenta os indicadores considerados que descre-
vem as categorias de impacte ambiental.

Acidification for soil and water; IV) Eutroph-
ication; V) Photochemical ozone creation; VI) 
Depletion of abiotic resources-elements and 
VII) Depletion of abiotic resources-fossil fuels. 
Therefore, this study produces benchmarks for 
the operational environmental impacts, accord-
ing to the list of the impact categories present 
in the “EN15804: 2012 - Sustainability of con-
struction works” (CEN TC 350, 2012). Table 5.2 
presents the considered indicators that describe 
the environmental impact categories.

Indicadores ambientais
Environmental Indicators

Unidade 
Unit

Método 
Method

Potencial de aquecimento global (GWP)
Global warming potential [Kg CO2 equiv.] CML-IA V3.0.2

Destruição da camada de ozono (ODP)
Depletion of the stratospheric ozone layer [KgCFC-11 equiv.] CML-IA V3.0.2

Potencial de acidificação (AP)
Acidification potential [Kg SO2 equiv.] CML-IA V3.0.2

Potencial de eutrofização (EP)
Eutrophication potential [Kg PO4 equiv.] CML-IA V3.0.2

Potencial de oxidação fotoquímica (POCP)
Formation potential of tropospheric ozone [Kg C2H4 equiv.] CML-IA V3.0.2

Potencial de depleção de recursos abióticos fósseis (ADP - FF) Abiotic 
depletion potential of fossil resources [MJ] CML-IA V3.0.2

Potencial de depleção de recursos abióticos não fósseis (ADP - E)
Abiotic depletion potential of elements [kg Sb equiv.] CML-IA V3.0.2

Tabela 5.2 - Categorias de impacte ambiental consideradas

A avaliação do desempenho ambiental (Avalia-
ção do Impacte do Ciclo de Vida - AICV) exige 
o conhecimento específico de bases de dados de 
inventário do ciclo de vida, sendo que este deve 
debruçar-se, em particular, sobre a composição e 
conteúdo das mesmas ou seja, sobre as fronteiras 
dos sistemas e as regras de alocação (González & 
García Navarro, 2006). Atualmente, existe ainda 
uma considerável falta de informação ambiental 
específica no que diz respeito aos produtos de cons-
trução, ou seja, falta da existência de Declarações 
Ambientais de Produto (Environmental Product 
Declarations - EPDs). Uma vez que o tratamento 
da informação ambiental específica dos produtos 
representa um trabalho moroso e de elevado cus-
to, os estudos de AICV, cujo principal objetivo é 
comparar as opções de projeto, são normalmente 
baseados em bases de dados genéricas do ciclo de 
vida. Por este motivo, também este estudo se ba-
seia numa das bases de dados genéricas de inven-

Table 5.2 -Considered environmental impact categories

The calculation of the environmental indicator 
(Life Cycle Impact Assessment - LCIA) also de-
mands specific knowledge of life cycle inventory 
datasets, in particular, how these are composed 
and what is included, i.e. the system bounda-
ry and allocation rules are crucial (González & 
García Navarro, 2006). Nowadays, there is still 
a considerable lack of specific environmental in-
formation for the major part of the construction 
products, i.e., Environmental Product Declara-
tions (EPD). Since the development of specific 
environmental information for products is very 
time and cost consuming, initial LCIA studies 
whose main goal is to compare design alternatives, 
are normally based on generic (average) life cycle 
inventory data. For this reason, this study is based 
on one of the most internationally accepted ge-
neric life cycle inventory databases, the Ecoinvent 
report V3.0 (Althaus et al., 2007). This database 
covers the average inventory flows of the main 
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building materials in different regional contexts. 
The Portuguese context, namely energy mix, was 
considered in the study and only the active elec-
tric energy was considered in the assessment of 
the environmental impacts.

Another important source of energy in hospitals 
is gas, both natural and propane, and this is used 
mainly for heating purposes. Natural gas is con-
sumed in most hospitals and just six healthcare 
buildings consume only propane gas. There are 
also some buildings that consume both types of 
gas. In the calculation of the gas related environ-
mental impacts, it was considered that the gas is 
burned in condensing boilers, since this is con-
ventional practice. For natural gas, the impacts 
related to the transportation in the distribution 
network are also considered. In the case of the 
propane gas, it is assumed that this is transport-
ed by road, from the nearest Portuguese refinery 
to the hospital.

In this context, gas and active electric energy were 
taken together in this study to quantify the pri-
mary energy consumption benchmarks. This is 
because gas and electricity can be used for differ-
ent proposes in different buildings. For example, 
there are buildings that only use electricity in the 
control of the indoor temperatures and others 
that use gas for heating and electricity for cool-
ing. Therefore, rather than creating benchmarks 
for electricity and gas consumption it is much 
more reasonable to develop benchmarks for the 
total energy consumption. To take electricity and 
gas consumption together it is necessary to con-
vert Delivered Energy (DE) into Primary Energy 
(PE). In this conversion, the methodology of the 
Portuguese thermal regulation was used, namely 
the Energy Efficiency Indicators (EEI) defined 
for office buildings both in Ministerial Dispatch 
nº 15793-D/2013 (2013) and Decree-Law nº 
118/2013 (2013). In this process, the following 
Equation 1 is used.

       
                 (5.1)

In this equation, DEE is the delivered electricity 
energy and DEG is the delivered gas energy.  FpuE 
and FpuG are the energy efficiency conversion indi-
cators for electricity and gas, respectively. In Por-

tário do ciclo de vida com maior reconhecimento 
a nível internacional, o Relatório Ecoinvent V3.0 
(Althaus et al., 2007). Esta base de dados contém 
dados de inventário do ciclo de vida dos principais 
produtos de construção contemplando diferentes 
contextos regionais. Neste estudo, relativamente 
ao total de energia elétrica consumida, apenas foi 
considerada a energia elétrica ativa na avaliação do 
potencial impacte ambiental da fase de utilização 
dos edifícios hospitalares.

Por sua vez, outra fonte importante de ener-
gia nos hospitais é o gás, tanto natural como 
propano, sendo utilizado principalmente para 
fins de aquecimento. O gás natural é consumi-
do na maioria dos hospitais sendo que apenas 
seis edifícios consomem somente gás propano, 
existindo ainda alguns que consomem simulta-
neamente os dois tipos de gás. No cálculo do 
impacte ambiental relacionado com o gás, con-
siderou-se que o este é queimado em caldeiras 
de condensação, uma vez que esta é a prática 
convencional. Para o gás natural, o impacte re-
lacionado com o transporte na rede de distri-
buição também foi considerado. No caso do gás 
propano, presumiu-se que este é transportado 
por estrada desde a refinaria portuguesa mais 
próxima até o hospital em questão.

Neste contexto, o gás e a energia elétrica ativa fo-
ram considerados juntos na análise e quantifica-
ção das práticas de referência para o consumo de 
energia primária, isto porque o gás e a eletricidade 
podem ser usados para diferentes propósitos nos 
diferentes edifícios. Por exemplo, existem edifí-
cios que utilizam somente eletricidade no controle 
das temperaturas interiores e outros que utilizam 
gás para aquecimento e eletricidade para refrige-
ração. Portanto, ao invés de se definirem práticas 
de referência para o consumo de eletricidade e de 
gás, considerou-se ser mais positivo o desenvolvi-
mento de padrões de referência para o consumo 
total de energia. Assim, para se poder considerar 
a eletricidade e o consumo de gás juntos, é neces-
sário converter a Energia Final (EF) em Energia 
Primária (EP). Para esta conversão, utilizou-se 
o método da regulamentação térmica portugue-
sa, nomeadamente os Indicadores de Eficiência 
Energética (IEE) definidos para serviços tanto 
no Despacho nº 15793-D/2013 (2013) como no 
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Decreto-Lei nº 118/2013 (2013). Neste processo 
é utilizada a seguinte Equação 5.1.

                   
   (5.1)

Nesta equação, a EFE é a Energia Final Elétrica 
e o EFG é a Energia Final sobe a forma de Gás. 
FpuE e FpuG são os fatores de conversão de eficiência 
energética para eletricidade e gás, respetivamente, 
sendo que em Portugal são utilizados os seguintes 
indicadores de conversão de eficiência energética: 
I) FpuE = 2,5 kWhEP/kWh, independentemente 
da fonte (renovável ou não renovável); II) FpuG = 1 
kWhEP/kWh para combustíveis sólidos, líquidos e 
gasosos não renováveis.

Em relação ao consumo de água foram conside-
radas as entradas e saídas relacionadas com o seu 
tratamento, perdas da rede de distribuição e im-
pactes de construção e manutenção, utilizando o 
inventário do relatório Ecoinvent V3.0. Os dados 
AICV foram convertidos em categorias de impac-
te ambiental utilizando o método AICV apresen-
tado na Tabela 5.2: CML V3.0.2 (CML, 2015). 
A fim de facilitar a avaliação do impacte do ciclo 
de vida, um programa informático de avaliação 
do ciclo de vida, o SimaPro 8 (2015) foi utiliza-
do para modelar a fase de utilização dos casos de 
estudo e para avaliar as categorias de impacte do 
ciclo de vida acima mencionadas.

5.3. DESENVOLVIMENTO 
DE PRÁTICAS DE 
REFERÊNCIA PARA 
EDIFÍCIOS HOSPITALARES 
PORTUGUESES

Para cada um dos três grupos previamente defi-
nidos, foram desenvolvidas práticas de referência 
para os custos de utilização, consumo de recursos, 
produção de resíduos e potenciais impactes am-
bientais associados à fase de utilização. O método 
utilizado para estabelecer as “melhores práticas” 
e “práticas convencionais” baseia-se na análise es-
tatística dos dados obtidos na secção anterior. O 
método é aplicado a cada grupo, sendo assim de-
senvolvidas as práticas de referência para os Gru-
pos I, II e III.

tugal the following energy efficiency conversion 
indicators are used:  I) FpuE = 2,5 kWhPE/kWh, 
regardless of the source (renewable or non-renew-
able); II) FpuG = 1 kWhEP/kWh for solid, liquid 
and gaseous non-renewable fuels.

Regarding water consumption, the inputs and 
outputs related to its treatment, losses in the de-
livery network and both construction and mainte-
nance impacts were considered, using the inven-
tory of the Ecoinvent report V3.0. 
The LCIA data was converted into environmental 
impact categories using the LCIA method pre-
sented in Table 5.2: CML V3.0.2 (CML, 2015). 
In order to facilitate the life cycle impact assess-
ment, a life cycle analysis software, SimaPro 8 
(2015) was used to model the operation phase of 
the case studies and to assess the abovementioned 
life cycle impact categories.

5.3. DEVELOPMENT OF 
BENCHMARKS FOR 
PORTUGUESE HEALTHCARE 
BUILDINGS

For each of the three groups of healthcare build-
ings previously defined, benchmarks for build-
ing operation costs, resources consumption, 
waste production, and operational environmen-
tal impacts were developed. The methodology 
used to establish the “best” and “conventional” 
benchmarks is based on the statistical analysis 
of the data obtained in the previous section. The 
method is applied for each group and therefore 
different benchmarks are developed for Groups 
I, II, and III.
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The first step is to normalize the value of each 
parameter, according to the gross floor area of 
each building, i.e., to divide the value of each 
parameter by the Gross Floor Area of the build-
ing. Afterwards, the benchmarks are calculated 
applying two statistical operations: median, for 
the conventional practice; and first quartile (Q1), 
splits off the lowest 25% of data from the high-
est 75% - for the best practice. The next sections 
explain in detail how the benchmarks are calcu-
lated for each parameter.

5.3.1. Benchmarks for building 
operation costs

The costs related to water consumption, energy 
consumption (electricity and gas) and waste pro-
duction are considered in this method and bench-
marks was developed for each parameter. Analyz-
ing the costs it is possible to conclude that some 
healthcare buildings have discrepant operation 
costs, i.e., costs that are too small or too big when 
compared with the other values of the group (se-
ries). These discrepant values, known as outliers, 
can give rise to important interpretation problems 
in the parametric statistical analysis (e.g., means, 
standard deviations, correlations, and every sta-
tistic based on these). The outliers can be caused 
by errors in data survey or can be the result of a 
very specific feature in a particular building (e.g., 
a healthcare building that has a service that con-
sumes much more energy than the other buildings 
will necessarily have a higher cost and, therefore, 
it will not represent the conventional practice). 
Therefore, the outliers must be removed from the 
series at the beginning of the analysis.

Removing the outliers can be based on several 
methods. In this study the Gauss curve (Stapen-
hurst, 2009) method was used and the hospitals 
with operating costs positioned outside the es-
tablished interval [μ − 3σ to μ + 3σ], where μ is 
the average, and σ the standard deviation, were 
removed from the study and not considered in 
the calculation of all benchmarks. As a result, in 
Group I one hospital was removed from the energy 
costs analysis. In Group II two hospitals were re-
moved from energy costs analysis, one from water 

O primeiro passo prende-se com a normalização 
do valor de cada parâmetro, de acordo com a área 
total de construção de cada edifício, ou seja, com 
a divisão do valor de cada parâmetro pela Área 
total de construção. Posteriormente, as práticas de 
referência são calculadas através da aplicação de 
duas operações estatísticas: a mediana, para a de-
terminação da prática convencional; e o primeiro 
quartil (Q1), valor do limite inferior da amostra 
constituída pelos 25% de edifícios que apresentam 
melhor desempenho. As seções seguintes expli-
cam, detalhadamente o processo de cálculo das 
práticas de referência para cada parâmetro.

5.3.1. Práticas de referência para os 
custos de utilização

Os custos relacionados com o consumo de água, o 
consumo de energia (eletricidade e gás) e a produção 
de resíduos, são considerados no método de análise 
tendo sido desenvolvidos benchmarks para cada um 
destes parâmetros. Analisando os custos, é possível 
concluir que alguns edifícios de saúde têm custos de 
utilização discrepantes em relação à média, ou seja, 
custos muito mais elevados ou baixos quando com-
parados com outros valores do mesmo grupo (séries). 
Esses valores discrepantes, conhecidos como outliers, 
podem originar problemas de interpretação na análi-
se estatística paramétrica (por exemplo, médias, des-
vios-padrão, correlações e todas as estatísticas feitas 
com base nos mesmos). Os outliers podem ter origem 
em erros no levantamento de dados ou podem ser o 
resultado de uma ou mais características específicas 
de um determinado edifício (por exemplo, um edi-
fício de saúde que possui um serviço que consome 
muito mais energia do que os outros edifícios, terá 
necessariamente um custo maior e, portanto, não 
será representativo da prática convencional). Deste 
modo, os outliers devem ser removidos das séries logo 
no início da análise que se pretende fazer.

Existem vários métodos de remoção de outliers, 
tendo sido utilizado neste estudo o método da cur-
va de Gauss (Stapenhurst, 2009). Assim, foram re-
movidos e não considerados para o cálculo das prá-
ticas de referência, os hospitais com custos de uti-
lização posicionados fora do intervalo estabelecido 
[de μ - 3σ a μ + 3σ], onde μ é a média, e σ o desvio 
padrão. Como resultado, no Grupo I, foi removido 
um edifício na análise dos custos de energia. No 
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Grupo II, foram retirados dois casos da análise de 
custos de energia, um da análise de custos de água e 
nove da análise de custos de resíduos. No grupo III, 
um edifício hospitalar foi removido da análise de 
custos de energia e três da análise de custos de resí-
duos. Devido à falta de dados disponíveis, a análise 
de custo dos resíduos foi o parâmetro onde o maior 
número de hospitais foi removido.

A “prática convencional” é a mediana dos valores 
remanescentes de cada série ou seja, o ponto mé-
dio da curva de Gauss. Comparada com a média 
estatística, a mediana é um valor ou uma quan-
tidade no ponto médio de uma distribuição de 
frequência de valores ou quantidades observadas, 
onde existe uma probabilidade igual de se situar 
acima ou abaixo dela.

A “melhor prática” corresponde ao limite superior 
do primeiro quartil ou seja, ao limite superior dos 
25% dos valores mais baixos. Deste modo, uma 
síntese das “melhores práticas” e “prática conven-
cional” é apresentada na Figura 5.6, onde se re-
presentam os valores para cada grupo de edifícios 
de saúde e as práticas de referência para cada parâ-
metro estudado (custo de água, custo de energia, 
custo de resíduos e custo total). 

costs analysis and nine from the waste costs anal-
ysis. In Group III one hospital was removed from 
energy costs analysis and three from the waste 
costs analysis. Due to the lack of available data, 
the waste cost analysis is the parameter where the 
largest number of hospitals was removed.

The “conventional practice” benchmark is the me-
dian of the remaining values of each series and 
therefore is the midpoint of the final Gauss curve. 
Compared to the statistical average, the median 
is a value or quantity lying at the midpoint of a 
frequency distribution of observed values or quan-
tities and, therefore, there is an equal probability 
of falling above or below it.

The “best practice” is the upper limit of the first 
quartile, which means the boundary of the 25% 
lowest values.
A summary of the “best practice” and “conven-
tional practice” is presented in Figure 5.6. It 
presents the figures for each group of healthcare 
buildings and the benchmarks for each studied 
parameter (water, energy and waste).
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Figura 5.6 - Síntese das “melhores práticas” e “práticas 
convencionais” para os custos de utilização de todos os 
parâmetros estudados

Figure 5.6 - Summary of the “ best practice” and “conventional 
practice” for the operation costs of all studied parameters
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The following Figure 5.7 presents, for each hos-
pital and related group, a summary of total oper-
ation costs per square meter of Gross Floor Area. 
The green line represents the benchmark of “best 
practice”, the “conventional practice” is represent-
ed with the yellow line and the red line represents 
the “worst practice”. The “worst practice” is the 
lower limit of the third quartile, which means the 
boundary of the 75% highest values.

A Figura 5.7 apresenta, para cada hospital e gru-
po relacionado, uma síntese dos custos totais de 
utilização por metro quadrado de Área total de 
construção. A linha verde representa o ponto de 
referência das “melhores práticas”, a “prática con-
vencional” é representada pela linha amarela, sen-
do que a linha vermelha representa a “pior práti-
ca”. A “pior prática” é o limite inferior do terceiro 
quartil, o que significa o valor máximo do grupo 
de hospitais que representam o grupo dos 75% 
mais elevados.

Figura 5.7 - Custos totais de consumos de água, energia e 
produção de resíduos em edifícios hospitalares portugueses, 
por metro quadrado

A Figura 5.7 permite uma comparação de fácil lei-
tura, entre os custos de todos os edifícios hospitala-
res em estudo. Em relação à Figura 5.6, é possível 
observar que, por exemplo no Grupo I, o H1, H7, 
H9 e H13 são edifícios com custos inferiores ou 
iguais à “melhor prática” (33,97 €/m2). Por outras 
palavras, isso significa que esses edifícios são, no 
Grupo I, aqueles com maior eficiência no que res-
peita aos custos relativos a estes parâmetros. Por ou-
tro lado, os edifícios com custos iguais ou superiores 
à “pior prática” (49,46 €/m2) são os H4, H5 e H14.

5.3.2. Práticas de referência para o 
consumo de recursos e produção de 
resíduos
Neste estudo foi considerado o consumo de re-
cursos (energia e água) e a produção de resíduos, 
para a determinação de práticas de referência. 
Assim, foi aplicado o mesmo método de análi-
se usado para os custos de utilização. A título 
de exemplo a Tabela 5.3 apresenta o processo 
de definição de benchmarks para o consumo de 

Figure 5.7 - Total costs of water and energy consumptions  
and waste per square meter in Portuguese healthcare  
buildings

Figure 5.7 allow an easy comparison between the 
costs of all healthcare buildings in study. Regard-
ing Figure 5.6, it can be seen that, for example in 
Group I, H1, H7, H9, H13 are healthcare build-
ings with costs lower or equal to “best practice” 
(€33.97/m2). In other words, it means that these 
buildings are, in Group I, the ones with high-
er costs efficiency. On the other hand, i.e. the 
healthcare buildings with costs equal or superior 
to the “worst practice” (€49.46/m2) are H4, H5, 
and H14.

5.3.2. Benchmarks for consumption of 
resources and waste production
The consumption of resources (energy and wa-
ter), and waste production were considered in this 
study and therefore benchmarks for each of these 
parameters will be presented. In this process, the 
same method applied in the analysis of the oper-
ation costs was used. As an example, Table 5.3 
presents the process to set the benchmarks for wa-
ter consumption per square meter of Portuguese 
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água por metro quadrado do Grupo I. A cor 
verde destaca os valores iguais ou inferiores à 
melhor prática.

healthcare buildings studied in Group I. Green 
colour highlights the same or lower than the cor-
responding values to the rate that was calculated 
for the “best practice”.

G
ru

po
 I 

G
ro

up
 I

H

Consumo 
de àgua
Water 

consumption 
(m3)

Área 
total de 

construção
Gross floor 
area (m2)

Consumo 
de àgua

(m3/m2.ano)
Water 

consumption 
(m3/m2.year)

Desvio 
padrão

Standard 
Deviation

Média
Average

Prática 
convencional
(m3/m2.ano)
Conventional 

practice 
(m3/m2.year)

Melhor 
prática

(m3/m2.ano)
Best practice 
(m3/m2.year)

H1 98 573 132 850 0,74

0,84 1,82 1,87 1,63

H3 87 911 46 960 1,87
H4 120 304 58 851 2,04
H5 81 616 48 960 1,67
H6 92 139 45 640 2,02
H7 87 393 42 385 2,06
H8 277 591 71 245 3,90
H9 62 942 38 726 1,63
H10 77 223 42 689 1,81
H11 17 005 53 040 0,32
H12 201 725 102 098 1,98
H13 55 494 42 321 1,31
H14 97 671 43 388 2,25

Tabela 5.3 – Práticas de referência para o consumo de água 
por metro quadrado (exemplo do Grupo I)

As Figuras 5.8, 5.9 e 5.10, apresentam os valo-
res referentes ao consumo anual de recursos por 
metro quadrado e respetivas práticas de referên-
cia, correspondentes a cada grupo. Analisando 
por exemplo a Figura 5.8, o consumo de água do 
Grupo II (hospitais com área compreendida entre 
8 805 m2 e 37 663 m2), é possível denotar-se que 
a melhor prática corresponde a 1,51 m3/m2.ano, e 
a prática convencional a 2,15 m3/m2.ano. Portan-
to, os hospitais que apresentam melhor desempe-
nho ao nível do consumo de água são: H19, H23, 
H25, H34, H35, H39 e H41.

Tendo em consideração outro exemplo, na Figu-
ra 5.9 é possível concluir que no Grupo I, o valor 
para a melhor prática do consumo de energia é 
de 410,66 kWhPE/m2.ano, enquanto que a práti-
ca convencional é de 552,12 kWhPE/m2.ano. As-
sim, analisando os dados deste grupo é possível 
concluir que os hospitais que apresentam igual ou 
menor consumo de energia relativamente à "me-
lhor prática" são: H1, H10 e H13.

Table 5.3 - Benchmarking process for water consumption per 
square meter (figures for Group I as an example)

Figures 5.8, 5.9 and 5.10, present the values of the 
annual resources consumption per square meter, 
corresponding to each healthcare building group, 
and the “best” and “conventional” practices. Ana-
lysing, for example the water consumption of the 
Group II (hospitals with an area between 8,805 
m2 and 37,663 m2), Figure 8, it is possible to note 
that the “best practice” of these healthcare build-
ings is 1.51m3/m2.year, and “conventional prac-
tice” is 2.15m3/m2.year. Therefore, the hospitals 
that present better performance at the level of wa-
ter consumption are: H19, H23, H25, H34, H35, 
H39 and H41.

As another example and regarding the values for 
the Group I presented in Figure 5.9 it is possible 
to conclude that the value for the “best practice” 
of energy consumption is 410.66 kWhPE/m2/
year, while the “conventional practice” is 552.12 
kWhPE/m2/year. Thus, analyzing the data of this 
group, it is possible to conclude that hospitals that 
have the same or lower energy consumption than 
the “best practice” are: H1, H10, and H13. 
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Figura 5.8 - Consumo de água por metro quadrado Figure 5.8 - Water consumption per square meter

Figura 5.9 - Consumo de energia por metro quadrado

Figura 5.10 - Produção de resíduos por metro quadrado

Figure 5.9 - Energy consumption per square meter 

Figure 5.10 - Waste production per square meter 
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Ao nível da produção de resíduos (Figura 5.10), a 
título de exemplo, no Grupo III foram alcança-
dos 4,30 kg/m2.ano como melhor prática e 5,07 
kg/m2.ano como prática convencional. Os edifí-
cios hospitalares nos quais se registam melhores 
desempenhos relativamente à melhor prática são: 
H43, H47, H52 e H53. Nas Figuras 5.11, 5.12 
e 5.13 é apresentado um resumo das práticas de 
referência determinadas para cada grupo e cada 
parâmetro estudado (água, energia e resíduos).

At the level of waste production (Figure 5.10) and 
for example in Group III, 4.30 kg/m2.year was 
obtained for the “best practice” and 5.07 kg/m2.
year for the “conventional practice”. The health-
care buildings with a performance higher than 
the best practice boundary obtained are: H43, 
H47, H52 and H53. A summary of the “best 
practice” and “conventional practice” is presented 
in the Figures 5.11, 5.12 and 5.13. They present 
the figures for each group of healthcare buildings 
and the benchmarks for each studied parameter 
(water, energy, and waste). 
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Figura 5.11 - Síntese das práticas de referência para o 
consumo de água

Figure 5.11 - Summary of the benchmarks practices for water 
consumption

Figure 5.12 - Summary of the benchmarks practices for energy 
consumption

Figura 5.12 - Síntese das práticas de referência para o 
consumo de energia
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Figure 5.13 - Summary of the benchmarks practices for waste 
production

Figure 5.14 presents a summary of the most effi-
cient healthcare buildings at the level of each pa-
rameter studied. Healthcare buildings that have 
at least one parameter equal or above the best 
practice boundary. The vertical axis identifies how 
many times the healthcare buildings concerned 
have a performance above the best practice. Ana-
lysing the results presented in Figure 5.14 it is ob-
served that there are three hospitals that achieve 
best practices at the level of every studied sustain-
ability parameter, namely: H1, H13, and H41. 

Figura 5.13 - Síntese das práticas de referência para a 
produção de resíduos

A Figura 5.14 apresenta uma síntese dos edifí-
cios hospitalares mais eficientes ao nível de cada 
parâmetro estudado. Os edifícios selecionados 
apresentam no mínimo um parâmetro igual ou 
superior à melhor prática. O eixo vertical identi-
fica o número de parâmetros que estes edifícios 
apresentam acima da melhor prática. Analisando 
os resultados apresentados nesta Figura, é possível 
ressaltar que existem três hospitais que atingiram 
as melhores práticas ao nível de todos os parâme-
tros de sustentabilidade estudados, sendo eles: 
H1, H13 e H41.
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Figure 5.14 - Comparison of Portuguese healthcare buildings 
that achieve best practices

5.3.3. Benchmarks for the operational 
stage of environmental impacts
For each healthcare building, the environmental 
impact categories were quantified using the meth-
od presented in section 5.2.3. For this analysis, 
only the impacts related to energy (electricity and 

Figura 5.14 - Comparação entre os edifícios hospitalares 
que alcançaram as melhores práticas

5.3.3. Práticas de referência para 
os impactes ambientais da fase de 
utilização
Para cada edifício hospitalar foram quantifica-
das as categorias de impacte ambiental através 
do método apresentado na seção 5.2.3. Para tal, 
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apenas se consideraram os impactes relacionados 
com a energia (eletricidade e gás) e com o con-
sumo de água. A produção de resíduos não foi 
considerada, uma vez que os seus potenciais im-
pactes ambientais dependem, sobretudo, do tipo 
de resíduos produzidos, sendo que essa informa-
ção não foi fornecida.

Depois de se quantificarem os potenciais impactes 
ambientais, definiram-se as práticas convencio-
nais e melhores práticas através do mesmo méto-
do apresentado anteriormente para os custos. O 
desenvolvimento destes benchmarks permite uma 
comparação mais concisa entre edifícios, propor-
cionando assim uma boa base para a compreensão 
do potencial de melhoria dos edifícios novos ou 
existentes. Esta informação é ainda essencial para 
o desenvolvimento de métodos de avaliação de 
sustentabilidade, uma vez que o potencial impacte 
ambiental da fase de utilização do edifício é um 
aspeto que deve ser considerado, de acordo com a 
norma EN 15643-1: 2010 (CEN TC 350, 2010). 
Assim, a Tabela 5.4 apresenta, para cada categoria 
de impacte ambiental e grupo de edifícios hospi-
talares, as práticas de referência alcançadas.

gas) and water consumption were considered. 
Waste generation was not considered, since the 
related potential environmental impacts depend 
above all on the type of waste that is produced 
and there is no publicly available data on this.

After quantifying the potential environmental im-
pacts, the “best” and “conventional” practices were 
defined using the same method presented before, 
for costs, energy and water consumptions and waste 
production. The development of these benchmarks 
allows for the comparison of the consumption of 
healthcare buildings with costs and potential en-
vironmental impacts to be made, thus providing a 
good basis for understanding the potential for the 
improvement of existing or new buildings. This 
information is also important for building sustain-
ability assessment methods, since the potential en-
vironmental impact during the operational stage is 
one aspect that should be considered according to 
EN 15643-1:2010 (CEN TC 350, 2010) standard. 
Regarding the potential environmental impacts, 
Table 5.4 presents, for each considered environ-
mental impact category and healthcare building 
group, the “best” and “conventional” practice.

Potenciais impactes ambientais
Potential environmental impacts

Grupo I
Group I

Grupo II
Group II

Grupo III
Group III

GWP 
(kg CO2 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 1,39 x 102 1,17x102 1,11x102

Melhor prática Best practice 9,81 x 101 1,03Ex101 8,23x101

ODP 
(kg CFC-11 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 9,70 x 10-6 7,97x10-6 7,05x10-6

Melhor prática Best practice 6,89 x 10-6 7,05x10-6 5,56x10-6

AP 
(kg SO2 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 8,82 x 10-1 7,98x10-1 7,60x10-1

Melhor prática Best practice 6,78 x 10-1 6,45x10-1 5,86x10-1

AP 
(kg SO2 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 8,82 x 10-1 7,98x10-1 7,60x10-1

Melhor prática Best practice 6,78 x 10-1 6,45x10-1 5,86x10-1

EP 
(kg PO4 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 1,94 x 10-1 1,78x10-1 1,65x10-1

Melhor prática Best practice 1,55 x 10-1 1,56x10-1 1,45x10-1

POCP 
(kg C2H4 eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 4,05 x 10-2 3,37x10-2 3,22x10-2

Melhor prática Best practice 2,95 x 10-2 2,95x10-2 2,44x10-2

ADP_FF 
(MJ/m2)

Prática convencional Conventional practice 1,84 x 103 1,64x103 1,57x103

Melhor prática Best practice 1,39 x 103 1,35x103 1,09x103

ADP_E 
(kg Sb eq/m2)

Prática convencional Conventional practice 1,25 x 10-4 1,20x10-4 1,16x10-4

Melhor prática Best practice 1,01 x 10-4 9,97x10-5 1,05x10-4

Table 5.4 - Benchmarks for potential environmental impacts 
during the use stage (impacts per m2)

At this level, it is necessary to highlight that po-
tential environmental impacts are directly related 
to the amount of resources consumed in a hos-

Tabela 5.4 - Práticas de referência de potenciais impactes 
ambientais da fase de utilização (impactes por m2)

A este nível, é necessário ainda ressaltar que os 
potenciais impactes ambientais estão diretamente 
relacionados com a quantidade de recursos consu-
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pital. Therefore, hospitals with the best results 
regarding water and energy consumption are the 
ones that have lower potential environmental im-
pacts per square meter.

5.4. DISCUSSION OF 
CHAPTER 5

Healthcare buildings consume important quanti-
ties of resources, especially water, electricity, and 
gas, and produce large amounts of waste. This is 
due to the role that these buildings play in soci-
ety. The definition of benchmarks is very useful 
in the healthcare building sector, since it allows 
hospital administrations to identify the position 
of each hospital in relation to the country’s or re-
gion’s “best” and “conventional” practices. This is 
important both to identify improvement potential 
and to support the development of strategic plans 
for the development of more sustainable health-
care buildings. Moreover, it monitors and tracks 
the implementation phase of better sustainabili-
ty practices. Therefore, benchmarks are always 
undergoing improvement and all organizations 
involved will be advantaged from this. If bench-
marking activities do not result in further perfor-
mance improvement they are just a useless exercise 
of data collection and processing (Braganca̧; Ma-
teus; Koukkari, 2010). Therefore, with the publi-
cation of this chapter in the Journal Sustainability, 
it is expected that the benchmarks presented will 
promote the adoption of more efficient practices, 
thus contributing to a more sustainably-built en-
vironment (Castro, Mateus & Bragança, 2015). 
Based on these aspects, benchmarking activities 
are only effective if the following steps are in-
volved in the implementation of the best practices: 
• To identify opportunities for improvement;  
• To develop a strategic plan for the practical im-

plementation of best practices;  
• To monitor and track the progress of imple-

mentation of best practices (this is the first step 
to  developing new benchmarks).

A drawback to this approach is that defining 
benchmarks is not an easy task, since a lot of time 
is needed to collect the necessary data for charac-
terizing a certain sector and often the necessary 
data is not made publicly available by the organi-
zations concerned.  

midos em cada hospital. Ou seja, os hospitais com 
os melhores resultados em relação ao consumo de 
água e energia são aqueles que têm menor impacte 
ambiental por metro quadrado.

5.4. DISCUSSÃO DO 
CAPÍTULO 5

Os edifícios hospitalares consomem significativas 
quantidades de recursos especialmente água, ele-
tricidade e gás, e produzem grandes quantidades 
de resíduos, o que está diretamente relacionado 
com o papel que desempenham na sociedade. As-
sim, a definição de práticas de referência é bastan-
te útil no sector da construção relacionado com 
a saúde, uma vez que permite às administrações 
hospitalares identificarem o posicionamento da 
sua instituição relativamente às melhores práticas 
e práticas convencionais do país ou da região em 
questão. Isto é importante tanto para identificação 
do potencial de melhoria quanto para apoio à cria-
ção de planos estratégicos para o desenvolvimento 
de edifícios de saúde mais sustentáveis, permitin-
do a monitorização e acompanhamento durante 
a fase de implementação de melhores práticas de 
sustentabilidade. Deste modo, o processo de ben-
chmaking encontra-se em constante progressão, 
favorecendo assim todas as organizações envolvi-
das, sabendo-se que se as atividades de avaliação 
comparativa não resultarem em melhorias no de-
sempenho, são apenas um exercício inútil de re-
colha e processamento de dados (Braganca̧; Ma-
teus; Koukkari, 2010). Portanto, com a publicação 
deste capítulo na Revista Sustainability, espera-se 
que os benchmarks apresentados promovam a ado-
ção de práticas mais eficientes, contribuindo assim 
para um ambiente construído mais sustentável 
(Castro, Mateus & Bragança, 2015). Com base 
nestes aspetos, as atividades de avaliação compa-
rativa só são eficazes se as seguintes etapas esti-
verem envolvidas na implementação das melhores 
práticas:
• Identificação de oportunidades de melhoria;
• Desenvolvimento de um plano estratégico para 

a implementação efetiva das melhores práticas;
• Monitorização e rastreio do progresso da im-

plementação das melhores práticas (este é o 
primeiro passo para desenvolvimento de novos 
benchmarks).
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Uma desvantagem desta abordagem é que a de-
finição de práticas de referência não é uma tarefa 
fácil, uma vez que é necessário muito tempo para 
a recolha dos dados para caracterizar um determi-
nado sector sendo que, muitas vezes, os dados ne-
cessários não são divulgados publicamente pelas 
organizações envolvidas.

Assim, em relação aos resultados apresenta-
dos no documento, pode-se concluir que o con-
sumo anual total de referência de energia pri-
mária (eletricidade e gás) utilizada por metro 
quadrado, permite a identificação das seguin-
tes melhores práticas: ≤ 410,66 kWhPE/m2.ano 
para o Grupo I (Área total de construção 
> 37 663,00 m2); ≤ 431,33 kWFhPE/m2.ano para 
o Grupo II (8 807,00 m2 ≤ Área total de constru-
ção ≤ 37 663,00 m2); e ≤ 348,13 kWhPE/m2.ano 
para o Grupo III (Área total de construção 
< 8 807,00 m2). Tendo em consideração o desem-
penho médio da amostra estudada, a implementa-
ção das melhores práticas no sector dos edifícios 
de saúde português poderia reduzir o consumo de 
energia em 2,68 × 108 kWhPE por ano.

Ao nível do consumo de água anual total por me-
tro quadrado, os benchmarks apresentados neste 
capítulo permitem a identificação das seguintes 
melhores práticas: ≤ 1,64 m3/ano para o Grupo I; 
≤ 1,51 m3/ano para o Grupo II; e ≤1,15 m3/ano 
para o Grupo III. Considerando o desempenho 
médio dos edifícios de saúde portugueses estuda-
dos, a implementação das melhores práticas em 
Portugal poderia reduzir o consumo de água em 
4,94 × 105 m3 por ano. 

Depois da elaboração desta análise, a comparação 
do desempenho dos edifícios hospitalares portu-
gueses com os resultados obtidos por diferentes 
instituições internacionais torna-se relevante. As-
sim, uma vez que os resultados deste estudo são 
organizados em três grupos, os resultados utili-
zados nas comparações realizadas são as do Gru-
po II, pois este é o Grupo que representa o maior 
número de edifícios analisados da amostra, assim 
como os valores intermédios em termos de Área 
total de construção. A primeira comparação efe-
tuada, é feita com os resultados relatados pelo Glo-
bal Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 
no relatório de 2013 (com base nos valores do 

Regarding the results presented in the paper, one 
can conclude that the consumption of primary 
energy (electricity and gas) benchmarks as total 
annual energy used per square meter allows for 
the identification of the following best practices: 
≤ 410.66 kWhPE/m2.year for Group I healthcare 
buildings (Gross Floor Area > 37,663.00 m2); 
≤ 431.33 kWhPE/m2.year for Group II (8807.00 m2 
≤ Gross Floor Area m2 ≤ 37,663.00 m2); and 
≤ 348.13 kWhPE/m2.year for Group III (Gross 
Floor Area m2 < 8807.00 m2). Taking into ac-
count the average performance of the sample 
studied, the implementation of best practice in 
Portuguese healthcare buildings sector could re-
duce energy use by 2.68 × 108 kWhPE per year.  

At the level of water consumption, the bench-
marks presented in this chapter as total annual wa-
ter use per square meter allows for the identifica-
tion of the following best practices: ≤ 1.64 m3/year 
for Group I; ≤ 1.51 m3/year for Group II; and 
≤ 1.15 m3/year for Group III. Considering the av-
erage performance of the Portuguese healthcare 
buildings studied, the implementation of best 
practice in Portugal could reduce water use by 
4.94 × 105 m3 per year. 

In order to allow international comparison at the 
level of healthcare buildings it is interesting to 
compare these results with those from the re-
ports and studies published by different institu-
tions, namely the ones presented in this chapter. 
Since the results of this study are organized in 
three groups, the results used in the comparisons 
are the ones from Group II. This is because this 
group represents the largest number of buildings 
of the analysed sample and the intermediate val-
ues in terms of gross floor area. The first compar-
ison is made with the results reported by Global 
Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 
in 2013 report (based in figures from year 2012). 
This study is based in a sample of one hundred 
and nineteen non-residential buildings from 
North and South America, Europe, Asia and 
Oceania, which 3.6% of that sample are health-
care buildings (GRESB, 2013). By analyzing 
the operational costs (cost related to water con-
sumption, energy consumption, and waste pro-
duction) obtained in the study presented in this 
paper, it is possible to verify that the flow with 
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the highest influence on the total costs (energy), 
is the same presented in GRESB report, accord-
ing to healthcare buildings covered by it (Figure 
5.15). Additionally, the weight of each flow on 
the total costs is distributed in a similar way in 
both studies, which allows one to conclude that 
the distribution of costs in Portuguese health-
care buildings is equivalent to the ones presented 
in the GRESB report (Figure 5.15).  

ano de 2012). Este estudo baseia-se numa amos-
tra de cento e dezanove edifícios não residenciais 
da América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e 
Oceânia, sendo 3,6% dessa amostra edifícios hos-
pitalares (GRESB, 2013). Ao serem analisados 
os custos de utilização (custos relacionados com o 
consumo de água, consumo de energia e produção 
de resíduos) obtidos no estudo apresentado neste 
trabalho, é possível verificar que o parâmetro com 
maior influência sobre os custos totais (energia) é 
o mesmo que é apresentado no relatório GRESB, 
tendo em consideração os edifícios hospitalares 
abordados (Figura 5.15). Por outro lado, o peso 
de cada parâmetro nos custos totais é distribuído 
de forma semelhante em ambos os estudos, o que 
permite concluir que a distribuição de custos nos 
edifícios hospitalares portugueses é equivalente à 
apresentada no relatório GRESB (Figura 5.15).
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Figura 5.15 - Comparação entre a distribuição de custos dos 
edifícios hospitalares portugueses e dos edifícios de saúde 
abrangidos pelo relatório GRESB

Em relação aos benchmarks identificados pelo 
CIBSE TM22 (Cohen, 2013) e os relatados pela 
Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI, 
2015), é possível estabelecer uma comparação 
com as práticas de referência obtidas no presente 
estudo. Estas duas iniciativas, recolheram dados 
relacionados com o consumo de energia (com-
bustíveis fósseis mais eletricidade) de edifícios de 
escritórios, por Área total de construção. Os da-
dos do ano de 2012 foram considerados na análise 
feita e na Figura 5.16 encontra-se apresentada a 
comparação entre as práticas de referência obti-
das para os edifícios hospitalares portugueses e as 
identificadas pelos dois estudos mencionados.

Figure 5.15 - Comparison between the distribution of costs in 
Portuguese healthcare buildings and in the healthcare buildings 
covered by the GRESB report

Regarding the benchmarks reported by the CIB-
SE TM22 (Cohen, 2013) and the ones reported 
by the Sustainable Energy Authority of Ireland 
(SEAI, 2015), it is possible to compare them with 
the “conventional” and “best” practices obtained 
in the present study. These two initiatives collect-
ed data related to energy consumption (fossil fuels 
plus electricity) per Gross Floor Area from gener-
al office buildings. Data from the year 2012 was 
considered in this comparison and Figure 5.16 
presents the comparison between the “best” and 
“conventional practices” obtained for the Portu-
guese healthcare buildings and the ones reported 
by the two abovementioned studies.
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kWh/m2

Figura 5.16 - Comparação entre as práticas de referência 
do consumo de energia (kWh/m2) estabelecidas para os 
edifícios hospitalares portugueses e as reportadas pela SEAI 
e CIBSE TM22 para edifícios de serviços

A partir da análise da Figura 5.16, é possível con-
cluir que as práticas de referência do CIBSE estão 
mais próximas das apresentadas neste capítulo. 
No entanto, apesar da semelhança, é necessário 
ressaltar que estas duas iniciativas não abordam 
especificamente hospitais. Assim, para além da 
diferença entre a tipologia de construção conside-
rada nos diferentes estudos, existem outros aspe-
tos importantes que podem dificultar a discussão 
adequada dos resultados desta análise comparati-
va. Deste modo, é possível destacar: I) diferenças 
no método utilizado para a recolha dados; II) a 
forma como a análise estatística é realizada; III) o 
contexto específico (por exemplo o clima) de cada 
país; IV) diferenças de Áreas totais de construção; 
V) número e tipo de equipamentos e serviços de 
saúde comportados por cada edifício; VII) tipo de 
energia consumida; e VII) padrões de ocupação. 
Ou seja, quanto mais detalhado for o estudo de 
benchmarking maior será o potencial de compara-
ção entre diferentes estudos internacionais, assim 
como maior será o potencial de benefício da im-
plementação de melhores práticas.

As práticas de referência, são também muito 
importantes no campo da avaliação de susten-
tabilidade, uma vez que permitem classificar e 
posicionar um edifício num contexto específico. 
Em alguns métodos BSA, como por exemplo no 
LEED e BREEAM, as classificações de susten-
tabilidade são premiadas pela comparação feita 
entre o desempenho do edifício e os limites de 
desempenho baseados em práticas de referência 
do sector ou os requisitos mínimos considerados 

Figure 5.16 - Comparison between the benchmarks of energy 
consumption (kWh/m2) set for the Portuguese healthcare 
buildings with the ones reported by SEAI and CIBSE TM22 
for office buildings

From the analysis of Figure 16, it is possible to 
conclude that the CIBSE’s benchmarks are closer 
to the ones presented in this chapter. Despite this 
similarity it is necessary to highlight that these two 
initiatives do not specifically address hospitals. In 
addition to the difference between the building 
types considered in different studies there are 
other important aspects that can hinder proper 
conclusions from these comparisons. Among oth-
ers it is possible to highlight the following: I) dif-
ferences in the method used to collect data; II) the 
way the statistical analysis is performed; III) the 
specific context (e.g. climate) of each country; IV) 
differences in the Gross Floor Areas; V) number 
and type of equipment and healthcare services in-
side each building; VII) type of energy consumed; 
and VII) occupation patterns. Therefore, the more 
detailed the benchmarking study is, the greater 
is the potential for comparisons between different 
international studies and the potential benefits of 
implementing best practices.

Benchmarks are also very important in the field 
of building sustainability assessment since they 
allow for rating a building against the “best” and 
“conventional” practices in a specific context. In 
some building sustainability assessment (BSA) 
tools, e.g. LEED and BREEAM, sustainability 
ratings are awarded by comparing the building 
performance with performance thresholds that 
are based on the sector’s “best” and “convention-
al” practices or on minimum requirements for a 
sustainable building. In other tools, benchmarks 
are used to normalize the building performance at 
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the level of each sustainability parameter, allow-
ing afterwards to qualitatively or quantitatively 
rate the sustainability of a building. As an exam-
ple, this is the case in the Portuguese Building 
Sustainability Assessment system SBToolPT (Ma-
teus & Bragança, 2011), where the normalization 
process allows for positioning the performance of 
the building under assessment within a scale in 
which the maximum and minimum value rep-
resents the best and conventional sustainability 
practices, respectively. In the case of qualitative 
ratings, it is necessary to set the performance level 
corresponding to the conventional practices (e.g. 
the minimum legal requirement or the median 
performance of the existing building stock) and 
best practices (e.g. the performance of outstand-
ing buildings or the performance levels that are 
only exceeded by a small percentage of the ex-
isting building stock). Therefore to define those 
reference-building benchmarks, it is necessary to 
have a detailed picture about the overall perfor-
mance of the building stock studied in a certain 
context (e.g. country). 

At the level of the healthcare sector, although 
most buildings are under the same owner (i.e. 
the state in public buildings), it is also a diffi-
cult task to have all the necessary data to set the 
benchmarks for all sustainability parameters of 
an assessment method. In this context there are 
some figures such as Gross Floor Area, number 
of beds, costs of energy, monthly water and gas 
consumptions, etc., that can be easily obtained 
from hospital managers or from ACSS. However, 
there is other important information that can be 
used to improve the benchmarks, but it is not easy 
to gather, such as: construction details, type and 
year of eventual retrofitting operations, where and 
how water and energy are consumed, what type of 
waste is produced, among others. 

From the analysis of results presented in this 
study it is possible to highlight that the parame-
ter that influences most the resources consump-
tion and the waste generation of a healthcare 
building is the Gross Floor Area. Therefore this 
is the functional unity for which the benchmarks 
presented in this study were defined. Addition-
ally, it shows that energy consumption (gas and 
electricity) represents more than 75% of the 

para o alcance de um edifício sustentável. Em ou-
tras ferramentas, os benchmarks são utilizados para 
normalizar o desempenho do edifício ao nível de 
cada parâmetro de sustentabilidade, permitindo 
depois classificar qualitativa ou quantitativamente 
a sustentabilidade de cada caso de estudo. Este é 
o caso do sistema de Avaliação de Sustentabilida-
de de Edifícios Português SBToolPT (Mateus & 
Bragança, 2011), onde o processo de normaliza-
ção permite posicionar o desempenho do edifício 
em avaliação dentro de uma escala, onde o valor 
máximo e mínimo representam a melhor prática 
e a prática convencional, respetivamente. No caso 
deste último, para avaliação de critérios qualita-
tivos, é necessário definir o nível de desempenho 
correspondente às práticas convencionais (por 
exemplo, o requisito mínimo legal ou a média ve-
rificada entre os edifícios existentes) e as melhores 
práticas (por exemplo, o desempenho de edifícios 
reconhecidos como exemplares ou os níveis de 
desempenho que são apenas excedidos por uma 
pequena percentagem da amostra de casos). Ou 
seja, para definição desses benchmarks é necessário 
fazer-se uma análise global sobre o desempenho 
geral da amostragem num determinado contexto 
(como por exemplo um país). 

Deste modo, ao nível do sector da saúde, embora 
a maioria dos edifícios esteja sob alçada do esta-
do, não é de todo fácil aceder a todos os dados 
necessários para o estabelecimento de práticas de 
referência para todos os critérios que um méto-
do HBSA deve conter. Neste contexto, embora 
existam alguns parâmetros, como Área total de 
construção, o número de camas, custos de energia, 
consumo mensal de água e gás, entre outros, que 
podem ser obtidos facilmente através dos gestores 
hospitalares ou da ACSS, existem outras informa-
ções relevantes menos fáceis de reunir, tais como: 
pormenores construtivos, tipo e ano de operações 
de reabilitação, ampliação ou renovação, onde e 
como a água e a energia são consumidas, que tipo 
de desperdícios existem, entre outros.

A partir da análise dos resultados apresentados, 
é possível ressaltar que o parâmetro que mais 
fortemente influencia o consumo de recursos e a 
produção de resíduos de um edifício hospitalar é 
a Área total de construção, tendo sido, portanto, 
esta a unidade utilizada para definição das práti-
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cas de referência neste estudo. Para além disso, é 
ainda possível concluir que o consumo de ener-
gia (gás e eletricidade) representa mais de 75% 
dos custos globais, sendo este um dos aspetos que 
deve ser fortemente considerado num processo de 
reabilitação sustentável de um edifício hospitalar.

Com base nos dados disponíveis, os benchmarks 
foram definidos através da utilização de dados 
de um ano registados pela ACSS, o que permitiu 
minimizar o efeito de um determinado mês que 
possa ter registado valores fora dos limites nor-
mais. A análise apresentada neste capítulo per-
mitiu desenvolver a primeira base de comparação 
para este tipo de edifícios em Portugal e o método 
desenvolvido foi o utilizado para o desenvolvi-
mento das práticas de referência para alguns dos 
indicadores de sustentabilidade do novo método 
HBSAtool-PT.

Uma vez que os benchmarks são estabelecidos 
para edifícios hospitalares portugueses, é assim 
possível implementar na prática uma das suas 
maiores virtudes: fazer uma análise comparativa 
entre o nível de desempenho das diferentes orga-
nizações, a fim de se promover a disseminação de 
melhores práticas. Como resultado, os gestores 
hospitalares poderão analisar comparativamente 
o posicionamento no mercado dos seus edifícios, 
o que potencia a exploração de melhores práticas 
de sustentabilidade.

5.5. CONCLUSÕES DO 
CAPÍTULO 5  

A análise e consulta exaustivas dos valores pu-
blicados pelas entidades de gestão hospitalar e as 
conversas com gestores hospitalares e outros espe-
cialistas na área da construção do sector da saúde, 
sustentaram, no contexto português, o desenvolvi-
mento das práticas de referência para o consumo de 
energia (eletricidade e gás), consumo de água, pro-
dução de resíduos e potenciais impactes ambientais 
durante a fase de utilização deste tipo de edifício. 
Ao invés de se basear em dados empíricos ou num 
pequeno grupo de edifícios considerados repre-
sentativos de boas práticas em Portugal, o método 
apresentado neste capítulo é baseado numa amos-
tra abrangente do sector dos edifícios hospitalares, 
compreendida por cinquenta e cinco edifícios de 

overall costs, being therefore a parameter of ma-
jor concern in a sustainable rehabilitation process 
of a healthcare building.

On the basis of available data, benchmarks were 
defined using one-year data recorded by the 
ACSS. To improve the results, a long period than 
one year should be considered in the analysis, 
which would allow for minimizing the effect of a 
particular month with values outside the normal 
boundaries. Nevertheless, this study was able to 
develop the first basis of comparison for this type 
of buildings in Portugal. In addition, the meth-
odology presented in this research will be used to 
develop the benchmarks of the other sustainabili-
ty indicators of a new method HBSAtool-PT.

Once the benchmarks are established for Portu-
guese healthcare buildings, it is possible to bene-
fit from their main objective: to make a compar-
ative analysis between the performance level of 
different organizations in order to promote the 
dissemination of the “best practices”. As a result, 
the healthcare buildings managers will under-
stand the market positioning of their buildings 
and this will promote the adoption of better sus-
tainability practices.

5.5. CONCLUSIONS OF 
CHAPTER 5

Extensive use of existing written material and 
consultation with operational managers and oth-
er stakeholder experts in the healthcare buildings 
sector underpinned the development of bench-
marks for energy consumption (electricity and 
gas), water consumption, waste production and 
potential environmental impacts during the op-
erational stage of this type of buildings in the 
Portuguese context. Rather than be based on em-
pirical data or on the performance level of a small 
group of buildings that are considered representa-
tive of good practice in Portugal, the method pre-
sented in this chapter is based on a total sample 
of fifty-five public and public-private partnerships 
healthcare buildings in Portugal. The statistical 
analysis of the survey results showed that annu-
al consumption of resources, production of waste 
and potential environmental impacts would be 
better correlated with the Gross Floor Area of 
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healthcare buildings. Nevertheless since there are 
different types of hospitals, covering very different 
health services coverage and with different gross 
floor area, it was necessary to group the hospitals 
into three different groups (Group I, Group II 
and Group III). Therefore different benchmarks 
were developed for each hospital group. 

For the definition of the conventional practice, 
the median performance of the sample studied 
was considered. Best practice threshold is the up-
per limit of the first quartile of the Gauss curve, 
which means the boundary of the 25% better 
performance buildings. Rather than defining 
more demanding best practices, i.e. thresholds 
that are only exceeded by a very small number of 
buildings (e.g. 5%), this method sets benchmarks 
that provide challenging but achievable targets 
and highlight considerable improvement poten-
tial for healthcare managers. This is considered 
to be the best approach in the case of a bench-
marking method that is beginning to be applied 
in a certain market. 

The benchmarks presented in this study supports 
the design process for more sustainable, new or 
renewed healthcare buildings, making it possible 
to understand to what extent each design sce-
nario can potentially be improved to include best 
practices. Bottom-up modelling of best practice 
at the process-level allows hospital managers to 
develop implementation plans that allow them 
to achieve the frontrunners’ efficiency.  This is 
very important since until now there has been 
no public available data related to the perfor-
mance limits of this type of buildings in Por-
tugal. Nevertheless, it is necessary to underline 
that although the reduction of resources con-
sumption (energy and water) is both financially 
and environmentally attractive, there are some 
aspects that could hinder its application such as 
divided responsibilities within this type of large 
organisation and lack of awareness.

Besides the benchmarks, another important out-
come of this research is the benchmarking meth-
od, which has been developed. It would be par-
ticularly useful for both the continuous assessment 
of building performance and the evaluation and 
setting of benchmarks for the parameters studied, 

saúde públicos e público-privados. A análise esta-
tística dos resultados da pesquisa, demostrou que o 
consumo anual de recursos, produção de resíduos e 
potenciais impactes ambientais está intrinsecamen-
te indexado à Área total de construção No entanto, 
uma vez que existem diferentes tipos de hospitais, 
que abrangem diversos serviços de saúde com áreas 
diferentes, foi necessário agrupar os hospitais em 
três grupos (Grupo I, Grupo II e Grupo III). As-
sim, diferentes práticas de referência foram desen-
volvidas para cada um dos grupos.

Para a definição da prática convencional, con-
siderou-se a mediana do desempenho da amos-
tra estudada. A melhor prática corresponde ao 
limite superior do primeiro quartil da curva de 
Gauss, que representa a amostra composta pe-
los 25% de edifícios com melhor desempenho. 
Ao invés de se optar pela definição de melhores 
práticas baseadas em limites que só são excedidos 
por um número muito pequeno de edifícios (por 
exemplo 5%), o método selecionado estabelece 
benchmarks que fornecem objetivos desafiado-
res, ao mesmo tempo que alcançáveis, os quais 
se traduzem num potencial de melhoria consi-
derável e aliciante para os gestores hospitalares 
em comparação com os níveis de desempenho 
convencionais. Assim, considera-se que o méto-
do desenvolvido é a melhor abordagem para uma 
avaliação comparativa.

As práticas de referência apresentadas neste estu-
do, pretendem suportar o projeto de arquitetura de 
edifícios hospitalares sustentáveis novos ou reabi-
tação de existentes, permitindo compreender até 
que ponto cada cenário de projeto pode potencial-
mente ser melhorado para a satisfação de melho-
res práticas. A progressão processual ascendente 
das melhores práticas, permite aos gestores hos-
pitalares o desenvolvimento e implementação de 
planos que lhes possibilitam alcançar uma maior 
eficiência por parte dos seus edifícios. Este estudo 
revela-se assim bastante importante, uma vez que 
até à data não existiam dados públicos disponí-
veis relacionados com o desempenho deste tipo de 
edifícios em Portugal. No entanto, é necessário 
sublinhar que, embora a redução do consumo de 
recursos (energia e água) seja bastante importante, 
tanto para o meio ambiente quanto para a econo-
mia, existem aspetos que podem dificultar a sua 
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aplicação, como a partilha de responsabilidades 
organizacionais e a falta de consciência da impor-
tância destas questões.

Além das práticas de referência alcançadas, o mé-
todo de benchmarking apresentado neste capítulo 
é também um dos aspetos a ressaltar. Este reve-
la-se particularmente útil tanto para a avaliação 
contínua do desempenho do edifício como para a 
avaliação e definição de práticas de referência para 
os parâmetros estudados, permitindo a monitori-
zação do padrão de conservação de uma sociedade 
sustentável baseada no consumo de recursos e no 
desenvolvimento tecnológico destes equipamen-
tos de saúde e de outros sistemas integrados de 
construção. Para além disso, este método pode ser 
utilizado como modelo para a determinação de 
benchmarks para edifícios hospitalares em outros 
lugares, assim como para outros tipos de edifícios.

Relativamente ao estado da arte, as contribuições 
desta análise para o seu desenvolvimento podem 
ser resumidas através dos seguintes pontos:
• Desenvolvimento de um método para o estabe-

lecimento de práticas de referência de sustenta-
bilidade que possam ser aplicadas em diferentes 
indicadores de avaliação e utilizadas em dife-
rentes contextos regionais;

• Definição das práticas de referência para alguns 
indicadores de sustentabilidade (consumo de 
energia e água, impactes ambientais relaciona-
dos e produção de resíduos) no contexto portu-
guês (sendo que até à data não existiam dados 
disponíveis em Portugal);

• A definição destas práticas, permite que as ad-
ministrações hospitalares portuguesas iden-
tifiquem o seu posicionamento e potencial de 
melhoria ao nível de cada parâmetro estudado. 
Além disso, estas permitem comparações inter-
nacionais de desempenho com dados já publica-
dos em outros países;

• Ao nível dos métodos HBSA, as práticas de refe-
rência estabelecidas, possibilitam a avaliação do 
desempenho de edifícios hospitalares portugue-
ses ao nível dos quatro parâmetros analisados.

Por sua vez, este estudo revela-se de especial in-
teresse para a gestão, regulação e projeto de insta-
lações de saúde, mais especificamente para o se-
guinte grupo de profissionais: projetistas, gestores 

allowing for the monitoring of the conservation 
pattern of a sustainable society based in the con-
sumption of resources and technological develop-
ment of healthcare equipment and other building 
integrated systems. Additionally, this method can 
be used as a template for formulating benchmarks 
for healthcare buildings elsewhere and for other 
types of buildings. 

Regarding the actual state-of-art, the contri-
butions of this study for its development can be 
summarized as:
• Development of a method for setting sustain-

ability benchmarks of best and conventional 
practices that can be applied to different sus-
tainability indicators and used at different re-
gional contexts; 

• Definition of the benchmarks for some sustain-
ability parameters (energy and water consump-
tion, related potential environmental impacts 
and waste production) in the Portuguese con-
text (until now there was no available data in 
Portugal);

• In the Portuguese context, it allows the Portu-
guese hospital administrations to identify their 
positioning and improvement potential at the 
level of each parameter studied. Additionally, it 
enables international performance comparisons 
with data already publish in other countries;

• In the context of HBSA tools, the developed 
benchmarks makes possible the evaluation of the 
performance of Portuguese healthcare buildings 
at the level of the four parameters analysed.

Furthermore, this research is of interest to com-
missioners, regulators and providers of healthcare 
facilities, specifically healthcare planners, estate/
facilities managers and all those responsible for 
planning, designing, operating and maintain-
ing the Portuguese healthcare estate, as well to 
health and social care policy makers. Additional-
ly, there is a potential to develop benchmarks that 
can be applied to Portuguese healthcare facilities, 
in order to improve their sustainability creden-
tials, and to allow performance comparison and 
improvement both nationally and international-
ly. Although the method presented in this paper 
was developed for the Portuguese context, it can 
be implemented and further developed by other 
research teams at the international level. In the 
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e todos os responsáveis pelo planeamento, projeto, 
operação e manutenção do sector hospitalar por-
tuguês, bem como para as políticas sociais e de 
cuidados de saúde. Os dados alcançados permitem 
melhorias ao nível da sustentabilidade e possibili-
tam comparações de desempenho ao nível nacio-
nal e internacional. Embora o método apresenta-
do neste capítulo tenha sido desenvolvido para o 
contexto português, este pode ser implementado e 
aplicado por outras equipas de investigação a nível 
internacional. Para a aplicação e melhoria deste 
método em outros países, são propostas as seguin-
tes adaptações:
• Em vez de se obterem os dados através de rela-

tórios individuais, seria ideal a recolha local dos 
mesmos. Isto permitiria a utilização de um mé-
todo padronizado de recolha e armazenamento 
de dados o que levaria à redução da probabi-
lidade de existência de erros. Assim, uma vez 
que é bastante difícil obter as licenças necessá-
rias por parte das Administrações Hospitalares 
(públicas e privadas) para a recolha dos dados, é 
necessário recorrer a mecanismos de recolha de 
dados mais flexíveis. Por exemplo, em Portugal, 
todas as administrações hospitalares fornecem 
estes dados anualmente à ACSS, a qual é res-
ponsável pela sua precisão, sendo a mesma abor-
dagem utilizada, por exemplo, no Reino Unido;

• Permitir a atualização anual da base de dados de 
benchmarks através da criação de um banco de 
dados público de práticas de referência que deve 
ser atualizado anualmente (de preferência um 
banco de dados web), permitindo levar em con-
sideração as medidas de melhoria que, entretan-
to, são introduzidas no sector (por exemplo, in-
trodução de equipamentos mais eficientes). Para 
garantir a manutenção adequada e a longo prazo 
deste banco de dados, o mesmo deve estar sob a 
responsabilidade do governo central;

• Devem ser recolhidos o maior número de pa-
râmetros possíveis, como o ano de construção/
remodelação, as soluções construtivas utiliza-
das, entre outros, a fim de se gerarem grupos de 
edifícios mais precisos para análise;

• Avaliar o contexto específico no qual cada pa-
râmetro (por exemplo, número de camas, Área 
total de construção, número de pacientes/ano, 
entre outros) tem uma melhor correlação com 
o consumo de recursos e produção de resíduos.

application of this method in other countries the 
following improvements are proposed:
• Rather than obtaining the data from individual 

reports it would be better to collect data directly 
from each hospital. This allows using a stand-
ardized data collection and storage method and 
therefore to reduce the probability of errors. 
Since it is very difficult to have the necessary 
permits from Hospital Administrations (pub-
lic and private), to collect the required data it 
is necessary to  settle the adequate collection 
mechanisms. For instance, in Portugal all Hos-
pital Administrations must provide the data to 
the ACSS on an annual basis and they are re-
sponsible for its accuracy. The same approach is 
used, for example, in the United Kingdom;

• To update the benchmarks on an annual basis. 
It is recommended to create a public database 
(preferably an web-based database) of bench-
marks that must be updated annually, which al-
lows taking into consideration the improvement 
measures that are being introduced in the sector 
(e.g. more efficient equipment). To guarantee 
the adequate and long-term maintenance of this 
database this should be under the responsibility 
of the Estate;

• To collect a broader number of parameters, such 
as the year of construction/refurbishment and 
the construction solutions used, to enable the 
creation of more precise groups of buildings to 
analyse;

• To assess for the specific context which param-
eter (e.g. number of beds, Gross Floor Area, 
number of patients/year) has a better correlation 
with the consumption of resources and produc-
tion of waste.
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6

HBSAtool-PT - A New Method to Support Decision Making in the Design 
and Management Stages of Sustainable Healthcare Buildings



Os edifícios hospitalares são grandes consumidores de 
recursos e produtores de resíduos, devido à sua utilização 
contínua e à diversidade de equipamentos para diagnósti-
co, tratamento e suporte à vida humana que comportam. 
Estes edifícios integram diferentes utilizadores e ocupan-
tes, para além de serem compostos por diversos espaços 
com diferentes requisitos. 

Estas questões bem conhecidas juntamente com o au-
mento da consciência acerca do conceito de desenvolvi-
mento sustentável, tornam importante deixar para trás o 
paradigma pautado pela despreocupação do ser humano 
relativamente às questões ambientais para se começar efe-
tivamente a trabalhar em cada um dos aspetos que permi-
tem caminhar no sentido da sustentabilidade do planeta, 
da competitividade financeira e do bem-estar social. As-
sim, e com o intuito de estudar esta realidade e alcançar 
o objetivo a que se propõe, o presente capítulo assenta 
num método de avaliação baseado em quatro etapas de 
desenvolvimento: I) o estudo de casos reconhecidos in-
ternacionalmente, a análise de métodos de avaliação de 
sustentabilidade existentes e o trabalho realizado pelas 
organizações de normalização; II) a estruturação de uma 
lista de indicadores suficientemente extensa para análise 
e avaliação desta tipologia de edifícios; III) a proposta de 
coexistência entre critérios quantitativos e qualitativos; 
IV) o desenvolvimento de um sistema de avaliação e clas-
sificação facilmente compreensível por todas as partes in-
teressadas do sector dos edifícios hospitalares.

A fim de se potenciar a redução dos impactes ambientais dos 
edifícios de saúde sem pôr em questão o seu bom desem-
penho e papel na sociedade, todos os dias são identificadas 
e estudadas diferentes soluções que devem ser consideradas 
como complementares entre si. Neste sentido, e para au-
xílio dos projetistas, utilizadores e gestores hospitalares, a 
existência de ferramentas e métodos capazes de suportar as 
tomadas de decisão ao longo das diferentes fases do ciclo de 
vida dos edifícios é cada vez mais importante. Acrescen-
tando a isto a importância da adaptação destas a diferentes 
realidades, o objetivo deste capítulo é apresentar o método 
de Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares 
adaptado ao contexto português, HBSAtool-PT.

The Healthcare buildings, because of their huge dimen-
sions, are large consumers of resources and waste pro-
ducers. They have a continuous operation, and they use 
a large and varied number of equipment, for diagnos-
tic, treatment and support to human life. Healthcare 
buildings need to integrate a different kind of users and 
occupants, and also a diverse number of spaces with dif-
ferent requirements.

These issues are well known, but with the awareness that 
has been increasing about the concept of sustainability, 
it was necessary to leave behind the unconcern about all 
of these matters and start to working on each of these 
aspects to ensure the sustainability of the planet, as well 
as improving the financial competitiveness and social 
welfare. Thus, in order to study this reality and achieve 
the objective proposed, the present chapter was based on 
an assessment method with four methodological steps, 
which comprise: I) the study of the recognised case-stud-
ies, the existing sustainability assessment methods, and 
the work carried out by the standardization organisations; 
II) the structuring of a sufficiently extensive list of indica-
tors for analysis and evaluation of this type of buildings; 
III) the proposal of the coexistence between quantitative 
and qualitative criteria; IV) the development of an as-
sessment and rating system easily understandable by all 
stakeholders of the healthcare buildings sector.

To reduce the impacts of healthcare buildings without 
jeopardising their performance and their role in soci-
ety, every day is identified and studied different solu-
tions, which must be considered as complementary to 
each other. Whereupon, and to help designers, users 
and managers, the existence of tools and methodologies 
able to support their decisions in the different stage of 
buildings life-cycle is increasingly important. Adding 
the importance of adaptation to different realities, the 
aim of this chapter is to present the Healthcare Build-
ing Sustainability Assessment method regarding the 
Portuguese context (HBSAtool-PT). 
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6.1. ENQUADRAMENTO DO 
CAPÍTULO 6

O conceito de Desenvolvimento Sustentável e a 
crescente preocupação com as questões que este 
acarreta, tem vindo a alterar a forma de se pensar 
os edifícios, de os construir, utilizar e manter. A 
este nível não é difícil equacionar a existência de 
uma maior dificuldade de adaptação dos edifí-
cios existentes aos objetivos a que se propõe este 
conceito, face às novas construções. Em relação 
aos edifícios hospitalares, é possível afirmar que 
têm uma vida útil excecionalmente curta. Ou 
seja, enquanto que o tempo de vida funcional de 
um edifício residencial comum é estimado para 
cinquenta anos, no caso dos edifícios hospita-
lares, este período é reduzido para quinze anos 
(Goés, 2004; Mateus & Bragança, 2011).

Deste modo, nestes projetos começaram a ser de-
lineados alguns princípios que visam otimizar e 
tornar mais flexíveis as novas gerações de edifícios 
hospitalares (Edwards, 2008):
• Introdução de princípios sustentáveis desde as 

fases preliminares de projeto;
• Consideração das características funcionais  

específicas;
• Preferência pela iluminação e ventilação naturais;
• Desenvolvimento de projetos que consideram a 

simplicidade operacional;
• Integração do conceito de durabilidade na fase 

de projeto;
• Maximização do uso de energia renovável;
• Promoção da manutenção do edifício, adotando 

princípios que permitam a substituição fácil de 
componentes e sistemas.

No entanto, para os edifícios hospitalares existem 
já uma série de exigências normativas relativas ao 
desempenho funcional mínimo a garantir ao lon-
go das diferentes fases do ciclo de vida, que de-
vem ser acauteladas na fase de projeto. São destas 
exemplo: iluminação artificial; qualidade do ar; 
temperatura interior e humidade relativa; controle 
de infeção; entre outras (Marimuthu & Paulose, 
2016a). Por outro lado, existem diferentes estraté-
gias de gestão ambiental que promovem o controle 
da transmissão de infeções através das condições 
ambientais (Short & Al-Maiyah, 2009). Assim, 
tem-se vindo a denotar uma crescente preocupa-

6.1. INTRODUCTION OF 
CHAPTER 6

The concept of sustainable development and the 
growing concern that this entails is changing the 
way buildings are designed, constructed, oper-
ated and maintained. At this level, it is easy to 
understand that the existing buildings are more 
difficult to be adapted to the sustainability goals 
than those that are still in the design phase, and 
this worsens over the years. Regarding health-
care buildings, it is possible to say that they have 
an exceptional short lifetime. As an example, 
while the functional lifetime of an ordinary resi-
dential building it was estimated to be fifty years, 
in the case of healthcare buildings this period is 
reduced to fifteen years (Goés, 2004; Mateus & 
Bragança, 2011). 

Therefore, some principles began to be taken into 
account as important eyeliners in these projects, 
in order to optimise and make more flexible the 
new generations of buildings (Edwards, 2008):
• To introduce sustainable principles from the 

early stages of design;
• To consider the specific functional characteristics;
• To give preference to natural lighting and  

ventilation;
• To develop projects considering the operational 

simplicity;
• To consider building durability in the design 

phase;
• To maximise the use of renewable energy;
• To improve the building maintenance by adopt-

ing principles which allow the easy replacement 
of components and systems.

However, for healthcare buildings, there are al-
ready some characteristics that must be addressed 
accurately in the design and standards to be met 
at a different stage of life cycle, covering for in-
stance: artificial lighting; air quality; indoor tem-
perature and relative humidity, infection control, 
etc. (Marimuthu & Paulose, 2016a). Also, the role 
of environment in the transmission of infection 
is sufficiently known and encompasses different 
strategies in environmental management (Short & 
Al-Maiyah, 2009). In this sense, it has been ob-
served an increasing concern in healthcare build-
ings by implementing measures to reduce the con-
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ção com a implementação de medidas para a redu-
ção do consumo de recursos (por exemplo, energia 
e água) e a produção de resíduos neste tipo de edi-
fícios, sem, no entanto, se prejudicar a função para 
a qual se destinam. Para além disso, diferentes so-
luções baseadas em inovações tecnológicas e novos 
sistemas de gestão, muitas vezes complementares 
entre si, têm vindo a ser estudadas e desenvolvidas 
(Gesler, Bell, Curtis, Hubbard, & Francis, 2004). 
No entanto, um edifício só pode ser considerado 
sustentável quando se consideram todas as dimen-
sões do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 
bem como as suas inter-relações (Berardi, 2013).

Desta forma, e a fim de se atingir o objetivo de 
apoiar a construção sustentável, uma abordagem 
holística, prática e sistemática deve ser adotada, 
sendo que, neste sentido, o desenvolvimento e utili-
zação de métodos de Avaliação da Sustentabilidade 
de Edifícios (BSA) apresenta-se como uma boa op-
ção para a promoção da sustentabilidade no sector 
da construção (Berardi, 2012). Assim, na Figura 
6.1 representam-se as preocupações com as quais 
os métodos necessitam de lidar ao longo do tempo 
e de acordo com a evolução da humanidade.

sumption of resources (e.g. energy and water) and 
the production of waste, without decreasing the 
proper functionality of this type of buildings. Fur-
thermore, different solutions, complementary to 
each other, have been identified and are based on 
technological innovations and new management 
systems (Gesler, Bell, Curtis, Hubbard, & Francis, 
2004). However, a building can only be sustain-
able when all different dimensions of sustainable 
development concept (environmental, social and 
economic) are considered. Thus, the relations be-
tween them, as well as the interaction between the 
building and the environment, are ramifications 
that must be contemplated (Berardi, 2013). 

To achieve this objective and therefore to support 
the sustainable building design, a holistic, practical 
and systematic approach must be properly imple-
mented. Thus, the development and use of meth-
ods for assessing the sustainability of buildings are 
a good solution to entail, to obtain and promote a 
sustainable environment in the construction sector 
(Berardi, 2012).So, Figure 6.1 presents the con-
cerns that these methods need to have over the 
time and according to the evolution of humanity.

Figura 6.1 - Três dimensões de avaliação da sustentabilidade 
- Tempo, Escala e Critérios (baseado em (Cole, 1999))

Figure 6.1 - Three dimensions of sustainability assessment – 
Time, Scale and Criteria (adapted from (Cole, 1999))
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6.1.1. Analysis of existing HBSA 
methods
Analysing the state of the art in the field of 
HBSA methods, and considering the last twenty 
years, it is possible to highlight that, since 2008, 
several sustainable construction initiatives start-
ed to implement specific decision-making sup-
port and sustainability assessment methods for 
this kind of buildings. Nowadays, the four most 
well-known methods in the healthcare context 
are: BREEAM UK New Construction; LEED 
BD+C (Building Design and Construction); 
Green Star – Design & As Built; and CASBEE 
–NC (New Construction) (Castro, Mateus, & 
Bragança, 2015a). These methods use a similar 
approach, since they grouped different types of 
buildings and design operations (new buildings 
and renovations) in the same manual and tool. 
Analysing Figure 2, it is possible to note that 
research in the field of HBSA methods is still 
beginning to take the first steps. 

6.1.1. Análise dos métodos HBSA 
existentes 
Analisando o estado da arte no campo dos méto-
dos HBSA, e considerando os últimos vinte anos, 
é possível ressaltar que desde 2008, várias iniciati-
vas de construção sustentável começaram a imple-
mentar métodos específicos de suporte às tomadas 
de decisão e avaliação da sustentabilidade desta 
tipologia de edifícios. Atualmente, os quatro mé-
todos mais conhecidos no contexto da saúde são: 
BREEAM UK New Construction; LEED BD 
+ C (Building Design and Construction); Green 
Star - Design & As Built; e CASBEE - NC (New 
Construction) (Castro, Mateus, & Bragança, 
2015a). Estes utilizam abordagens semelhantes, 
uma vez que agrupam diferentes tipos e fases dos 
edifícios (edifícios novos e reabilitação) dentro 
da mesma ferramenta de avaliação. Analisando a 
Figura 6.2, é possível concluir que a investigação 
no campo dos métodos HBSA encontra-se ainda 
numa fase inicial.
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Figura 6.2 - Cronologia dos métodos HBSA

No geral, os métodos HBSA anteriormente men-
cionados apresentam uma estrutura semelhante. 
São baseados em indicadores de avaliação de sus-
tentabilidade, agrupados em categorias, e apre-
sentam um único resultado final de sustentabi-
lidade. Os pesos são distribuídos de acordo com 
a relevância de cada categoria, e os créditos mais 
elevados são atribuídos a indicadores de maior 
importância (Cole, 1998; Croes & Vermeulen, 

Figure 6.2 - Chronology of HBSA methods

In general, the abovementioned HBSA meth-
ods have a similar structure. They are based on 
sustainability assessment indicators, grouped 
into categories, and they present a single overall 
sustainability score. The weights are distribut-
ed according to the relevance of each category, 
and higher weights are attributed to indicators 
of greater importance (Cole, 1998; Croes & 
Vermeulen, 2016). LEED BD+C, BREEAM 
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2016). Os métodos LEED BD + C, BREEAM 
UK New Construction e Green Star - Design 
& As Built podem ser diretamente comparados, 
uma vez que apresentam uma estrutura e sistema 
de ponderação semelhantes. A Figura 6.3 apre-
senta a distribuição de pesos entre categorias de 
sustentabilidade, dos três métodos HBSA. Os 
pesos que o CASBEE - NC atribui a cada cate-
goria de sustentabilidade variam de acordo com 
o resultado final alcançado ao nível de cada in-
dicador e, portanto, não podem ser comparados 
diretamente com os pesos atribuídos por outros 
métodos (CASBEE, 2014).

UK New Construction, and Green Star – De-
sign & As Built can be compared because they 
have a similar structure and present an identical 
weighting system. Figure 6.3 shows the weights 
distribution among each sustainability category, 
per the three HBSA methods. The weights of 
the CASBEE – NC that are allocated to each 
sustainability category vary, according to the fi-
nal score achieved at the level of each indicator 
and therefore they cannot be compared with the 
weights of the other methods (CASBEE, 2014). 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110

BREEAM UK New Construction

LEED BD+C

Green Star –D esign & As Built 

% 

Figura 6.3 - Importância relativa atribuída pelos métodos 
HBSA analisados

Relativamente à Figura 6.3, é possível identificar 
duas categorias principais - Qualidade do ambien-
te interior e Energia – as quais, nos três métodos, 
possuem maior peso na avaliação global de sus-
tentabilidade, sendo que no LEED BD + C es-
tas chegam a atingir 50% do resultado final. O 
BREEAM UK New Construction é o que apre-
senta o maior número de categorias e também no 
qual a distribuição de pesos é mais equilibrada.

6.1.2. Normas existentes
É difícil estabelecer-se uma comparação entre os 
resultados obtidos por cada um dos métodos, uma 
vez que existem diferenças entre as listas de in-
dicadores de sustentabilidade de cada um. Neste 
contexto, os Comités Técnicos - (TC) 350 “Sus-

Figure 6.3 - Distribution of weights among the analysed HBSA 
methods

Regarding Figure 6.3, it is possible to identify two 
main categories – Indoor Environmental Quality 
and Energy – which have, in the three methods, 
the highest contribution to the overall sustain-
ability assessment. In LEED BD+C they con-
tribute almost 50% to the final score, and in the 
other two methods, they also have a significant 
contribution. Additionally, BREEAM UK New 
Construction is the one with the higher number 
of categories and, also, the one where weights are 
more balanced between all of them.

6.1.2. The ongoing standardisatio
The comparison of the results obtained by each of 
the methods is difficult because there are differ-
ences between the lists of the considered sustain-
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ability indicators. In this context, the CEN, and 
the ISO have been publishing standard require-
ments for the environmental and sustainability 
assessments of buildings. CEN and ISO have a 
Technical Committees: (TC) 350, “Sustainabili-
ty of construction works”, and (TC) 59 “Building 
and civil engineering works” respectively. Table 
6.1 presents the standards that have been pro-
duced so far (CEN, 2016; ISO, 2016).

tainability of construction works” e (TC) 59 “ Bui-
lding and civil engineering works” da CEN e ISO, 
respetivamente, têm vindo a publicar normas para 
a avaliação ambiental e da sustentabilidade dos 
edifícios. Assim, a Tabela 6.1 apresenta a lista 
de normas atualmente publicadas neste contexto 
(CEN, 2016; ISO, 2016).

ISO
ISO 15392: 2008, Sustainability in building construction - general principles

ISO/TS 12720: 2014, Sustainability in buildings and civil engineering works - Guidelines on the application of the 
general principles in ISO 15392

ISO/IEC TS 17021-4: 2013, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification 
of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability 
management systems

ISO 20121: 2012, Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use

ISO 21929-1: 2011, Sustainability in building construction – Sustainability indicators – Part 1: Framework for the 
development of indicators and a core set of indicators for buildings

ISO 21930: 2007, Sustainability in building construction - environmental declaration of building products

ISO 21931-1: 2010, Sustainability in building construction - framework for methods of assessment of the 
environmental performance of construction works - Part 1: Buildings

ISO/TR 21932: 2013, Sustainability in buildings and civil engineering works - A review of terminology

CEN
EN 15643-1: 2010, Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: 
General framework

EN 15643-2: 2011, Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the 
assessment of environmental performance

EN 15643-3: 2012, Sustainability of Construction Works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the 
assessment of social performance

EN 15643-4: 2012, Sustainability of Construction Works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the 
assessment of economic performance 

EN 15942: 2011, Sustainability of constuction works - Environmental product declarations - Communication 
format business-to-business

EN 15804: 2012, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the 
product category of construction products

EN 15978: 2011, Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - 
Calculation method environmental product

EN 16309: 2014, Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings – Methods;

EN 16627: 2015, Sustainability of construction works. Assessment of economic performance of buildings. 
Calculation methods

Table 6.1 - ISO and CEN standards list

Published standards demonstrate that sustain-
able construction is not only related to the en-
vironmental performance but also to the social, 
environmental and economic aspects. So, Table 
6.2 outlines the relation between the potential 
impacts defined according to the division pro-

Tabela 6.1 - Lista de normas ISO e CEN

Através das normas publicadas, é possível com-
provar que a construção sustentável não se rela-
ciona apenas com o desempenho ambiental, mas 
também com os aspetos sociais e económicos. 
Neste sentido, a Tabela 6.2 apresenta a relação 
entre os potenciais impactes definidos pela ISO/
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AWI 21929 e as categorias de sustentabilidade 
apresentadas pelos métodos HBSA estudados. 
Nesta é possível identificar que a dimensão com 
maior presença nas categorias enumeradas é a 
ambiental, denotando-se, entre categorias, uma 
distribuição desequilibrada das preocupações re-
lacionadas com cada uma das dimensões.

posed by ISO/AWI 21929 and the sustainability 
categories presented by studied HBSA methods. 
Table 6.2 demonstrate that the dimension with 
the greater presence in all core categories is the 
environmental. It is possible also to emphasise 
that HBSA methods have an unbalanced consid-
eration of core categories across the three dimen-
sions of sustainability.

Principais 
categorias 
Core categories

Potenciais impactes Potential Impacts

Ambiente Environment Economia Economic Sociedade Societal

Alteração/
Deterioração

Change/
Deterioration

Utilização/
Esgotamento 
de recursos

Use/Depletion 
of resources

Valor 
económico
Economic 

value

Produtivi-
dade

Productivity
Saúde
Health

Satisfação
Satisfaction

Equidade
Equity

Valor 
cultural
Cultural 

value

Gestão
Management
Bem-estar
Wellbeing
Qualidade de 
serviço
Service quality
Energia
Energy
Transportes
Transport
Água
Water
Materiais
Materials
Resíduos
Waste
Sustentabilidade 
do lugar
Sustainable Sites
Poluição
Pollution

Conflito evidente Clear conflict     
Possibilidade de conflito Possible conflict        

Possibilidade de sinergia Possible synergy         
Sinergia total Clear synergy

Table 6.2 - Boundaries between the potential impacts of ISO/
AWI 21929, and categories from HBSA methods (Castro, 
Mateus, & Bragança, 2014)

6.1.3. Objectives of Chapter 6
The aim of this chapter is to present the assess-
ment method HBSAtool-PT. The primary ob-
jective is to propose a new method to support de-
cision-making in the design and maintenance of 
healthcare buildings. This method, which could 
be adapted to different contexts, is developed 
based on the Portuguese context and should be 
practical and flexible enough to allow the assess-
ment of different kinds of healthcare buildings.

Tabela 6.2 - Relação entre os potenciais impactes, definidos 
pela ISO/AWI 21929 e as categorias dos métodos HBSA 
estudados (Castro, Mateus, & Bragança, 2014)

6.1.3. Objetivos do Capítulo 6
O objetivo deste capítulo é apresentar o método 
de avaliação HBSAtool-PT, servindo este para 
apoiar as tomadas de decisão nas fases de projeto 
e utilização de edifícios hospitalares. Este méto-
do, que pode ser adaptado a diferentes contextos, 
é desenvolvido com base na realidade portuguesa 
e pretende-se que seja suficientemente prático e 
flexível, a fim de permitir a avaliação de diferentes 
tipos de edifícios de saúde.
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HBSAtool-PT is for new, existing and renovated 
healthcare buildings and allows future adaptation 
for new directives, standards or country laws. As a 
summary, the objectives of this chapter are:
• To propose a new Healthcare Building Sustain-

ability Assessment method;
• To define its boundaries, structure and assess-

ment steps;
• To present the approach used to quantify the 

sustainability indicators and the way to assess 
the final score;

• To compare the proposed method with other 
healthcare buildings sustainability assessment 
methods which already exist in the context.

6.2. RESEARCH METHOD OF 
CHAPTER 6

The structure of the HBSAtool-PT is based on 
fifty-two indicators, divided into twenty-two cat-
egories, integrated into five areas. The final rating 
is given by the comparison of the building perfor-
mance with two different benchmarks at the level 
of each indicator: Conventional and Best Practice 
(Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015b; 
Lewandowska, Noskowiak, Pajchrowski, & Za-
rebska, 2014). The research method is aimed to 
overcome the following objectives and steps:
• To consider the Portuguese context based on 

the best-known methods worldwide in the 
context of healthcare buildings, the recognised 
case-studies in this field, and the work carried 
out by the standardization organisations (ISO 
and CEN);

• To include the three main dimensions of sus-
tainable development and enable rapid identifi-
cation of the areas to be evaluated;

• To present a sufficiently extensive list of indi-
cators (including the most significant impacts) 
that is at the same time as short as possible to 
maximise its practical use;

• To allow the coexistence between quantitative 
and qualitative criteria, trying to reduce to the 
minimum the subjectivity of the qualitative 
ones and to increase the reliability of the results;

• To develop an assessment and rating system 
easily understandable by all stakeholders of the 
healthcare buildings sector.

O HBSAtool-PT apresenta-se como um método 
capaz de avaliar edifícios novos, existentes e em 
fase de reabilitação e permite a adaptação futura 
em função da publicação de novas diretrizes, nor-
mas ou leis nacionais. Assim, resumidamente, os 
objetivos deste capítulo são:
• Propor um novo método de Avaliação da Sus-

tentabilidade de Edifício Hospitalares;
• Definir os seus limites, estrutura e etapas de 

avaliação;
• Apresentar a abordagem utilizada para a quan-

tificação dos indicadores de sustentabilidade e a 
forma de avaliação do resultado final;

• Comparar o método proposto com outros méto-
dos de avaliação existentes.

6.2. MÉTODO DE 
INVESTIGAÇÃO DO 
CAPÍTULO 6

A estrutura do método HBSAtool-PT baseia-se em 
cinquenta e dois indicadores, divididos em vinte e duas 
categorias, integradas em cinco áreas. A classificação 
final é atribuída através da comparação do desem-
penho do edifício com dois benchmarks diferentes ao 
nível de cada indicador: Prática convencional e Me-
lhor prática (Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 
2015b; Lewandowska, Noskowiak, Pajchrowski, & 
Zarebska, 2014). Assim, este trabalho de investigação 
visa atingir os seguintes objetivos e etapas:
• Considerar os métodos mais conhecidos em 

todo o mundo no contexto dos edifícios hospi-
talares, o estudo de reconhecidos casos de es-
tudo neste âmbito e o trabalho realizado pelas 
organizações de normalização (ISO e CEN);

• Incluir as três principais dimensões do desen-
volvimento sustentável e permitir a identificação 
rápida das áreas a serem avaliadas;

• Apresentar uma lista suficientemente ampla de 
indicadores (incluindo os impactes mais signi-
ficativos) mas que seja ao mesmo tempo o mais 
compacta possível, a fim de se maximizar a sua 
utilização prática;

• Permitir a coexistência entre critérios quantita-
tivos e qualitativos, tentando reduzir a subjeti-
vidade dos qualitativos e aumentar a confiabili-
dade dos resultados;

• Desenvolver um sistema de avaliação facilmente 
compreensível por todas as partes interessadas 
do sector dos edifícios hospitalares.
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Figura 6.4 - Proposta de método de investigação

A Figura 6.4 apresenta a relação cíclica entre o 
objetivo de se estabelecer um método de avaliação, 
as três principais dimensões do desenvolvimento 
sustentável e os diferentes critérios/necessidades 
que devem ser tidos em consideração nesta tipolo-
gia de edifícios.

A secção que se segue, apresenta a descrição do 
novo método proposto para avaliar a sustentabilida-
de dos edifícios hospitalares, começando com a de-
finição e determinação dos limites da avaliação e a 
discussão em torno dos critérios de sustentabilidade 
incluídos. Posteriormente, discute-se o método de 
quantificação, normalização e agregação dos indi-
cadores e forma de apresentação do resultado final.

6.3. HEALTHCARE BUILDING 
SUSTAINABLE ASSESSMENT 
TOOL – PORTUGAL 
(HBSAtool-PT)  

Figure 6.4 - Research method proposal

Figure 6.4 presents the cyclical relationship 
between the goal of establishing a building 
sustainability assessment method, the three main 
dimensions of sustainable development and the 
different criteria/needs that should be taken into 
account.

Next section presents the description of the new 
proposed method to assess the sustainability of 
healthcare buildings. It starts with the definition, 
boundaries of the assessment and the discussion 
around the sustainability criteria to be included. 
After, the quantification of indicators, their nor-
malisation and aggregation and the methodology 
to assess the final score are discussed.

6.3. HEALTHCARE BUILDING 
SUSTAINABLE ASSESSMENT 
TOOL – PORTUGAL 
(HBSAtool-PT)
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6.3.1. Method definition
The HBSAtool-PT is a method to assess health-
care buildings that is adapted to the Portuguese 
environmental, societal and economic contexts. 
This method has the following characteristics:
• It is based on a comprehensive approach that 

takes into consideration the key aspects relat-
ed to Sustainable Development goals: environ-
mental, societal, economic, local, technical and 
functional;

• It considers the existing HBSA methods, the 
ongoing standardisation and the context where 
it is going to be applied;

• It has developed in way to be easily understood 
by both building promoters and users and by the 
designers that work with it;

• It can be applied in different building life cycle 
stages (design, construction and use phases) by 
various healthcare buildings stakeholders.

The proposed structure of the HBSAtool-PT can 
highlight different aspects during the earlier de-
sign stage, allowing supporting decision-making 
of design teams and mitigating adverse future 
impacts. This method also allows the comparison 
of the performance at the level of each category, 
making possible the adjustment of each design 
scenario.

6.3.2. Boundaries and  
assessment items
The assessment boundaries are according to EN 
15643-2:2011 (CEN TC 350, 2011). Therefore, 
the assessment object of the HBSAtool-PT is the 
building or the set of buildings belonging to the 
same healthcare complex, including the founda-
tions and external landscaping inside of the area 
of the building site. Furthermore, the presented 
method includes construction works outside the 
boundaries of the building site (e.g. networks for 
communication, transportation and energy) re-
garding some criteria. In the assessment process, 
the impacts of equipment directly related to the 
building, such as refrigerators and stoves, are ex-
cluded. However, air conditioning and ventilation 
systems are included.

Regarding the Time dimension, its boundary in-
cludes the whole building life cycle. In the case 
of new healthcare buildings, it is possible to con-

6.3.1. Definição do método
O HBSAtool-PT é um método para avaliação de 
edifícios hospitalares adaptado ao contexto am-
biental, social e económico português. Assim, este 
possui as seguintes características:
• Baseia-se numa abordagem abrangente que 

considera os principais aspetos relacionados 
com os objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável: ambientais, sociais, económicos, de lugar, 
técnicos e funcionais;

• Considera os métodos HBSA e as normas existen-
tes e baseia-se no contexto em que será aplicado;

• Desenvolveu-se de forma a ser igualmente e fa-
cilmente entendido pelos diversos intervenien-
tes no sector da construção e utilizadores dos 
edifícios;

• Pode ser aplicado em diferentes fases do ciclo de 
vida do edifício (fase de projeto, de construção 
e utilização) e por diferentes intervenientes   no 
sector da saúde.

A estrutura proposta pelo HBSAtool-PT destaca 
diferentes aspetos da fase preliminar de projeto, 
permitindo apoiar as tomadas de decisão das di-
ferentes equipas e mitigar futuros impactes adver-
sos. Este método permite ainda, a comparação de 
desempenho ao nível de cada categoria, possibili-
tando o ajuste individual de cada opção de projeto.

6.3.2. Aspetos e fronteiras do 
sistema de avaliação
A fronteira física utilizada foi definida de acordo 
com a norma EN 15643-2: 2011 (CEN TC 350, 
2011) e inclui o edifício ou o conjunto de edifí-
cios pertencentes ao mesmo complexo de saúde, 
as suas fundações e os arranjos exteriores no terre-
no de implantação. Na avaliação, os trabalhos de 
construção fora dos limites do terreno (por exem-
plo, redes e infraestruturas e transportes) podem 
ser analisados de acordo com os critérios propos-
tos. Os impactes dos equipamentos diretamente 
relacionados com o edifício, como frigoríficos e 
fogões, são excluídos, sendo no entanto, conside-
rados os sistemas de ventilação e ar condicionado.

A fronteira do período de tempo em avaliação in-
clui todo o ciclo de vida do edifício. No caso de 
novas edificações, é possível considerar todas as 
fases desde o projeto preliminar até ao final da sua 
vida útil. No caso dos edifícios existentes, o perío-
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do de tempo considerado tem início na fase mais 
preliminar do projeto de reabilitação e termina 
no final da vida útil do edifício. Os edifícios exis-
tentes e em fase de utilização também podem ser 
avaliados, contribuindo os resultados para gerir os 
processos de manutenção e gestão dos mesmos.

Deste modo, o método de avaliação da sustentabi-
lidade HBSAtool-PT é suportado por um guia de 
avaliação e assenta em quatro fases (Figura 6.5):

1. Quantificação do desempenho ao nível de 
cada indicador;

2. Normalização dos indicadores;
3. Agregação dos indicadores em categorias e 

das categorias em áreas;
4. Determinação da Avaliação Global e atribui-

ção da classificação final.

sider all stages between earlier design stages to 
final disposal. Regarding existing buildings, the 
boundary is limited from the moment of renova-
tion to the final disposal. Existing and under used 
buildings also have a place in the assessment sys-
tem, which is positive to manage the processes of 
maintenance and use of it.

Hitherto, an assessment guide supports the appli-
cation of the HBSAtool-PT and the assessment 
method is divided into four steps (Figure 6.5):

1. Quantification of the performance at the level 
of each indicator;

2. Normalisation of indicators;
3. Aggregation of indicators into categories and 

categories into areas;
4. Determining of the Global Assessment and 

the final score.

Figure 6.5 - Steps of the HBSAtool-PT assessment system

6.3.3. Sustainability areas, categories 
and indicators
Considering Figure 6.5 and the boundaries de-
scribed in the previous section, the next step is 
to present the list of indicators proposed and 
how it is structured. An indicator is a measur-
able or observable property that provides infor-
mation about a phenomenon or area. It can con-
tain a complex message, but it tries and must be: 
simple to understand, quantifiable, and commu-

Figura 6.5 - Processo de avaliação do sistema HBSAtool-PT

6.3.3. Áreas, categorias e indicadores 
de sustentabilidade
Tendo em conta a Figura 6.5 e as fronteiras des-
critas na secção anterior, de seguida apesenta-se 
a lista proposta de indicadores, assim como a sua 
estrutura, sendo um indicador uma propriedade 
mensurável ou observável que fornece informação 
sobre um determinado fenómeno ou área. Apesar 
deste poder conter uma mensagem complexa, ten-
ta sempre ser: facilmente entendível, quantificável 
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nicative (Cole, 2005). With the HBSAtool-PT 
structure, it is possible to assess the performance 
of an healthcare building at the level of the most 
important aspects to archive the sustainable 
construction goals.

In the development of the list of indicators and in 
the definition of the proposed structure, the fol-
lowing aspects were considered:
• The existing HBSA methods (presented in sec-

tion 6.1.1);
• The ongoing standardisation according to ISO 

and CEN (presented in section 61.2);
• The recognised case studies that are which have 

highlighted in this context of sustainable con-
struction;

• The different groups of stakeholders, includ-
ing sustainable construction and building ex-
perts, hospital managers, and professionals with 
building and design experience in the health-
care context;

• The guide published by ACSS (ACSS, 2013);
• The SED concept (presented in Chapter 4.

The goal of the sustainability categories is to sum-
marise the performance of a healthcare building 
at the level of some key sustainability aspects. The 
categories are organized into sustainability areas. 
Since there are categories that can be connected 
with different sustainability dimensions, in order 
to avoid biases in the interpretation of results, it 
was necessary to introduce an additional sustain-
ability area: Technical and Site. So, the proposed 
list of sustainability areas, categories and indica-
tors of HBSAtool-PT is presented in Table 6.3. 

The categories proposed for the Environmental 
Area, was defined to allow, in a holistic way, assess-
ing the most common life-cycle environmental im-
pacts according to national priorities. The respec-
tive list of indicators consider all the environmental 
aspects presented in EN 15643-2: 2012 (CEN TC 
350, 2012).  The Social and Functional Area pre-
sents a list of indicators divided into six categories 
that include the key aspects of building occupants’ 
health and comfort, also considering the impor-
tance of mobility and space design quality. This 
list includes all the main issues expressed in the 
Green Guide for Health Care (GGHC) (GGHC, 
2007). The Economy Area was defined in order to 

e com capacidade de transmitir informação (Cole, 
2005). Com a estrutura apresentada pelo HBSA-
tool-PT, é possível avaliar o desempenho de um 
edifício hospitalar ao nível dos aspetos mais im-
portantes dos objetivos da construção sustentável.

No desenvolvimento da lista de indicadores e na 
definição da estrutura proposta, foram considera-
dos os seguintes aspetos:
• Os métodos HBSA existentes (apresentados na 

seção 6.1.1);
• As normas ISO e CEN (apresentada na seção 

6.1.2);
• Os estudos de caso reconhecidos que se desta-

cam no contexto da construção sustentável;
• As diferentes partes interessadas, incluindo es-

pecialistas em construção sustentável, gestores 
hospitalares e profissionais com experiência em 
construção e projeto na área da saúde;

• O guia publicado pela ACSS (ACSS, 2013);
• O conceito SED (Sustainable-efective design) 

(apresentado no Cpítulo 4).

O objetivo das categorias de sustentabilidade é 
apresentar o desempenho de um edifício ao nível 
dos aspetos essenciais do conceito de Desenvolvi-
mento Sustentável, apresentando-se estas organi-
zadas por áreas. Uma vez que existem categorias 
que podem ser correlacionadas com mais do que 
uma das dimensões de sustentabilidade, foi neces-
sário a introdução de mais duas áreas de sustenta-
bilidade: Técnica e Lugar. Assim, a lista de áreas, 
categorias e indicadores de sustentabilidade que 
compreende o HBSAtool-PT encontra-se apre-
sentada na Tabela 6.3.

As categorias que pertencem à Área Ambiente foram 
definidas de forma holística, a fim de se possibilitar a 
avaliação dos principais impactes ambientais do ci-
clo de vida do edifício, de acordo com as prioridades 
nacionais. Por sua vez, a respetiva lista de indicado-
res, considera todos os aspetos ambientais apresen-
tados na norma EN 15643-2: 2012 (CEN TC 350, 
2012). A Área Sociocultural e Funcional, apresenta 
uma lista de indicadores divididos em seis categorias 
que incluem os principais aspetos relacionados com 
a saúde e conforto dos utilizadores, considerando 
também a mobilidade e a qualidade do projeto em 
termos de organização espacial. Esta lista inclui as 
principais preocupações expressas no Green Guide for 
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Áreas Areas Categorias Categories Indicadores Indicators

A1
Ambiente
Environmental

C1 - Avaliação do impacte ambiental 
do ciclo de vida  
Environmental life cycle impact 
assessment 

I1 - Impactes ambientais associados ao ciclo de vida 
Assessment of the building’s life cycle impacts

C2 – Energia Energy
I2 - Consumo de energia primária  
Primary energy consumption
I3 - Produção local de energia Local energy production

C3 - Uso do solo e biodiversidade 
Soil use and biodiversity

I4 - Otimização da implantação Layout optimisation
I5 - Impermeabilização do solo Soil sealing
I6 - Reutilização de áreas previamente utilizadas  
Reuse of previously built or contaminated areas
I7 - Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site
I8 - Reabilitação da envolvente  
Rehabilitation of the surrounding
I9 - Uso de plantas autóctones Use of native plants
I10 - Efeito de ilha de calor Heat island effect

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Materials and Solid Waste

I11 - Resíduos de construção Construction waste
I12 - Produtos reutilizados e materiais reciclados Reused 
products and recycled materials
I13 - Separação e armazenamento de resíduos Waste 
separation and storage

C5 – Água Water

I14 - Consumo de água potável Drinking water consumption
I15 - Reciclagem e aproveitamento de efluentes Recycling and 
recovery of effluents
I16 - Tratamento de efluentes contaminados Treatment of 
contaminated effluents

A2
Sociocultural 
e funcional 
Sociocultural 
and functional

C6 – Conforto e saúde dos 
utilizadores User’s health and comfort 

I17 - Ventilação natural Natural ventilation
I18 - Toxicidade dos materiais de acabamento Toxicity of 
finishing materials
I19 - Conforto térmico Thermal comfort
I20 - Conforto visual Visual comfort
I21 - Conforto acústico Acoustic comfort
I22 - Qualidade do ar interior Indoor air quality

C7 - Possibilidade de controlo por 
parte dos utilizadores Controllability 
by the user

I23 - Ventilação e temperatura Ventilation and temperature

I24 – Luz natural Natural light

C8 - Enquadramento paisagístico 
Landscaping

I25 - Ligação visual com a paisagem envolvente Visual link 
with the surrounding landscape

C9 - Desenho passivo Passive design
I26 – Implantação e Orientação Layout and Orientation
I27 – Sistemas passivos Passive Systems

C10 - Plano de mobilidade Mobility 
plan I28 - Acessibilidades Accessibilities

C11 - Flexibilidade e adaptabilidade 
espaciais Space flexibility and 
adaptability

I29 – Existência e acessibilidade a áreas sociais Availability 
and accessibility to social areas
I30 - Otimização do espaço Space optimization
I31 - Flexibilidade do espaço Space flexibility
I32 - Adaptabilidade do espaço Space adaptability

A3
Economia 
Economy

C12 - Custos de ciclo de vida Life 
cycle costs

I33 – Custo de investimento inicial Initial cost
I34 - Custos de utilização Operational costs

C13 - Economia local Local economy I35 - Contratação de bens e serviços locais Hiring local goods 
and services

Health Care (GGHC) (GGHC, 2007). A Área da 
Economia considera os custos de ciclo de vida mais 
relevantes e o impacto na economia local, sendo que 
a Categoria C12 inclui a análise de custos durante as 
fases de projeto, construção e utilização.

consider the most relevant building life-cycle costs 
and the impact on the local economy. The Category 
C12 includes the analysis of costs during the pro-
ject/construction and operation phases.
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Áreas Areas Categorias Categories Indicadores Indicators

A4
Técnica 
Technical

C14 - Sistemas de gestão ambiental 
Environmental management systems

I36 - Comissionamento Commissioning
I37 - Plano de gestão ambiental Environmental management 
plan
I38 – Controlo de infeções Infection control
I39 - Redução da poluição sonora Reducing noise pollution

C15 – Sistemas Technical systems I40 - Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC 
Efficiency of lighting and air conditioning systems

C16 – Segurança Security I41 - Segurança dos ocupantes Occupants safety

C17 – Durabilidade Durability

I42 - Materiais de elevada resistência e durabilidade 
Materials of high strength and durability
I43 - Seleção adequada de mobiliário Proper selection of 
furniture

C18 - Sensibilização e educação para 
a sustentabilidade Awareness and 
education for sustainability

I44 - Formação dos ocupantes Education of occupants
I45 - Formação dos prestadores de serviço Education of service 
providers
I46 - Inquéritos de satisfação Satisfaction surveys

C19 - Competências na área 
da sustentabilidade Skills in 
sustainability

I47 - Integração na equipa de um Avaliador Qualificado 
Integration in the team of a Qualified sustainability expert 

A5
Lugar Site

C20 - Comunidade local Local 
community

I48 - Desenvolvimento da comunidade local Local community 
development

C21 - Valor cultural Cultural value I49 - Enquadramento patrimonial Heritage framework

C22 - Amenidades Facilities

I50 - Acessibilidade a transportes públicos Accessibility to 
public transport
I51 - Mobilidade de baixo impacte Low impact mobility
I52 - Amenidades locais Local amenities

Table 6.3 - Proposed list of indicators of the HBSAtool-PT

The Technical Area reflects the issues about se-
curity, durability, the management of the systems 
and its efficiency and the occupants’ education 
and awareness regarding the sustainability con-
cerns. The Site Area is aimed at considering the 
ISO/AWI 21929 main issues regarding the com-
munity and cultural values. These aspects are not 
considered in the existing HBSA methods (ISO, 
2010).

After setting the structure of the tool, the next 
step was the definition of the system of weights, 
achieving through the questionnaire presented in 
Chapter 4. So, Figure 6.6 presents the weights as-
signed to each sustainability category and area by 
the respondents.

Tabela 6.3 - Estrutura de indicadores do método HBSAtool-PT

A Área Técnica inclui os critérios de avaliação 
de segurança, durabilidade, gestão dos sistemas 
e a sua eficiência e a educação e a sensibilização 
dos ocupantes para todas estas questões. A Área 
de Lugar tem como objetivo considerar os prin-
cipais aspetos defendidos pela ISO/AWI 21929, 
acerca dos valores comunitários e culturais, não 
sendo estes atualmente considerados nos métodos 
HBSA existentes (ISO, 2010).

Depois da definição e validação da estrutura da 
ferramenta, o passo seguinte foi o da definição do 
sistema de pesos, a qual foi feita através do auxílio 
do questionário apresentado no Capítulo 4. Deste 
modo, a Figura 6.6 apresenta os pesos atribuídos a 
cada categoria e área de sustentabilidade por parte 
dos entrevistados.
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C2 - Energia Energy
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Figura 6.6 - Sistema de pesos atribuído ao método 
HBSAtool-PT

6.3.4. Quantificação dos indicadores
A quantificação de cada um dos indicadores é 
essencial pois possibilita a comparação entre di-
ferentes cenários de projeto, a sua posterior agre-
gação e a avaliação precisa de cada solução. O 
método utilizado para quantificar cada indicador 
está definido no guia de avaliação do HBSA-
Tool-PT, apresentado na Parte II. Estes métodos 
de avaliação baseiam-se em bases de dados exis-
tentes, normas, regulamentos nacionais e ferra-
mentas de simulação. Por exemplo, no caso do 
I2 (Consumo de energia primária), o método de 
avaliação utilizado é o definido pelo Sistema Na-
cional de Certificação Energética de Edifícios, 
DL nº 118/2013 (2013).

Figure 6.6 - System of weights assigned to the method  
HBSAtool-PT

6.3.4. Quantification of indicators
The quantification of each indicator is necessary to 
allow the comparison between different design sce-
narios, for the aggregation of indicators, and for the 
precise evaluation of each solution. The method to 
quantify each indicator is defined in the assessment 
guide of the HBSATool-PT, presented in Part II. 
The evaluation of each indicator includes analysing 
results archived previously (databases), standards, 
national regulations and simulation tools. For exam-
ple, in the case of I2 (Primary energy consumption), 
the method used to quantify the parameters to assess 
the performance at the level of this indicator is the 
one defined by the National System of Energy Cer-
tification of Buildings, DL 118/2013 (2013).
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At the level of the quantification of Environmen-
tal and Technical areas, the information needed 
can be found on different sources, as: Environ-
mental Product Declarations (EPD); databases 
with the LCIA data for the most commonly used 
building materials and components; and generic 
LCA databases of neighbouring countries. Re-
garding Sociocultural and Functional, and Site 
areas, the quantification methods proposed are 
based on case studies; review of existing liter-
ature; standards; and existing HBSA methods. 
Finally, on the level of Economy indicators, the 
quantification relies on the previously study, pre-
sented in Chapter 5 (Castro, Mateus, Serôdio, & 
Bragança, 2015b).

Furthermore, since there are qualitative and 
quantitative indicators in the methodological 
framework of the proposed method, it is necessary 
to present a consistent assessment method that is 
applied to every indicator, despite the variation 
of the calculation process (Burdova & Vilcekova, 
2015). For quantitative indicators, the determi-
nation of benchmarks is more direct, when duly 
justified, whereas in the case of qualitative indi-
cators, it is important to understand the different 
expectations of the decision-makers to better de-
fine the boundaries of the evaluation scale. In the 
case of qualitative indicators, it is important to 
know the expectations of different decision-mak-
ers to define the boundaries of the assessment 
scale. In both type of indicators, to establish the 
benchmarks it is necessary to analyse both the 
performance of existing buildings, the national 
and/or international targets in the field of a par-
ticular indicator and the best practices adopted in 
shining examples of sustainable healthcare build-
ings.  For the quantitative indicators (considering, 
for example, I2 - Primary energy consumption) 
the benchmarks are defined based on numerical 
data surveyed in the Portuguese context, and the 
assessment methodology stands on accepted es-
timation methods. In the case of the qualitative 
indicators (e.g., I25 - Visual link with the sur-
rounding landscape) the benchmarks are set based 
on good practices already adopted in recognised 
examples at international scale or in different tar-
geted performance levels. The assessment method 
is based on a list of targeted performance levels 
and associated credits. Credit is awarded when a 

Nas áreas Ambiente e Técnica, na quantificação 
dos seus indicadores são considerados: Decla-
rações Ambientais de Produto (DAP); bases de 
dados de Avaliação do Impacte do Ciclo de Vida 
(AICV) para os materiais e produtos de constru-
ção mais utilizados; e bases de dados genéricos 
de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) de paí-
ses vizinhos. Em relação às áreas Sociocultural 
e funcional e de Lugar, os métodos de quantifi-
cação propostos são maioritariamente baseados 
em: estudos de casos; revisão da literatura exis-
tente; normas; e métodos HBSA existentes. Por 
fim, ao nível dos indicadores da Área Economia, 
os métodos de quantificação baseiam-se sobre-
tudo na investigação desenvolvida anteriormente 
e apresentada no Capítulo 5 (Castro, Mateus, 
Serôdio, & Bragança, 2015b).

Por outro lado, devido à existência de indicadores 
qualitativos e quantitativos, foi necessário apresen-
tar um método de avaliação consistente passível 
de ser aplicado a todos os indicadores, embora o 
processo de cálculo envolvido varie (Burdova & 
Vilcekova, 2015). Para os indicadores quantita-
tivos, a determinação das práticas de referência é 
mais direta, sempre que devidamente justificada, 
enquanto que no caso dos indicadores qualitativos, 
é importante conhecer as diferentes expectativas 
dos tomadores de decisão para melhor definição 
das fronteiras da escala de avaliação. Em ambos 
os tipos de indicadores, para se estabelecerem as 
práticas de referência, é necessário analisar o de-
sempenho dos edifícios existentes, os objetivos na-
cionais e internacionais no campo de um indicador 
em particular e as melhores práticas adotadas em 
exemplos reconhecidos ao nível da sustentabilida-
de dos edifícios hospitalares. Para os indicadores 
quantitativos (considerando, por exemplo, o I2 - 
Consumo de energia primária), os benchmarks são 
definidos com base em dados numéricos quanti-
ficados para o contexto português, e o processo 
de cálculo baseia-se em métodos genericamente 
aceites. No caso dos indicadores qualitativos (por 
exemplo, o I25 - Ligação visual com a paisagem 
envolvente), os benchmarks são definidos com base 
em boas práticas já adotadas em exemplos reconhe-
cidos à escala internacional ou no estabelecimento 
específico de diferentes níveis de desempenho. O 
processo de cálculo é baseado numa lista de cri-
térios com créditos associados, concedidos quan-
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do o nível de desempenho satisfaz os critérios. As 
listas de critérios foram definidas, tendo em con-
sideração os requisitos legais mínimos, os níveis 
de desempenho médio e o considerado “melhor” 
dos edifícios portugueses existente, assim como os 
objetivos internacionais de desempenho mais ele-
vados. A título de exemplo na secção seguinte são 
apresentados os processos de cálculo de indicado-
res qualitativos e quantitativos de uma categoria.

6.3.4.1. Quantificação dos Indicadores da 
Categoria Uso do solo e biodiversidade (C3)
Considerando os sete indicadores da Categoria 
C3 (Uso do solo e biodiversidade), é possível agru-
pá-los em três grupos, tendo em conta o método 
de avaliação utilizado:

1. O primeiro grupo é composto pelos Indicado-
res I4 (Otimização da implantação), I5 (Im-
permeabilização do solo) e I6 (Reutilização 
de áreas previamente utilizadas), sendo estes 
quantitativos e utilizando um processo similar 
de cálculo.

2. O segundo grupo é composto pelos Indicadores 
I9 (Uso de plantas autóctones) e I10 (Efeito de 
ilha de calor), sendo estes também quantitativos 
e apresentando um processo de cálculo baseado 
em parâmetros gerais do projeto. A diferença 
entre este e o primeiro grupo de indicadores é 
que neste caso, os indicadores não se encontram 
dependentes de regulamentação existente.

3. O terceiro grupo é composto pelos Indicadores 
qualitativos I7 (Proteção ecológica do lugar) e I8 
(Reabilitação da envolvente), os quais também 
apresentam um processo de cálculo similar.

Em relação ao Grupo 1 a avaliação é calculada, 
essencialmente, através da relação existente entre 
áreas (entre a área do edifício e a área previamente 
contaminada/utilizada ou a área máxima de cons-
trução permitida por lei). A fim de se possibilitar 
uma comparação mais específica e detalhada, ou-
tros índices são introduzidos nas equações. Auto-
res como Barbosa, Araújo, Mateus, & Bragança 
(2015),  Marmot (2006) e Saari, Tissari, Valkama, 
& Seppänen (2006) têm vindo a defender a neces-
sidade de se incluírem parâmetros específicos de 
análise no âmbito desta categoria. Por exemplo, 
no Indicador I4 (Otimização da implantação) para 
o cálculo do índice de Otimização da Implanta-
ção (OI), propõe-se a utilização da Equação (6.1), 

performance level is achieved. The list of targeted 
performance levels was defined taking into con-
sideration the minimum legal requirements, the 
average and best performance levels of existing 
buildings in the Portuguese context and the inter-
national best performance targets. As an example, 
the next subsection explains how the quantifica-
tion of the qualitative and quantitative indicators 
of one Category is made.

6.3.4.1. Quantification of Category Soil use 
and Biodiversity (C3) Indicators
Regarding the seven indicators presented in Cat-
egory 3 (Soil use and biodiversity), it is possible to 
group them into three main groups, regarding the 
evaluation method:
1. The first group contains Indicators I4 (Layout 

optimisation), I5 (Soil sealing) and I6 (Reuse 
of previously built or contaminated areas). 
They are quantitative indicators and the as-
sessment methodology is similar.

2. The second group is composed by Indicators 
I9 (Use of native plants) and I10 (Heat island 
effect). These two are quantitative indicators 
which assessment method is based on general 
parameters of the project. The difference be-
tween this and the first group of indicators is 
that in this case the indicators are not covered 
by existing building codes and regulations.

3. The third group is composed of Indicators I7 
(Ecological protection of the site) and I8 (Re-
habilitation of the surrounding), which also 
have a similar calculation process.

Regarding the three indicators from group 1, the 
evaluation is calculated through the ratio between 
the area of the healthcare building and the previ-
ously contaminated or used area or the maximum 
area permitted by law or urban planning regu-
lations. To improve and optimise the achieved 
value and to allow a more detailed comparison of 
buildings, some other indexes can be introduced 
into the equation. Authors like Barbosa, Araú-
jo, Mateus, & Bragança (2015), Marmot (2006) 
and Saari, Tissari, Valkama, & Seppänen (2006) 
have been defending that it is necessary to include 
more parameters when assessing the land use. For 
example, in Indicator I4 (Layout optimisation) to 
estimate the Layout optimisation (LO) index it 
is proposed that Equation (1) is used. This index 
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results from the combination of the following pa-
rameters: Land Use (LU) index; Soil Occupation 
(SO) index - two indexes set by the Portuguese 
Municipal Master Plans to evaluate the construc-
tion capacity of the land; and the Occupation 
Density (OD) index – one index that is normal-
ly used to support the design of building spac-
es (Decreto Regulamentar nª 9/2009; Neufert, 
1998; Goés, 2004; Caetano, 1972).

                                    (6.1)
OD = Occupation Density index is the ratio between the Number 
of Beds (NB) and the Total Gross Area (TGA) - Meaning: (TGA 
is the sum of the construction areas of all existing buildings or 
planned, which are the sum of the areas of all floors above and be-
low the ground level, except for the areas in the attic and basement 
without mandatory foot to celling high. The construction area is 
the sum of each floor area measured by the exterior perimeter of the 
exterior walls and includes the covered circulation spaces (halls, 
galleries, corridors, stairwells and lift shafts) and the outdoor cov-
ered spaces (porches, carports and covered terraces).

Land Use (LU) index is the ratio between Total Gross Area 
(TGA) and Allotment Area (AA): LU = TGA/AA (AA is a 
portion of delimited territory in horizontal projection by a closed 
polyline resulting from an allotment operation approved under 
the current legislation).

Soil Occupation (SO) index is the ratio between the Total De-
ployment Area (TDA) and Allotment Area (AA): SO = TDA/AA 
(TDA is the sum of the deployment areas of all existing or planned 
buildings, which are corresponding to the soil area occupied by the 
building, contained within a closed polygon which comprises the 
exterior perimeter of contact of the building with the soil and the 
outer perimeter of the exterior walls of the basement floors.

The use of the ratio between the number of beds 
(which is the reference number for healthcare build-
ings) and the total construction area would give a 
global idea about the efficiency of the area occupa-
tion. Nevertheless, it may conflict with the comfort 
of users, leading to the idea that the greater the num-
ber of beds per square meter is, better it is the perfor-
mance at the level of this parameter. Nevertheless, 
Category C11 (Space flexibility and adaptability) is 
created to balance this issue in the sustainability.

In the end, it is important to compare the result 
with two reference healthcare buildings, one cor-
responding to conventional practice and another 
corresponding to high performance (best prac-
tice).  These two values should respect the context 
where the method is being implemented, respect-
ing the rules and practices of each country. 

sendo que este índice resulta da combinação dos 
dois seguintes: Índice de utilização do solo (Iu) 
e índice de Ocupação do solo (OS) - os quais são 
estabelecidos pelos Planos Diretores Municipais 
Portugueses; e o índice de Densidade ocupacional 
(DO) – o qual normalmente é usado para orien-
tar o projeto de construção dos espaços (Decreto 
Regulamentar nª 9/2009; Neufert, 1998; Goés, 
2004; Caetano, 1972).

    (6.1)
Do = Densidade ocupacional é o índice que representa o rácio 
entre o NC e Atc
Iu = Índice de utilização do solo, representa o rácio entre ∑Ac 
e AT
Os = Ocupação do solo é o índice que representa o rácio entre 
∑Ai e ∑Ac
Nc = Número de camas
At = Área do terreno é a porção de território delimitada em 
planta por uma linha poligonal fechada que representa o lote 
para construção
∑Ai = Área total de implantação é o somatório das áreas de 
implantação de todos os edifícios existentes ou previstos, sen-
do estas correspondentes à área do solo ocupada pelo edifício, 
contida no interior de um polígono fechado que compreende: 
o perímetro exterior do contato do edifício com o solo e o perí-
metro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave
∑Ac = Área total de construção é o somatório das áreas de cons-
trução de todos os edifícios existentes ou previstos, sendo estas 
os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da 
cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem 
pé-direito regulamentar. A área de construção é, em cada piso, 
medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui 
os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, 
caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores 
cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos)

A relação entre o número de camas (número de 
referência para edifícios hospitalares) e a Área 
total de construção, transmite rapidamente uma 
ideia global acerca da eficiência da ocupação da 
área. No entanto, este rácio, pode entrar em 
conflito com o conforto dos utilizadores, trans-
mitindo a noção de que quanto maior seja o nú-
mero de camas por metro quadrado, melhor é 
o desempenho ao nível deste indicador. Assim, 
foi por isso que, a Categoria C11 (Flexibilida-
de e adaptabilidade espaciais) foi criada, para 
manter o equilíbrio entre estas duas valências 
da sustentabilidade. No final, o resultado é 
comparado com as práticas de referência, cor-
respondentes à prática convencional e à melhor 
prática, que respeitam o contexto regional onde 
o método está a ser aplicado. Depois de se cal-
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cular o OIedifício, através da Equação (6.2), é pos-
sível calcular o OImelhor e o OIconvencional.

(2)
OIi = Valor correspondente à melhor prática ou prática con-
vencional do índice Otimização da Implantação

Assim, foi necessário identificar nos Planos Di-
retores Municipais (PDM) e no Decreto Regula-
mentar atualmente em vigor, os valores máximos e 
mínimos permitidos para os índices Iu e OS (DR 
n 9/2009). Para o índice DO, a Tabela 6.4 apresen-
ta valores de referência para cada tipo de edifício, 
tendo sido estes valores estabelecidos com base na 
análise feita ao estado da arte e no estudo de casos 
(Guenther & Vittori, 2013; Neufert, 1998; Cae-
tano, 1972; Goés, 2004; Philipp, 2011)

After calculating LObuilding, using equation (2) it is 
possible to calculate LObest and LOconventional.

(2)
LOi = Layout optimisation for best practice and conventional 
practice

Therefore, it is necessary to identify in the local 
Municipal Master Plan and in the law current-
ly in force, the maximum and minimum values 
allowed for LU and SO indexes (DR n 9/2009). 
For the OD index, Table 6.4 presents reference 
values for each healthcare building type. These 
reference values were set based on state of the 
art and case studies analysis (Guenther & Vit-
tori, 2013; Neufert, 1998; Caetano, 1972; Goés, 
2004; Philipp, 2011)

Índice DO 
OD index

Melhor prática 
(camas/m2)
Best practice (bed/m2)

Prática convencional
(camas/m2)
Conventional practice (bed/m2)

Edifícios 
Hospitalares 
e Unidades 
locais de 
Saúde
Regular 
healthcare 
building 

> 2 pisos 
levels

Com estacionamento subterrâneo 
Underground parking 0,008 0,01

Sem estacionamento subterrâneo 
No underground parking 0,017 0,02

≤ 2 pisos 
levels

Com estacionamento subterrâneo 
Underground parking 0,0038 0,0046

Sem estacionamento subterrâneo 
No underground parking 0,005 0,0059

Hospitais 
universitários 
University 
hospital 
building

> 2 pisos 
levels

Com estacionamento subterrâneo 
Underground parking 0,0057 0,0067

Sem estacionamento subterrâneo 
No underground parking 0,0087 0,01

≤ 2 pisos 
levels

Com estacionamento subterrâneo 
Underground parking 0,0032 0,0038

Sem estacionamento subterrâneo 
No underground parking 0,0039 0,0047

Índice Iu 
LU index

Melhor prática 
(camas/m2)
Best practice
(bed/m2)

Prática convencional
(camas/m2)
Conventional practice
(bed/m2)

Área de uso especial de equipamentos 
Special purpose space 0,6 0,5

Área urbana de baixa densidade 
Low density urban areas 0,75 0,63

Área urbana de alta densidade 
High density urban areas 1,2 0,1

Índice Os 
SO index

Melhor prática 
(camas/m2)
Best practice
(bed/m2)

Prática convencional
(camas/m2)
Conventional practice
(bed/m2)

Área de uso especial de equipamentos 
Special purpose space 0,1 0,06

Área urbana de baixa densidade 
Low density urban areas 0,3 0,18

Área urbana de alta densidade 
High density urban areas 0,7 0,42

Table 6.4 - Reference values for OD, LU and SO indexesTabela 6.4 - Valores de referência para os índices OD, LU e SO
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In the second group, a similar method is used, 
but the difference consists of the values used to 
define the benchmarks. Since there are no regu-
lations or laws in Portugal about these issues, the 
benchmarks were set considering conventional 
and best design practices. For example, in I9 (Use 
of native plants) the used parameters are the total 
green area and the area where native plants are 
used, the conventional practice was set consider-
ing the national average use of native plants in the 
outdoor areas of healthcare buildings and the best 
practices considers the best practice set in the in-
ternational SBTool (iiSBE, 2016).

The third group gathers qualitative indicators 
that can be assessed using a checklist of perfor-
mance targets criteria and related credits. For 
example, I8 (Rehabilitation of the surrounding) 
can be assessed by verifying how the design can 
contribute to the improvement of the surround-
ing area of the building. It considers, among 
others (Hayles, 2015): the creation of road and 
pedestrian accesses, aesthetics integration with 
the surrounding buildings, the creation of green 
spaces for the community.

6.3.5. Normalisation and aggregation
After the quantification and before the aggrega-
tion it is necessary to normalise the value of in-
dicators.  To assess the sustainability of health-
care buildings, it is considered the normalisation 
method, presented in Equation (6.3), used by Di-
az-Balteiro & Romero (2004). This step is aimed 
to avoid scale effects in the aggregation of indica-
tors and solve problems of some indicators being 
of the type “higher is better” or “higher is better”.

(6.3)
Ii = value of i indicator
I*i = best practice
I*i = conventional practice

In addition, normalisation converts the values be-
tween conventional and best practices into a scale 
bounded between 0 (conventional practice) and 1 
(best practice), to making the value of the indica-
tors considered in the assessment dimensionless. 
A score above 1 represents an Excellent practice, 

No segundo grupo, é utilizado um processo de 
cálculo semelhante, sendo que a diferença consis-
te nos valores usados para definir os benchmarks. 
Uma vez que não há regulamentos ou leis em 
Portugal sobre os parâmetros analisados nestes 
indicadores, a definição das práticas de referência 
teve em consideração as práticas de projeto exis-
tentes. Por exemplo, no I9 (Uso de plantas au-
tóctones) os índices utilizados prendem-se com o 
rácio entre a área verde total e a área onde exis-
tem plantas autóctones, tendo a prática conven-
cional sido definida através da consideração da 
utilização média nacional de plantas autóctones 
nos arranjos exteriores dos edifícios hospitalares 
e a melhor prática igual ao benchmark estabeleci-
do pelo SBTool internacional (iiSBE, 2016).

O terceiro grupo reúne indicadores qualitativos 
que são avaliados através de uma lista de critérios 
de desempenho, aos quais são atribuídos créditos. 
A título de exemplo, o I8 (Reabilitação da envol-
vente) pode ser avaliado através da verificação das 
opções de projeto e construção do edifício, consi-
derando-se, entre outros (Hayles, 2015): a criação 
de acessos rodoviários e pedestres, a integração 
arquitetónica do edifício com a envolvente, e a 
criação de espaços verdes para a comunidade.

6.3.5. Normalização e agregação
Após a quantificação e antes da agregação, é ne-
cessário normalizar o valor alcançado em cada 
um dos indicadores. Para tal, é considerado o 
método de normalização apresentado na Equação 
(6.3), desenvolvido por Diaz-Balteiro & Romero 
(2004). Esta fase de avaliação, visa evitar efeitos 
de escala na agregação de indicadores e resolver 
o problema de alguns indicadores serem do tipo 
“maior é melhor” ou “menor é melhor”.

   (6.3)
Ii = valor do indicador i
I*i = melhor prática
I*i = prática convencional

A fase de normalização converte os valores com-
preendidos entre as práticas de referência numa 
escala entre 0 (prática convencional) e 1 (melhor 
prática), tornando o resultado final dos indicado-
res numa avaliação adimensional. Uma pontua-
ção acima de 1 representa uma prática excelente, 



206

6. Apresentação do método de Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares  – HBSAtool-PT 

sendo que um resultado negativo representa um 
desempenho abaixo do convencional.

A título de exemplo, e com base nos resultados 
apresentados na Tabela 6.5 (cálculo feito para um 
hospital regional português de 2011 e com uma 
área de influência de 1,2 milhões de pessoas), a 
normalização do I4 é feita de acordo com a Equa-
ção (6.4). As práticas de referência apresentadas na 
Tabela 6.4, dependem do número de metros qua-
drados recomendados por cama, tendo por base o 
tipo de hospital (Goés, 2004; Neufert, 1998).

and negative normalised value represents perfor-
mances below the conventional. 

For example, based on the results presented in 
Table 6.5 (Portuguese regional hospital, opened 
in 2011, that has an influence area of 1.2 million 
people), the normalisation of the I4 is done ac-
cording to the Equation (6.4). Conventional and 
Best practice values presented in Table 6.4, are re-
lated to the number of square meters recommend-
ed per bed depends on the type of hospital (Goés, 
2004; Neufert, 1998).

Parametros Parameters Resultados Results
Nc NB 704
∑Ac (estacionamento subterrâneo e exterior) 
TGA (car parking above and underground) 147 034 m2 (102 404 m2 + 44 630 m2)

At AA 235 512 m2

∑Ai TDA 17 359 m2

DOmelhor ODbest 0,0057 camas bed/m2

DOConvencional ODConventional 0,0067 camas bed/m2

Iumelhor LUbest 0,6 m2

Iuconvencional LUconventional 0,5 m2

Osmelhor SObest 0,1 m2

Osconvencional SOconventional 0,06 m2

OIconvencional LOconventional 0,22 camas bed/m2

OImelhor LObest 0,095 camas bed/m2

Tabela 6.5 - Exemplo de avaliação do Indicador I4 
(Otimização da implantação)

(6.4)
A Tabela 6.6 apresenta a conversão dos valores 
normalizados de cada Indicador numa esca-
la entre E (menos sustentável/abaixo da prática 
convencional) e A+ (prática mais sustentável/
acima da melhor prática), a fim de se facilitar a 
comunicação de resultados. Nesta escala, o nível 
A é equivalente à melhor prática e D à prática 
convencional, sendo que, por exemplo, se um in-
dicador tiver um C, significa que o edifício estu-
dado é entre 10% e 40% melhor do que a prática 
convencional. Esta escala baseia-se na definida 
pelo método adaptado à realidade portuguesa, 
SBToolPT-H (Mateus, 2011).

Table 6.5 - Example of evaluation of Indicator I4 (Layout 
Optimization)

(6.4)
Table 6.6 presents how the normalised values of 
each Indicator are converted into a graded scale 
bounded between E (less sustainable/below the 
conventional practice) and A+ (more sustaina-
ble/above best practice) to facilitate the commu-
nication of results. In this graded scale, level A 
is equivalent to the best practice and D to con-
ventional practice. For example, if one indicator 
has a C, this means that the studied building is 
between 10% and 40% better than the conven-
tional practice. This scale is based on that defined 
by the method adapted to the Portuguese reality, 
SBToolPT-H (Mateus, 2011).
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Table 6.6 - Graded scale

After the normalisation of each indicator the per-
formance at the level o each category is calculated 
using Equation (6.5). For this purpose, and since 
each indicator has a different contribution tp the 
overall building sustainability, it is necessary to 
use a weighting system. The same approach is 
used in the aggregation of categories into sustain-
ability areas. This process allows the comparison 
between each level of the structure proposed.

                                                                                                         
(6.5)

Cj = performance at the level of category j which is the result of the 
weighting average of the normalised indicators 
wi = weight of the ith sustainable indicator

The weighting system used must be adapted to 
the context for which the HBSA method will 
be applied. In the case of the HBSAtool-PT, it 
was adapted for Portuguese context. To develop 
the weighting system a questionnaire was de-
veloped, as presented in Chapter 4. After that, 
the weighting system of other methods and the 
knowledge related to the importance of each cat-
egory of environmental impact in the quantifica-
tion of environmental performance was tacked 
into account. So, some adjustments were made 
in such a way as to make the results consistent 
with the opinions obtained and taking also into 
account the variations obtained since the indica-
tors of each category and the categories of each 
area were assessed individually for each respond-
ent. The weighting system of the HBSAtool-PT 
is presented in Table 6.7. 

Tabela 6.6 - Escala de conversão

Após a normalização de cada indicador, o desem-
penho ao nível de cada categoria é calculado atra-
vés da Equação (6.5). Para esse fim, e dado que 
cada indicador tem uma contribuição diferente 
ao nível da sustentabilidade global do edifício, é 
necessária a determinação de um sistema de pon-
deração. A mesma abordagem é utilizada na agre-
gação de categorias em áreas de sustentabilidade, 
permitindo este processo a comparação entre cada 
nível da estrutura proposta.

(6.5)
Cj = desempenho ao nível da categoria j, resultado da 
avaliação ponderada da normalização dos indicadores 
pi = peso do indicador ith 

O sistema de ponderação utilizado deve ser 
adaptado ao contexto no qual o método HBSA 
é aplicado, sendo que no caso do HBSAtool-PT 
este foi ajustado ao contexto português. Tendo 
sido realizado um questionário (apresentado no 
Capítulo 4) para a determinação do sistema de 
pesos, este último foi posteriormente comparado 
com o sistema de ponderação de outros métodos 
e ajustado de acordo com os conhecimentos ad-
quiridos após a investigação feita. Assim, alguns 
ajustes foram feitos de forma a tornar os resulta-
dos consistentes com as opiniões alcançadas, não 
descorando as variações obtidas uma vez que os 
indicadores de cada categoria e as categorias de 
cada área foram avaliados individualmente por 
cada entrevistado. Assim, o sistema de pondera-
ção do método HBSAtool-PT encontra-se apre-
sentado na Tabela 6.7.

Escala qualitative de sustentabilidade
Sustainability qualitative scale

Valor normalizado
Normalised value

A+ 

A (Melhor prática Best practice)

B

C

D (Prática convencional Conventional practice) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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ID Designação 
Designation

Pesos do 
questionário
Weight from the 
questionnaire 
(%)

Pesos finais 
Final weight 
(%)

A1 Ambiente Environmental 100 100

C1 Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida 
Environmental life cycle impacts assessment 22 11

I1 Impactes ambientais associados ao ciclo de vida 
Assessment of the building’s life cycle impacts 11

C2 Energia Energy 30 26
I2
I3

Consumo de energia primária Primary energy consumption
Produção local de energia Local energy production

14
12

C3 Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity 10 20
I4
I5
I6

I7
I8
I9
I10

Otimização da implantação Layout optimisation
Impermeabilização do solo Soil sealing
Reutilização de áreas previamente utilizadas 
Reuse of previously built or contaminated areas
Proteção ecológica do lugar Ecological protection of the site
Reabilitação da envolvente Rehabilitation of the surrounding
Uso de plantas autóctones Use of native plants
Efeito de ilha de calor Heat island effect

5
3
4

3
2
1
2

C4 Materiais e resíduos sólidos Materials and Solid Waste 13 23
I11
I12
I13

Resíduos de construção Construction waste
Produtos reutilizados e materiais reciclados Reused products and recycled materials
Separação e armazenamento de resíduos Waste separation and storage

5
8

10
C5 Água Water 25 20
I14
I15
I16

Consumo de água potável Drinking water consumption
Reciclagem e aproveitamento de efluentes Recycling and recovery of effluents
Tratamento de efluentes contaminados Treatment of contaminated effluents

7
5
7

A2 Sociocultural e funcional Sociocultural and functional 100 100

C6 Conforto e saúde dos utilizadores User’s health and comfort 44 44
I17
I18
I19
I20
I21
I22

Ventilação natural Natural ventilation
Toxicidade dos materiais de acabamento Toxicity of finishing materials
Conforto térmico Thermal comfort
Conforto visual Visual comfort
Conforto acústico Acoustic comfort
Qualidade do ar interior Indoor air quality

10
8
8
3
6

11

C7 Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores 
Controllability by the user 6 6

I23
I24

Ventilação e temperatura Ventilation and temperature
Luz natural Natural light

3
3

C8 Enquadramento paisagístico Landscaping 6 6

I25 Ligação visual com a paisagem envolvente 
Visual link with the surrounding landscape 6

C9 Desenho passivo Passive design 18 18
I26
I27

Implantação e Orientação Layout and Orientation
Sistemas passivos Passive Systems

7
11

C10 Plano de mobilidade Mobility plan 14 14
I28 Acessibilidades Accessibilities 14
C11 Flexibilidade e adaptabilidade espaciais Space flexibility and adaptability 12 12
I29

I30
I31
I32

Existência e acessibilidade a áreas sociais 
Availability and accessibility to social areas
Otimização do espaço Space optimization
Flexibilidade do espaço Space flexibility
Adaptabilidade do espaço Space adaptability

4

2
3
3
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Table 6.7 - The weight of each indicator in the quantification of 
building performance at the level of each weighting category in 
HBSAtool-PT

6.3.6. Final score and Global 
Assessment
To make easier the interpretation of results, it is 
important to present one single score and a graph-
ical representation of it. This final score must be 
quickly understandable for occupants and clients, 
but also for designers and stakeholders. Therefore, 

Tabela 6.7 - Ponderação dos indicadores na quantificação do 
desempenho ao nível de cada categoria do HBSAtool-PT

6.3.6. Resultado final e Avaliação 
Global
Com a finalidade de facilitar a interpretação dos 
resultados, torna-se importante apresentar um 
único resultado final, assim como uma represen-
tação gráfica do mesmo. Este resultado, deve ser 
rapidamente compreensível por parte de todos os 

ID Designação 
Designation

Pesos do 
questionário
Weight from the 
questionnaire 
(%)

Pesos finais 
Final weight 
(%)

A3 Economia Economy 100 100
C12 Custos de ciclo de vida Life cycle costs 68 68
I33
I34

Custo de investimento inicial Initial cost
Custos de utilização Operational costs

21
47

C13 Economia local Local economy 32 32
I35 Contratação de bens e serviços locais Hiring local goods and services 32
A4 Técnica Technical 100 100
C14 Sistemas de gestão ambiental Environmental management systems 15 17
I36
I37
I38
I39

Comissionamento Commissioning
Plano de gestão ambiental Environmental management plan
Controlo de infeções Infection control
Redução da poluição sonora Reducing noise pollution

4
4
6
3

C15 Sistemas Technical systems 23 20

I40 Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC Efficiency of lighting and air 
conditioning systems 20

C16 Segurança Security 21 19
I41 Segurança dos ocupantes Occupants safety 19
C17 Durabilidade Durability 14 14

I42
I43

Materiais de elevada resistência e durabilidade 
Materials of high strength and durability
Seleção adequada de mobiliário Proper selection of furniture

10

4

C18 Sensibilização e educação para a sustentabilidade 
Awareness and education for sustainability 10 15

I44
I45
I46

Formação dos ocupantes Education of occupants
Formação dos prestadores de serviço Education of service providers
Inquéritos de satisfação Satisfaction surveys

6
6
3

C19 Competências na área da sustentabilidade Skills in sustainability 17 15

I47 Integração na equipa de um Avaliador Qualificado  
Integration in the team of a Qualified sustainability expert 15

A5 Lugar Site 100 100
C20 Comunidade local Local community 30 30
I48 Desenvolvimento da comunidade local Local community development 30
C21 Valor cultural Cultural value 22 22
I49 Enquadramento patrimonial Heritage framework 22
C22 Amenidades Facilities 48 48
I50
I51
I53

Acessibilidade a transportes públicos Accessibility to public transport
Mobilidade de baixo impacte Low impact mobility
Amenidades locais Local amenities

28
11

7
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potenciais interessados. Assim, a Avaliação Glo-
bal é calculada através do Nível de Sustentabilida-
de (NS) e da Equação (6.6).

(6.6)
pj = peso da área jth
Aj = desempenho ao nível da área j

O peso atribuído a cada área, permite retirar as 
seguintes conclusões: as questões ambientais têm 
o maior peso (25%); três áreas de sustentabilidade 
(áreas Sociocultural e funcional, Economia e Téc-
nica) têm um peso semelhante (20%); e a de Lugar 
apresenta-se como a área menos importante (15%). 

Deste modo, o rótulo do HBSAtool-PT op-
tou pela escala de letras utilizada na comunica-
ção gráfica do desempenho energético, na EU, 
uma vez que a maioria das partes interessadas já 
está familiarizada com o significado desta escala 
qualitativa. Além da Avaliação Global, o rótulo 
permite ainda a comunicação do desempenho ao 
nível de cada área e categoria de sustentabilida-
de, possibilitando uma melhor comparação entre 
diferentes abordagens. Conforme apresentado na 
Figura 6.7, tanto o NS quanto o desempenho ob-
tido ao nível de cada área e categoria, são classifi-
cados numa escala de E a A+, possibilitando assim 
a comparação do desempenho de diferentes cená-
rios de projeto e a identificação, numa abordagem 
mais interativa, das áreas prioritárias.

to achieve the global assessment, the Sustainable 
Score (SS) is calculated using Equation (6.6).

(6.6)
wj = weight of the jth sustainable area
Aj = performance at the level of j area

The weight of each area allow the following con-
clusions: the environmental issues have the high-
est weight (25%); three sustainability areas (Social 
and Functional, Economy and Technical areas) 
have a similar weight (20%); and Site in the least 
important area (15%).

The proposed graphical output of the HBSA-
tool-PT is like the labelling system used to com-
municate the EU energy performance. The rea-
soning for this is that most stakeholders, including 
building users and occupants, already understand 
the meaning of this qualitative scale. Besides the 
Global Assessment, the label also communicates 
the performance at the level of each sustainability 
area and category. This allows a better comparison 
between different design approaches. As present-
ed in Figure 6.7, both the SS and the performance 
obtained at the level of each sustainability area 
and category are ranked on a scale from E to A+. 
It is also possible to compare the performance of 
different design scenarios or healthcare buildings 
and to identify priority areas in an iterative design 
approach.

Figura 6.7 - Exemplo do rótulo gráfico do HBSAtool-PT Figure 6.7 - Example of the graphic label of HBSAtool-PT
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6.4. DISCUSSION OF 
CHAPTER 6

The evolution of the methods developed to rec-
ognise the commitment between the project 
and the objectives of the concept of sustainable 
development has been significant. They started 
to be called “Building Environmental Assess-
ment Methods”, and now it is more appropriate 
to call them “Building Sustainability Assess-
ment Methods”. In this context, and focusing 
on healthcare buildings, this chapter proposes a 
new HBSA method adapted for the Portuguese 
context. This proposed method can produce sig-
nificant benefits at the different sustainability 
dimensions that are not usually achieved by us-
ing standard design practices.

Nowadays the most common and recognised ex-
isting methods are related to LCA tools, model-
ling of energy flows, lighting, etc. These issues are 
very important, but supporting the design teams 
in all phases of the project is imperative. Thus, in 
addition to conventional issues, it would also be 
interesting for these methods to consider poten-
tial life-cycle impacts, this being possible through 
the development and integration of an LCIA base 
with values associated with commonly used con-
structive elements.

The HBSA methods are evolving and they are 
starting to have impacts on the promotion of 
sustainable healthcare building design. The 
proposed method presented in this chapter is 
aimed to contribute to the evolution of these 
methods. State of the art analysis showed that 
the use of the BSA methods is not yet wide-
spread but based on recent research and ongo-
ing standards the development is growing. The 
difficulty in integrating quantitative and qual-
itative aspects in the same assessment method 
is a challenge, but it is also the path forward. 
This will bring more and more stakeholders to 
the discussion and will promote the inclusion of 
more important aspects related to the sustain-
ability of healthcare buildings at the different 
life cycle stages. A bit like BIM (Building In-
formation Modelling) methods, BSA methods 
are intended to promote the integration and a 
better balance between all needs, to achieve 

6.4. DISCUSSÃO DO 
CAPÍTULO 6

A evolução dos métodos desenvolvidos para reco-
nhecimento do compromisso entre o projeto e os 
objetivos do conceito de desenvolvimento susten-
tável, tem sido bastante significativa. Estes, ini-
cialmente apelidados de “Métodos de Avaliação 
Ambiental de Edifícios”, caminham atualmente 
em direção ao conceito de “Métodos de Avaliação 
da Sustentabilidade de Edifícios”. Neste contexto, 
e tendo em atenção os edifícios hospitalares, este 
capítulo propõe um novo método HBSA adaptado 
ao contexto português, capaz de atrair benefícios 
significativos ao nível das diferentes dimensões da 
sustentabilidade, as quais geralmente não são ade-
quadamente balanceadas aquando da aplicação das 
práticas convencionais de projeto e construção.

Atualmente, os métodos existentes mais conheci-
dos, correlacionam-se fundamentalmente com fer-
ramentas de ACV, modelação de fluxos de energia, 
simulação das condições de iluminação, entre ou-
tros. Não descorando estas importantes questões, 
torna-se imperativo a consideração de aspetos mais 
abrangentes no suporte às equipas de projeto em to-
das as fases do ciclo de vida. Assim, para além das 
questões convencionais, seria também interessante 
que estes métodos considerassem os potenciais im-
pactes do ciclo de vida, sendo isto possível através 
do desenvolvimento e integração de um base de da-
dos AICV com os valores associados aos elementos 
construtivos normalmente utilizados.

Os métodos HBSA encontram-se em evolução e a 
começar a ter um impacte significativo na promo-
ção de projetos de edifícios hospitalares sustentá-
veis, sendo que o método proposto neste capítulo 
tem como objetivo contribuir para o desenvolvi-
mento da investigação nesta área. Com a análise 
feita ao estado da arte foi possível verificar que o 
conhecimento e utilização dos métodos BSA ainda 
não é generalizado. No entanto, com base em re-
centes investigações e no aparecimento de normas, 
é possível comprovar o seu contínuo desenvolvi-
mento. A dificuldade em integrar aspetos quanti-
tativos e qualitativos num mesmo método de ava-
liação apresenta-se como um desafio, mas também 
como o caminho a seguir. Isto trará mais e mais 
partes interessadas para a discussão e promoverá a 
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inclusão de aspetos importantes relacionados com 
a sustentabilidade dos edifícios hospitalares nas di-
ferentes fases do ciclo de vida, até agora não abor-
dados. Um pouco como os métodos BIM (Building 
Information Modeling), os BSA destinam-se a pro-
mover a integração e um melhor equilíbrio entre 
todas as necessidades, para que se alcancem cada 
vez mais práticas de projeto sustentáveis todos os 
dias (Marimuthu & Paulose, 2016b).

Tendo em consideração os métodos mais reconhe-
cidos, desenvolvidos até então, a Figura 6.8 com-
para o sistema de pesos do método HBSAtool-PT 
com os dos restantes apresentados na seção 6.1.1, 
considerando as categorias enumeradas pela ISO/
AWI 21929 (ISO, 2010).

more and more sustainable design practices 
every day (Marimuthu & Paulose, 2016b). 

Taking into account the most recognized meth-
ods developed so far, Figure 6.8 compares the sus-
tainability priorities between the proposed meth-
od and the existing HBSA methods presented in 
section 6.1.1, considering the ISO/AWI 21929 
core categories (ISO, 2010).

Figure 6.8 - Comparison between the weight systems, 
considering the ISO/AWI 21929 categories

Regarding Figure 8, it is important to note that 
there is a method that gives much more impor-
tance to one core sustainability category than to 
others. In LEED, the energy-related sustainabil-
ity indicators have a weight of approximately 40% 
in the global sustainability score. On the other 
hand, in BREEAM UK New Construction there 
is a more balanced weighting between all core cri-
teria, and in Green Star – Design & As Built it 
is possible to identify three main core categories 

Figura 6.8 - Comparação entre os sistemas de pesos dos 
métodos HBSA estudados, tendo por base as categorias da 
ISO/AWI 21929

Relativamente à Figura 6.8, torna-se importan-
te ressaltar que existe um método que dá maior 
importância a uma categoria relativamente às 
outras. No LEED, os indicadores de sustentabi-
lidade relacionados com a Energia têm um peso 
de aproximadamente 40% na avaliação global da 
sustentabilidade. Por outro lado, o BREEAM 
UK New Construction apresenta uma ponderação 
muito equilibrada entre todas as categorias, sendo 
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(Wellbeing, Energy and Materials). Compared 
with the other methods, the proposed HBSA-
tool-PT covers three additional core categories: 
Outdoor Quality; Economy; and Cultural Value. 
Moreover, in this method, Economy is one of the 
two main sustainability categories, while this cat-
egory is not considered in the other methods. By 
using a different approach, this proposal is a great 
contribution to the discussions around the devel-
opment of more comprehensive HBSA methods.

6.5. CONCLUSIONS OF 
CHAPTER 6

Based on the HBSAtool-PT method, the follow-
ing recommendations to be adopted in the devel-
opment of a HBSA method for other contexts: 
• Development must integrate two fundamen-

tal pillars, scientific research and technical 
knowledge;

• The opinion of a vast group of stakeholders of 
the healthcare sector must be considered, in-
cluding, among others, policy makers, designers 
and building managers;

• Environmental issues and strategies must be the 
major focus, but it is also important to not forget 
other important issues such societal needs and 
requirements, economic aspects, and technical 
issues;

• It should consider the local context, i.e. the en-
vironmental, societal and economic priorities 
and targets for its reality.

no Green Star - Design & As Built possível de se 
identificarem três categorias principais (Bem-es-
tar, Energia e Materiais). Em comparação com os 
outros métodos, o HBSAtool-PT enquadra três 
categorias não abordadas pelos restantes: Qua-
lidade do ar exterior; Economia; e Valor Cultu-
ral. Para além disso, neste método, a Economia 
é uma das categorias que apresenta maior peso na 
avaliação global. Assim, ao apostar numa aborda-
gem diferente, este método proposto apresenta-se 
como um forte contributo para a discussão em 
torno do desenvolvimento dos métodos HBSA.

6.5. CONCLUSÕES DO 
CAPÍTULO 6

Com base no método HBSAtool-PT, são propos-
tas as seguintes recomendações a serem adotadas 
para o desenvolvimento de um método HBSA 
adaptado a outro contexto:
• O desenvolvimento deve integrar dois pilares 

fundamentais: investigação científica e conhe-
cimento técnico;

• A opinião de um vasto grupo de intervenientes 
no sector da saúde deve ser considerada, incluin-
do entre outros, decisores políticos, projetistas e 
gestores de edifícios;

• As questões e estratégias ambientais devem ser um 
dos principais focos, sendo, no entanto, funda-
mental não esquecer outras questões importantes, 
tais como as necessidades e requisitos da socieda-
de, aspetos económicos e questões técnicas;

• Deve ser considerado o contexto local, ou seja, 
as prioridades e metas ambientais, sociais e eco-
nómicas da realidade em questão.
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7.1. CONCLUSÕES

Neste capítulo é feita uma síntese das principais 
conclusões do trabalho realizado, embora se tenha 
optado por apresentar no final de cada um dos ca-
pítulos anteriores a discussão dos resultados ob-
tidos em cada um deles. Assim, as considerações 
finais aqui apresentadas não pretendem repetir os 
aspetos já enumerados em cada capítulo, salva-
guardando-se no entanto a necessidade de algu-
ma repetição, mas antes elaborar um texto crítico 
acerca do tema proposto e da investigação leva-
da a cabo. Serão assim, enfatizados os principais 
aspetos e a importância relativa de cada capítulo 
para o conjunto final do trabalho. Deste modo, 
propõe-se um pensamento refletivo sobre o por-
quê: da proposta de um Método de Avaliação da 
Sustentabilidade de Edifícios Hospitalares; das 
potencialidades destes edifícios para a sustentabi-
lidade do edificado; e do contributo das práticas 
sustentáveis de projeto para estes edifícios.

De forma a se contribuir para uma sociedade cada 
vez mais sustentável, o projeto de edifícios hospi-
talares deve centrar-se em aspetos fundamentais 
como a eficiência económica, o bem-estar dos pa-
cientes, a criação de um ambiente de trabalho oti-
mizado para médicos e enfermeiros e ainda a sua 
compatibilidade com o meio ambiente. Por estas 
razões é que a American Society for Healthcare Engi-
neering (ASHE) enquadrou as iniciativas em torno 
dos edifícios sustentáveis em três núcleos (ASHE, 
2002): utilizadores de edifícios; comunidade cir-
cundante; comunidade global e recursos naturais.

As atividades abrangidas pelo sector da saúde pos-
suem níveis muito elevados de consumos ao nível 
de recursos e produção de resíduos (Castro, Mateus, 
Serôdio, & Bragança, 2015b). Neste sentido, a ques-
tão da eficiência energética nos edifícios hospitala-
res está a tornar-se uma prioridade a nível europeu 
(Guenther & Vittori, 2013). A título de exemplo, 
atualmente em Portugal todas as administrações 
hospitalares incluem um Gestor Local de Energia 
e Carbono. Por sua vez, outras iniciativas e orga-
nizações têm vindo a considerar um número mais 
abrangente de critérios com vista à facilitação da im-
plementação do conceito de Desenvolvimento Sus-
tentável, como por exemplo, a Green Guide for Heal-
thcare, que promove o uso de materiais menos tóxicos 

7.1. CONCLUSIONS

In this chapter, a summary of the main conclu-
sions of the research is made, although it was 
decided to present at the end of each chapter the 
discussion of the results obtained in each one of 
them. Therefore, the final considerations pre-
sented here are not intended to repeat the aspects 
already mentioned in each chapter, but rather to 
prepare a critical text about the proposed theme 
and the research carried out. Thus, the main as-
pects and relative importance of each chapter for 
the final achievements are emphasised. In this 
way, it will be discussed: the objective of the pro-
posed a Healthcare Building Sustainability As-
sessment method; the potential of the healthcare 
buildings to integrate sustainable practices; and 
the contribution of sustainable design practices 
to these buildings.

In order to contribute to an increasingly sustain-
able society, healthcare building projects should 
focus on key aspects such as economic efficiency, 
patient well-being, creating a work environment 
optimised for medical personal, and also its com-
patibility with the environment. For these reasons 
and because healthcare is the explicit connection 
between sustainable buildings and human health, 
the American Society for Healthcare Engineering 
(ASHE) framed the initiatives around sustainable 
buildings at three scales (ASHE, 2002): building 
occupants; surrounding community; global com-
munity and natural resources.

The activities covered by the healthcare industry 
require the consumption of a lot of resources and 
production of waste (Castro, Mateus, Serôdio, & 
Bragança, 2015b). The issue of energy efficiency 
in hospitals is becoming a priority at European 
level and, for instance, in Portugal all hospital ad-
ministrations include a Local Manager of Ener-
gy and Carbon. Also, other initiatives consider a 
broader number of criteria that are also important 
for the sustainable environment. For instance, the 
Green Guide for Healthcare promotes the use 
of less-toxic materials, including criteria related 
to Persistent Bio-accumulative Toxic chemical 
(PBT) reduction (GGHC, 2007). The efforts 
of non-profit organisations such as Health Care 
Without Harm, Practice Greenhealth and the 
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através da inclusão, na avaliação destes edifícios, de 
critérios relacionados com a redução da utilização 
de substâncias Tóxicas Bio-acumulativas Persisten-
tes (GGHC, 2007). É ainda de ressaltar esforços de 
organizações sem fins lucrativos como Health Care 
Without Harm, Practice Greenhealth e Healthier Hos-
pitals Initiatives que demonstram uma preocupação 
crescente com a sustentabilidade neste sector.

Um aspeto de grande importância no ambiente cons-
truído sustentável, também comum aos edifícios de 
saúde, é a importância da redução do uso de maté-
rias-primas virgens. Isso pode ser conseguido através 
de um projeto de arquitetura e construção durável, 
flexível e adaptável e de uma adequada manutenção e 
reabilitação dos edifícios durante a fase de utilização. 
Assim, defende-se que o ambiente edificado deve 
ser projetado e construído de forma a contemplar a 
necessidade de manutenção e reabilitação, uma vez 
que os edifícios não são autorregenerativos (Prasad, 
Guenther, Jackson, Nedin, & Lovelock, 2011). Ou 
seja, o paradigma atual deve evoluir no sentido de 
acabar com a ideia de que a prestação de cuidados de 
saúde de alta qualidade está intrinsecamente ligada 
com o consumo de altos níveis de recursos e à produ-
ção de grande quantidade resíduos, ou de que o con-
ceito de “Salvar Vidas” está de alguma forma fora das 
preocupações mais amplas da sustentabilidade. Deste 
modo, os métodos HBSA têm a responsabilidade de 
promover a relação entre cura e saúde, e neste proces-
so, de reinventar a forma de pensar, projetar e gerir os 
edifícios hospitalares. Nesta sequência torna-se fun-
damental entender que estas são preocupações que 
englobam todos os intervenientes no ato de projetar, 
construir, gerir e utilizar um edifício, e que quanto 
mais cedo estas questões forem tidas em considera-
ção, melhor será o desempenho do edifício ao longo 
do seu ciclo de vida.

Assim, a importância de reunir numa mesma fra-
se as palavras arquitetura e sustentabilidade está 
relacionada com as preocupações anteriormente 
descritas e com a importância de abordar o con-
ceito de sustentabilidade numa perspetiva arquite-
tónica, através da consciência ecológica das disci-
plinas da arquitetura que são as que primeiramen-
te entram no processo de pensar o ambiente cons-
truído. Este é um conceito importante que sempre 
esteve presente no ato de pensar os edifícios, mas 
que no entanto, precisa agora de alcançar um dos 

Healthier Hospitals Initiatives display a growing 
concern in respect of sustainability in this sector.

One aspect of major importance in a sustainable 
built environment, that is common to health-
care buildings, is the reduction of the use of 
virgin raw materials. For instance, this can be 
achieved through a durable, flexible and adapt-
able building design and adequate maintenance 
and regeneration of hospital buildings. The built 
environment should be designed to contribute 
and support regeneration because buildings are 
not inherently regenerative (Prasad, Guenther, 
Jackson, Nedin, & Lovelock, 2011). The actu-
al paradigm must evolve to stop the idea in that 
delivering high-quality healthcare, high lev-
els of resources need to be consumed involving 
the production of waste, or that saving lives is 
somehow outside of broader sustainability con-
cerns. The HBSA methods have a responsibility 
to regenerate the relationship between healing 
and health, and in the process, reinvent the way 
that hospitals are deigned and operated. In this 
sequence, it is essential to understand that these 
are concerns that encompass all those involved 
in designing, building, managing and using a 
building, and the earlier these issues are consid-
ered, the better will be their life cycle.

Therefore, the importance of bringing togeth-
er in the same sentence the words architecture 
and sustainability have to do with trying to 
elucidate the concept of sustainability with-
in the architectural perspective, through the 
green and ecological awareness of architectural 
disciplines. It is a major concept that has al-
ways been present in the act of design, but it 
needs now to achieve one of the leading roles, 
not only in the action of communicating but 
also in the act of project design. Since the be-
ginning of the 20th century, architecture has 
been understood as the discipline responsible 
for the articulation of space and its proper use 
(Forty, 2000). To do that, it is vital to mobi-
lise the taxonomy of two main design attitudes: 
architecture as articulation and architecture as 
mediation (Allacker & Khan, 2015).

The hospital project, more than any other, has 
to do with the satisfaction and well-being of the 
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patients, medical personnel and administrative 
staff. Figure 7.1 presents the relationship be-
tween architectural space design of healthcare 
buildings and its purpose. This is a cyclical re-
lationship that starts with the organisational 
structure that is needed for each space, materi-
alises it through design and construction, and 
ends with the occupation of them by the users. 
At the end, this process returns to the starting 
point with the introduction of new needs and 
space requirements. This process, which begins 
in the earlier stages of design, when the architect 
begins to think about space, includes different 
levels of development, contributions and needs 
to be integrated. It restarts when there is a reason 
for change, redesign or restructuring.

papéis principais, não apenas na ação de comuni-
car, mas também no ato de projeto, uma vez que 
desde o início do século XX a arquitetura tem sido 
entendida como a disciplina responsável pela or-
ganização do espaço e da sua adequada utilização 
(Forty, 2000). Torna-se então fundamental, a ta-
xonomia entre as duas fortes ferramentas de proje-
to: a arquitetura como articulação e a arquitetura 
como mediação (Allacker & Khan, 2015).

Uma vez que o projeto de um edifício hospitalar, 
mais do que qualquer outro, tem como principais 
preocupações o bem-estar dos pacientes, da equipa 
médica e dos seus funcionários, a Figura 7.1 apre-
senta a relação existente entre a arquitetura como 
organização do espaço dos edifícios hospitalares e 
o propósito para o qual são pensados e projetados. 
Esta é uma relação cíclica que se inicia na estrutura 
organizacional que se necessita para cada espaço, se 
materializa através do desenho e construção, e fina-
liza com a apropriação do mesmo por parte dos uti-
lizadores. Ao chegar ao fim este processo volta ao 
ponto de partida com a introdução de novas neces-
sidades e exigências espaciais. Este processo, que 
se inicia nas fases preliminares de projeto quando 
o arquiteto começa a pensar o espaço, inclui dife-
rentes níveis de desenvolvimento, contribuições e 
necessidades a integrar. Todo o processo se reinicia 
quando existe uma necessidade de alteração, rede-
senho ou reestruturação.
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Figure 7.1 – Relationship between the purpose of healthcare 
buildings and architectural space design quality

Figura 7.1 – Relação entre o propósito dos edifícios 
hospitalares e a qualidade do desenho arquitetónico do espaço
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Thus, in the centre of this circular relation is the 
object of study: the healthcare building. To this 
are intrinsically linked the needs that the health 
care network entails, their implications, contribu-
tions and restrictions at the level of the design and 
composition of the building and of the activities 
that the healthcare network. These aspects must 
necessarily be clear in the design of operation of 
the building. On the basis of all these objetives is 
the physical space of the building, its perception 
and interrelation.

It is important to keep that “sustainability is a 
grassroots approach and not a level of activi-
ty” (Kern, Lima, & Manfredini, 2011). In this 
sense, while it is easy for an institution to opt for 
some more environmentally friendly initiatives, 
this approach is often restricted and limited in 
terms of long-term success. In this way, a more 
balanced and real-life approach throughout the 
building’s life cycle goes against the definition 
of how sustainability should be an integral part 
of an institution’s organisational and infra-
structural culture.

One of the fundamental and positive aspects is 
that it is believed that the health sector can play 
a leading role in solving these problems. Because 
of its mass purchasing power, the incalculable 
qualitative value it has for humanity and its in-
terest in disease prevention, it can help to change 
the entire economy through the use of sustain-
able products and practices in the design, con-
struction, use, maintenance and rehabilitation 
(Kern et al., 2011).

Therefore, the proposed HBSAtool-PT method 
aims to bridge the current lack of a Sustainabil-
ity Assessment method for hospital buildings in 
Portugal. Thus, the research work presented so 
far, carried out in order to develop the method 
presented in Part II, focused on the steps nec-
essary to reach it. This investigation, which was 
often time-consuming and presented several dif-
ficulties, which had to be dealt with in the course 
of the process (including data collection and au-
thorization for it treatments, availability of infor-
mation, behaviour not always open to these con-
cerns, ... ), aims to be the starting point for the 
integration and use of sustainability assessment 

Assim, no centro desta relação circular está o ob-
jeto de estudo, os edifícios hospitalares. A este es-
tão intrinsecamente ligadas as necessidades que a 
rede de cuidados de saúde acarreta, as suas impli-
cações, contribuições e restrições ao nível do de-
senho e composição do edifício e as atividades que 
esta rede proporciona e acarreta, sendo que estas 
têm necessariamente de transparecer no desenho 
e na utilização do edifício. A acautelar todos estes 
pressupostos está o espaço físico do edifício, a sua 
perceção e inter-relação.

É assim importante reter que “sustentabilidade é 
uma abordagem de base e não um nível de atividade” 
(Kern, Lima, & Manfredini, 2011). Neste sentido, 
embora seja fácil para uma instituição optar por al-
gumas iniciativas mais compatíveis com o ambien-
te, essa abordagem revela-se muitas vezes restrita e 
limitada em termos de sucesso a longo prazo. Deste 
modo, uma abordagem mais equilibrada e com um 
efeito real durante todo o ciclo de vida do edifício, 
vai de encontro à definição de como a sustentabili-
dade deverá ser parte integrante da cultura organi-
zacional e infraestrutural de uma instituição. 

Um dos aspetos fundamentais e positivo, é que se 
acredita que o sector da saúde pode desempenhar 
um papel de liderança na resolução destes proble-
mas. Devido ao seu poder de compra em massa, 
ao valor qualitativo incalculável que tem para a 
humanidade e ao seu interesse pela prevenção de 
doenças, este pode ajudar a mudar toda a econo-
mia com a utilização de produtos e práticas sus-
tentáveis nas fases de projeto, construção, utiliza-
ção, manutenção e reabilitação (Kern et al., 2011).

Deste modo, o método HBSAtool-PT proposto 
pretende colmatar a atual inexistência em Portu-
gal de um método de Avaliação da Sustentabilida-
de para edifícios hospitalares. Assim, o trabalho 
de investigação apresentado até aqui, realizado no 
sentido de se desenvolver o método que se expõe 
na Parte II, focou-se nos passos necessários para o 
alcance do mesmo. Esta investigação, muitas vezes 
morosa e que apresentou diversas dificuldades, as 
quais houve necessidade de se enquadrarem ao lon-
go do processo (nomeadamente recolha de dados e 
autorizações para tratamento dos mesmos, dispo-
nibilidade de informação, comportamentos nem 
sempre abertos a estas preocupações, ...) pretende 
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in this sector in Portugal. Thus, this method al-
lows the support of decision-making by designers, 
managers and constructors in the different phases 
of the building’s life cycle, highlighting the ones 
with the greatest impact, being the design and 
construction phase and the use. The sooner these 
concerns and practices are introduced, in the pre-
liminary design phase, the better will be the result 
that can be achieved in new or existing buildings 
(including rehabilitation projects). Its increasing 
use by different users will help to achieve changes 
in behaviour by policy makers, the State itself (as 
a promoter), designers, builders, developers, hos-
pital managers and even patients, medical teams 
and other building users.

The potentiality of buildings proposed for this 
study, from the point of view of sustainability as-
sessment, is immense. The initiatives at this lev-
el are varied, and it is important to correlate old 
practices with new concerns not only of social, but 
also environmental and economic issues. Sustain-
ability must enter into the common lexicon of the 
thinkers of the built environment, and healthcare 
buildings need to be rethought by them.

Finally, an analysis is made of the results obtained 
at the level of each chapter of Part I, which corre-
spond to the research that led to the development 
of the method presented in Part II, such as the 
Assessment Guide to be provided to potential us-
ers already identified.

So, Chapter 1 highlights the socio-econom-
ic and environmental context on a global scale, 
and in particular Portugal, highlighting that the 
selected research is pertinent and of important 
relevance for the present, being fundamental the 
development of it and the obtaining of results 
increasingly precise, easily consultable and with 
fast dissemination.

In Chapter 2, through the necessary analysis, car-
ried out to the state of the art, it was verified that 
there are worldwide efforts that have led to the 
emergence of assessment methods capable of pro-
moting sustainable practices in healthcare build-
ings. With the comparative analysis of the most 
recognized assessment methods of the LEED, 
BREEAM, CASBEE and Green Star initiatives, 

ser o ponto de partida para a integração e utilização 
da avaliação da sustentabilidade neste sector em 
Portugal. Assim, este método possibilita o apoio 
das tomadas de decisão por parte de projetistas, 
gestores e donos de obra, nas diferentes fases do 
ciclo de vida destes edifícios, destacando-se as de 
maior impacto, sendo elas a fase de projeto e cons-
trução e a de utilização. Quanto mais cedo forem 
introduzidas estas preocupações e práticas, desde 
logo na fase preliminar de projeto, melhor será o 
resultado que se poderá vir a atingir em edifícios 
novos ou existentes (incluindo projetos de reabili-
tação). A sua utilização cada vez maior por parte 
dos diferentes utilizadores ajudará a se atingirem 
mudanças de comportamentos por parte de deciso-
res políticos, do próprio Estado (como promotor), 
de projetistas, construtores, donos de obra, gestores 
hospitalares e até mesmo de pacientes, equipas mé-
dicas e outros utilizadores do edifício.

A potencialidade dos edifícios propostos para este 
estudo, na ótica da avaliação da sustentabilidade, 
é imensa. As iniciativas a este nível são variadas, 
sendo que se torna importante correlacionar prá-
ticas antigas com novas preocupações não só de 
projeto social, como ambiental e económico. A 
sustentabilidade tem de entrar no léxico comum 
dos pensadores do ambiente edificado, bem como 
os edifícios hospitalares necessitam de ser repen-
sados pelos mesmos.

Por fim, faz-se uma análise aos resultados obtidos ao 
nível de cada um dos capítulos da Parte I, os quais 
correspondem ao trabalho de investigação que origi-
nou o desenvolvimento do método que se apresenta 
na Parte II, a qual se diferencia desta por se apresen-
tar como o Guia de Avaliação a facultar aos poten-
ciais utilizadores já anteriormente identificados.

Assim, o Capítulo 1 ressalta o contexto socioe-
conómico e ambiental à escala global e, em par-
ticular em Portugal, sublinhando a pertinência 
do tema selecionado e a sua importante relevân-
cia para a atualidade. Neste contexto, concluiu-se 
que é fundamental o desenvolvimento do mesmo 
e a obtenção de resultados cada vez mais precisos, 
facilmente consultáveis e de rápida disseminação.

No Capítulo 2, através de uma análise necessária, 
realizada ao estado da arte, verificou-se que exis-
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tem esforços a nível mundial, que têm culminado 
no aparecimento de métodos de avaliação capa-
zes de promover práticas sustentáveis em edifícios 
hospitalares. Com a análise comparativa feita aos 
métodos de avaliação que se afiguram no mercado 
como os mais reconhecidos, pertencentes às ini-
ciativas LEED, BREEAM, CASBEE e Green 
Star, verificou-se que a tendência passou da exis-
tência de uma ferramenta de avaliação específica 
para cada tipologia de edifício, para uma geral e 
mais abrangente, capaz de permitir uma mais fácil 
comparação entre todo o tipo de construções. No 
entanto, defende-se que esta alteração leva à perda 
de especificidades que se revelam muito impor-
tantes no caso dos edifícios hospitalares. Por sua 
vez, também as diferenças registadas entre as dis-
tintas realidades, não só territoriais como também 
sociais, levam à necessidade de desenvolvimento 
de métodos devidamente orientados para cada 
uma delas, os quais podem e devem, no entanto, 
possuir e defender uma linha comum de pensa-
mento, estratégia e organização.

No Capítulo 3, após o estudo e análise da rea-
lidade atual (de casos de estudo, normas em vi-
gor, métodos de avaliação existentes, critérios de 
sustentabilidade defendidos por outras iniciativas 
e conceitos apresentados por autores de renome 
na área) apresentou-se uma lista de indicadores, 
enquadrados em cada uma das categorias e áreas 
identificadas, que se defende ser capaz de reunir as 
orientações gerais para a seleção de práticas sus-
tentáveis de projeto que devem ser tidas em conta, 
aquando da intervenção de uma equipa de projeto 
nesta tipologia de edifícios. A sua avaliação e pon-
deração foi feita por um conjunto de inquiridos, 
tendo sido a análise dos resultados feita através do 
auxílio do método AHP. Este ajudou a validar e 
a determinar os pesos relativos de cada indicador, 
categoria e área de avaliação. 

O Capítulo 4 enfatizou a relevância da proposta 
de um novo conceito capaz de englobar preocupa-
ções passadas, presentes e futuras, de diferentes 
áreas do conhecimento, o qual pretende culminar 
num método de avaliação tão mais abrangen-
te quanto específico desta tipologia de edifícios. 
Assim, surgiu e foi apresentado o conceito SED 
(Sustainable-Efective Design), no qual se baseia a 
estrutura de indicadores proposta, tendo sido esta 

it is verified that the trend has gone from the ex-
istence of a specific assessment tool for each type 
of building, to a general and more comprehensive 
one, capable of allowing an easier comparison be-
tween all types of constructions, but losing specif-
icities that prove to be very important in the case 
of healthcare buildings. In turn, the differences 
between different realities, not only territorial but 
also social, lead to the need to develop methods 
that are properly oriented to each one, which can 
and should, however, possess and defend a com-
mon line of thinking, strategy and organization.

In Chapter 3, following the study and analysing 
the reality (of case studies, existing standards and 
assessment methods, sustainability criteria de-
fended by other initiatives and concepts presented 
by renowned authors in this area), a list of indi-
cators, framed in each one of the categories and 
areas identified, was presented, which advocates 
being able to gather the general guidelines for 
the selection of sustainable project practices that 
should be taken into account, when a project team 
intervened in this type of buildings. Its assess-
ment and weighting was done by a set of respond-
ents, and the analysis of the results was done us-
ing the AHP method. This helped to validate and 
determine the relative weights of each indicator, 
category and area of assessment.

Chapter 4 highlighted the relevance of the pro-
posal of a new concept capable of encompassing 
past, present and future concerns of different ar-
eas of knowledge, aims to culminate in an assess-
ment method that is as comprehensive as this type 
of buildings. Thus, the SED (Sustainable-Effec-
tive Design) concept was introduced and present-
ed, on which the proposed indicator structure is 
based, and this validity was declared positive by 
the group of respondents. The development of this 
concept allowed the integration of indicators gen-
erally not considered in others assessment meth-
ods for hospital buildings.

Chapter 5 presents what is considered most ef-
fective and representative of the reality to obtain 
benchmarks, which are defended as essential for 
the comparative analysis and evaluation of cases. 
As such, the example of the buildings consump-
tion and costs were considered, which appear as 
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one of the main criteria that should drive the 
concerns inherent in the sustainability assess-
ment, because it was verified that there were 
no benchmarking analyses done in this sector 
until then. So, to make comparative analysis 
and evaluation of case studies, it is necessary to 
study reference practices. These should, when-
ever possible, have a significant sample of reali-
ty and represent the context in question, in this 
case the Portuguese. Where such an exhaustive 
analysis is difficult to do, recourse to cases of ex-
cellence and conventional ones, reference prac-
tices of other methods and existing standards 
are a practical possibility. For the comparison to 
always be considered, these practices should be 
re-evaluated every five years.

In Chapter 6 a more comprehensive approach 
is presented, addressing the greatest number of 
possible design, maintenance and use concerns. 
It is straightforward in its assessment and eas-
ily achieves an overall assessment, capable of 
comparability at the level of an indicator, a cat-
egory or area. Considering the specificities of 
healthcare buildings, despite an exhaustive list 
of indicators, the analysis and assessment of each 
proposed indicator was intended to be simple, 
straightforward and easily understood by the 
different stakeholders. This method is based on 
the quantification of each indicator, its subse-
quent normalization, aggregation and determi-
nation of performance and classification.

In Part I of this doctoral thesis is presented, in 
the Chapter 8, the Assessment Guide. This, in 
addition to summarising in practice all the re-
search developed, is intended to be a document 
easily consulted by all potential users. It is pre-
sented separately and distinctly from the more 
conventional rest of this final document, just to 
highlight its significance as the practical result of 
this investigation. The HBSAtool-PT method is a 
constantly evolving process, not only because the 
reference practices must be updated, but also for 
the indicators themselves that should reflect the 
current problems, norms, regulations and laws. 
It will be necessary to have a reassessment of it, 
when it will be updated the benchmarks.

validada e declarada como positiva por parte do 
grupo de inquiridos. O desenvolvimento des-
te conceito permitiu a integração de indicadores 
geralmente não considerados pelos métodos de 
avaliação do nível de sustentabilidade de edifícios 
hospitalares.

O Capítulo 5 apresenta qual a forma que se con-
sidera mais eficaz e representativa da realida-
de para a obtenção de práticas de referência, as 
quais se defendem como essenciais para a análise 
e avaliação comparativas de casos. Como tal, o 
exemplo dos consumos e custos dos edifícios foi 
considerado, tendo em conta que estes se afigu-
ram como uns dos principais critérios que devem 
impulsionar as preocupações inerentes à avaliação 
de sustentabilidade e tendo-se verificado que não 
existiam quaisquer análises de benchmarking feitas 
neste sector até então. Assim, defende-se que as 
práticas de referência devem, sempre que possí-
vel, conter uma amostra significativa da realidade 
e representarem o contexto em questão, neste caso 
o Português. Sempre que uma análise tão exaus-
tiva seja difícil de se fazer, o recurso a casos de 
excelência e convencionais, a práticas de referência 
de outros métodos e às normas existente é uma 
possibilidade viável. Para que a comparação possa 
sempre ser considerada atual, estas práticas devem 
ser reavaliadas a cada cinco anos.

No Capítulo 6 apresenta-se um método tanto mais 
abrangente quanto possível, que toca no maior nú-
mero de preocupações de projeto, manutenção e 
utilização possíveis. É direto na sua avaliação e per-
mite facilmente obter uma avaliação global, capaz 
de permitir a comparação ao nível de um indicador, 
de uma categoria ou área. Tendo em conta as espe-
cificidades dos edifícios hospitalares, apesar de uma 
lista exaustiva de indicadores, a análise e avaliação 
de cada critério proposto pretendeu-se simples, di-
reta e facilmente entendível pelos diferentes inter-
venientes no processo de construção. Este método 
baseia-se na quantificação de cada indicador, na sua 
posterior normalização, agregação e determinação 
de desempenho e classificação. 

Na Parte II desta tese de doutoramento é apresen-
tado no Capítulo 8, o Guia de Avaliação. Este, 
para além de resumir na prática toda a investigação 
desenvolvida, pretende ser um documento de fácil 
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consulta por parte de todos os potenciais utiliza-
dores. Encontra-se apresentado à parte e de forma 
distinta do restante mais convencional desenrolar 
deste tipo de documento, exatamente para se des-
tacar o seu significado como resultado prático desta 
investigação. O método HBSAtool-PT é um pro-
cesso em constante evolução, não só pela necessida-
de de atualização das práticas de referência, como 
também dos próprios indicadores que necessitam 
refletir a atualidade dos problemas, normas, regu-
lamentos e diplomas legais. Será necessário assim, 
existir uma reavaliação dos mesmos, aquando da 
alteração das práticas de referência.

7.2. DESENVOLVIMENTOS 
FUTUROS

A investigação desenvolvida culminou com a apre-
sentação do método HBSAtool-PT que preten-
de promover as práticas sustentáveis de projeto nos 
edifícios hospitalares, permitindo uma avaliação 
comparativa capaz de situar o edifício em avaliação 
relativamente aos desempenhos convencional e de 
melhor prática dos restantes edifícios da mesma tipo-
logia. Esta avaliação pode ter lugar nas fases de pro-
jeto e utilização dos edifícios hospitalares e permite 
avaliar o modo como diferentes decisões, por parte 
dos intervenientes nestas fases, podem impactar o 
desempenho (nível de sustentabilidade do edifício) 
nas vertentes ambiental, social e económica. Como 
em todos os trabalhos de investigação, no decorrer do 
desenvolvimento desta tese foi possível identificar al-
guns trabalhos futuros, uns que resultam da necessá-
ria atualização dos resultados obtidos, para sua ade-
quação à constante evolução tecnológica operada nos 
edifícios hospitalares, e outros que não foi possível 
desenvolver no âmbito deste trabalho, devido à limi-
tação de recursos e tempo disponível. Neste sentido, 
e como proposta de trabalhos futuros, resumem-se 
de seguida os principais objetivos:  

1. Atualização periódica do HBSAtool-PT, in-
cluindo:
a. as práticas de referência, em função da evo-

lução dos edifícios construídos e dos níveis 
de exigência normativos, regulamentares e 
legislativos;

b. a introdução de novos indicadores, sempre 
que necessário, capazes de manter a atuali-

7.2 FUTURE DEVELOPMENTS

The research developed culminated in the HB-
SAtool-PT method that aims to promote sus-
tainable design practices in healthcare build-
ings, allowing a comparative evaluation capable 
of situating the cases under study regarding 
their construction and use options. This evalua-
tion can take place in the design and use phases 
of hospital buildings and allows the evaluation 
of how different decisions by the stakeholders 
in these phases can impact the performance 
(level of sustainability of the building) in the 
environmental, social and economic aspects. As 
in all the research works, during the develop-
ment of this thesis it was possible to identify 
some future works, some of which result from 
the necessary updating of the obtained results, 
for its adaptation to the constant technological 
evolution in hospital buildings, and others that 
were not possible to develop due to limited re-
sources and available time. In this sense, and as 
a proposal for future work, the main objectives 
are summarised below:

1. Periodic update of HBSAtool-PT, including:
a. benchmarks, depending on the evolution 

of buildings constructed and the standards, 
regulation and legislative requirements;

b. the introduction of new indicators, where 
necessary, capable of supporting the cur-
rent relevance of the proposed assessment 
method;
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c. the adaptation of the weighing system, ac-
cording to the increasing needs of this type 
of buildings and with the importance of 
the comfort and users’ health.

2. Development of a software, based on the 
HBAtool-PT method, able to enable quick 
consultation, understanding and classification 
of the best options;

3. Creation of a Goos practices Guide that de-
fines a set of criteria that, when adopted by 
the designers in the earlier phases of the pro-
ject, allow to achieve a satisfactory level of 
sustainability in the beginning.

dade do método de avaliação proposto;
c. a adaptação do sistema de pesos, de acordo 

com as necessidades crescentes desta tipo-
logia de edifícios e com a importância do 
conforto e saúde dos utilizadores.

2. Desenvolvimento de uma ferramenta infor-
mática, baseada no método HBAtool-PT, 
capaz de possibilitar a rápida consulta, enten-
dimento e classificação das melhores opções;

3. Criação de um Guia de Boas práticas, que 
defina um conjunto de opções que, ao serem 
adotadas pelos projetistas nas fases prelimi-
nares de projeto, permitam obter um nível de 
sustentabilidade satisfatório logo à partida.
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8.1. CONTEÚDO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Nesta secção, são apresentados a estrutura e o conteúdo do método de avaliação proposto, o qual permite 
ao avaliador quantificar o desempenho de um edifício hospitalar ao nível de cada indicador, categoria e 
área, permitindo que no final seja alcançada uma avaliação global do mesmo.

Deste modo, o método encontra-se dividido em seis partes, cinco das quais correspondem à avaliação do 
desempenho do edifício ao nível de cada área (Ambiente, Sociocultural e funcional, Economia, Técnica, 
Lugar), sendo que a última corresponde à agregação do desempenho obtido ao nível de cada indicador 
para a quantificação final ao nível de cada categoria, área e avaliação global.

As cinco primeiras partes, distinguidas por diferentes cores, contêm a avaliação do edifício ao nível de 
cada indicador correspondente a cada categoria da respetiva área. Estas partes, são constituídas por um 
conjunto de fichas que apresentam o método de análise e avaliação de cada indicador. Assim, as fichas 
apresentam a seguinte estrutura:

• Objetivo – pequena descrição dos aspetos que se pretendem promover e premiar com a avaliação do 
indicador;

• Aplicabilidade – descrição das fases do ciclo de vida às quais se aplica a avaliação do indicador em 
questão;

• Descrição – explicação da importância, pertinência e adequação do indicador em questão e dos critérios 
que estão na base da definição das respetivas práticas de referência;

• Elementos necessários para a avaliação – identificação dos elementos necessários para a avaliação do 
edifício ao nível desse indicador;

• Processo de cálculo – apresentação das etapas e processos de cálculo utilizados na quantificação do 
desempenho do edifício ao nível desse indicador; 

• Referências bibliográficas – Indicação das principais referências bibliográficas que apoiam e validam 
as opções tomadas em cada indicador.

A sexta e última parte, apresenta o processo adotado para a agregação dos indicadores de cada categoria, 
das categorias de cada área, e das áreas em si até a obtenção final dos níveis intermédios e global de de-
sempenho do edifício. Esta é constituída por uma ficha que apresenta a seguinte estrutura:

• Objetivo – pequena descrição dos aspetos que se pretendem promover e premiar com a Avaliação Global;
• Descrição – explicação da importância e pertinência da Avaliação Global;
• Elementos necessários para a avaliação – identificação dos elementos necessários para a avaliação 

do edifício;
• Processo de cálculo – apresentação das etapas de agregação dos seguintes níveis: 

 » Categorias – Agregação dos níveis de desempenho obtidos nos indicadores de uma categoria, ex-
pressando a classificação final o comportamento do edifício ao nível dessa categoria;

 » Áreas – Agregação dos níveis de desempenho obtidos nas categorias de uma área, expressando a 
classificação final o comportamento do edifício ao nível dessa área;

 » Avaliação global - Agregação dos níveis de desempenho obtidos nas cinco áreas, expressando a clas-
sificação final o comportamento global do edifício ao nível da avaliação da sustentabilidade do mesmo.

O Guia de avaliação deverá ser atualizado a cada cinco anos, com o intuito de se reavaliar os valores das práticas 
de referência definidos em cada indicador e a atualidade destes últimos.
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8.1.1. Estrutura e definição

a) Fases do ciclo de vida

Relativamente às fases do ciclo de vida descritas nas fichas dos indicadores no ponto “Aplicabilidade”, as 
mesmas possuem a seguinte designação:

• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes 
Indica a possibilidade de avaliação de um edifício nas fases de projeto (seja esta preliminar, de li-
cenciamento ou execução), quer se trate de um edifício novo ou da reabilitação de um existente. O 
propósito poderá ser a avaliação das opções e soluções de projeto, a fim de se otimizar o desenho e 
conceção do edifício.

• Fase construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes 
Indica a possibilidade de avaliação de um edifício na fase de construção do mesmo, quer se trate de 
um edifício novo ou da reabilitação de um existente. O propósito poderá ser a avaliação das opções e 
soluções de projeto, a fim de se otimizar a construção do edifício.

• Fase de utilização 
Indica a possibilidade de avaliação de um edifício em fase de utilização do mesmo. O propósito po-
derá ser a introdução de pequenas alterações de uso e manutenção do edifício ou mesmo maiores in-
tervenções que venham a surtir um impacto significativo na manutenção, utilização e custos diários.

b) Tipologias de edifícios e compartimentação

Tendo em consideração a complexidade e diversidade de edifícios hospitalares existentes, de seguida são 
apresentados na Tabela 8.1, as tipologias de UPCS que poderão ser avaliadas pelo método em questão, e 
na Tabela 8.2, os compartimentos a considerar em cada um.

Tipologias de UPCS

Hospitais
Gerais (Centrais ou Distritais)
Especializados

Centros de cuidados continuados
Hospitais de dia
Centros de reabilitação

Centros de atendimento médico
Centros de saúde com ou sem atendimento permanente
Clínicas de atendimento médico
Unidades locais de saúde

Tabela 8.1 – Tipologias de UPCS consideradas para a avaliação da sustentabilidade
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Tabela 8.2 – Divisão dos compartimentos dos edifícios hospitalares a considerar para a avaliação da sustentabilidade

c) Estrutura

A Tabela 8.3 apresenta a estratificação dos indicadores propostas no método de avaliação HBSAtool-PT. 
Sempre que um ou mais indicadores não se apliquem à avaliação da fase em questão ou não sejam possí-
veis de avaliar de acordo com a tipologia em análise, os seus pesos deverão ser distribuídos pelos restantes 
indicadores da mesma categoria, de acordo com o peso percentual de cada uma delas, isto é, de forma 
proporcional. Caso a avaliação de uma categoria por inteiro não se possa realizar, o seu peso deverá ser 
distribuído pelas restantes categorias da mesma área, também de uma forma proporcional. Este tipo de 
decisões terá sempre de ser tomado por um Avaliador Qualificado do método HBSAtool-PT.

Grupos

Serviços Gerais

Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Instalações sanitárias (comuns e de uso privado)
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de atendimento médico ou de uso privados)

Serviços de Apoio e Restauração

Oficinas
Armazéns, Arrumos, Dispensas e Depósitos
Salas de vigilância
Salas de esterilização
Lavandarias
Vestiários
Cozinhas e copas
Refeitórios e Bares
Jardins e arranjos exteriores

Serviços Específicos

Salas de tratamento e de diagnóstico
Salas de cirurgia e de bloco operatório
Salas de exames
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias
Laboratórios
Farmácia
Morgue

Serviços Estruturais Espaços de circulação
Áreas técnicas
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Área Categoria Indicador designação

 A
1 

- A
M

B
IE

N
T

E

C1 - Avaliação do impacte 
ambiental do ciclo de vida

I1 - Impactes ambientais 
associados ao ciclo de vida

Valor agregado das categorias de impacte 
ambiental do ciclo de vida do edifício por 
metro quadrado de área útil de pavimento 
e por ano

C2 - Energia I2 - Consumo de energia 
primária

Consumo total de energia primária 
durante a fase de utilização

I3 - Produção local de energia Quantidade de energia que é produzida 
no edifício através de fontes renováveis

C3 - Uso do solo e 
biodiversidade

I4 - Otimização da 
implantação

Número de camas disponíveis por metro 
quadrado de área construída

I5 - Impermeabilização do solo Índice de impermeabilização do solo
I6 - Reutilização de áreas 
previamente utilizadas

Percentagem da área de intervenção 
previamente contaminada ou edificada

I7 - Proteção ecológica 
do lugar

Proteção dos recursos ecológicos e 
naturais do lugar

I8 - Reabilitação da envolvente Potencial de desenvolvimento das áreas 
envolventes

I9 - Uso de plantas autóctones Percentagem de área verde ocupada por 
plantas autóctones

I10 - Efeito de ilha de calor Percentagem de área das coberturas e 
áreas pavimentadas envolventes com 
reflectância

C4 - Materiais e resíduos 
sólidos

I11 - Resíduos de construção Medidas adotadas para a redução da 
produção de Resíduos de Construção e 
Demolição (RDC) sólidos e percentagem 
de RDC cujo destino é a reutilização ou 
reciclagem

I12 - Produtos reutilizados e 
materiais reciclados

Percentagem do custo de produtos 
reutilizados e materiais com conteúdo 
reciclado

I13 -  Separação e 
armazenamento de resíduos

Potencial das condições do edifício para 
a promoção da separação de resíduos 
hospitalares indiferenciados

C5 - Água I14 - Consumo de água 
potável

Volume anual de água consumida por 
metro quadrado no interior do edifício

I15 - Reciclagem e 
aproveitamento de efluentes

Percentagem de redução do consumo de 
água potável

I16 - Tratamento de efluentes 
contaminados

Separação de efluentes contaminados e 
tratamento local de águas residuais
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Área Categoria Indicador designação

A
2 

- S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 
E

 F
U

N
C

IO
N

A
L

C6 - Conforto e saúde dos 
utilizadores

I17 - Ventilação natural Eficiência da ventilação natural em 
espaços interiores

I18 - Toxicidade dos materiais 
de acabamento

Percentagem em peso dos materiais de 
acabamento com baixo conteúdo de COV

I19 - Conforto térmico Nível de conforto térmico médio anual
I20 - Conforto visual Contributo da iluminação natural para a 

adequada iluminação do ambiente interior
I21 - Conforto acústico Nível médio de isolamento acústico
I22 - Qualidade do ar interior Avaliação dos poluentes medidos no ar 

interior 

C7 -  Possibilidade de 
controlo por parte dos 
utilizadores

I23 - Ventilação e temperatura Possibilidade de controlo da temperatura 
ambiente e abertura das janelas

I24 - Luz natural Possibilidade de controlo da entrada 
de luz natural no interior, através de 
elementos estudados para o efeito e de 
acordo com as necessidades programáticas 
e funcionais dos espaços

C8 - Enquadramento 
paisagístico

I25 - Ligação visual com a 
paisagem envolvente

Contacto visual com o exterior a partir 
dos principais compartimentos do edifício

C9 - Desenho passivo I26 - Implantação e 
Orientação

Implantação e orientação adequadas do 
edifício, tendo em conta o enquadramento 
territorial e paisagístico do lugar, 
promovendo a qualidade do ambiente 
interior

I27 - Sistemas passivos Integração de sistemas construtivos de 
aquecimento, ventilação e arrefecimento 
passivos, promovendo a qualidade do 
ambiente interior

C10 - Plano de mobilidade I28 - Acessibilidades Acessibilidade e facilidade de circulação 
para pacientes, visitantes e prestadores de 
serviço

C11 - Flexibilidade e 
adaptabilidade espaciais

I29 - Existência e 
acessibilidade a áreas sociais

Existência e acessibilidade, por parte dos 
utilizadores a espaços de atividades, de 
convívio, de lazer e espaços exteriores

I30 - Otimização do espaço Maximização da área útil no interior 
do edifício e redução da área total de 
construção

I31 - Flexibilidade do espaço Procura de soluções espaciais e 
organizacionais que contribuam para 
a versatilidade do espaço. Análise 
do grau de flexibilidade dos espaços, 
possibilitando o aumento e adequação 
à contínua necessidade de alteração das 
funções espaciais

I32 - Adaptabilidade do espaço Avaliação da capacidade adaptativa 
dos espaços a mudanças de utilização e 
alterações técnicas

A
3 

- E
C

O
N

O
M

IA

C12 - Custos de 
ciclo de vida I33 - Custo de investimento 

inicial

Valor do custo do investimento inicial 
por metro quadrado de área total de 
construção

I34 - Custos de utilização
Valor dos custos de utilização por metro 
quadrado de área útil

C13 -  Economia local
I35 - Contratação de bens e 
serviços locais

Promoção da comunidade local através da 
contratação de bens e serviços nacionais 
e locais

(C
on

tin
ua

çã
o)
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Tabela 8.3 – Indicadores, categorias e áreas do método HBSAtool-PT

8.2. FICHAS DE AVALIAÇÃO

De seguida são apresentadas as fichas de avaliação que compõem o método HBSAtool-PT. O seu preen-
chimento permite a quantificação do Nível de Sustentabilidade de um edifício hospitalar.

Área Categoria Indicador designação

A
4 

- T
É

C
N

IC
A

C14 - Sistemas de 
gestão ambiental

I36 - Comissionamento

Avaliação dos sistemas e componentes do 
edifício ao longo das diferentes fases do 
seu ciclo de vida

I37 - Plano de gestão 
ambiental

Promoção da adoção de um Plano de 
Gestão Sustentável

I38 - Controlo de infeções
Monitorizar e avaliar o controlo de 
infeções

I39 - Redução da 
poluição sonora

Introdução de medidas de mitigação da 
produção de ruído

C15 - Sistemas

I40 -  Eficiência dos sistemas 
de iluminação e AVAC

Avaliação do plano de manutenção 
previsto e executado, garantindo o bom 
funcionamento e eficiência dos sistemas 
mecânicos existentes ou projetados

C16 - Segurança
I41 - Segurança dos ocupantes

Avaliação de medidas que garantam a 
segurança dos ocupantes

C17 - Durabilidade

I42 - Materiais de elevada 
resistência e durabilidade

Avaliação da durabilidade e do nível de 
manutenção necessário dos materiais de 
acabamento e de outros constituintes dos 
elementos construtivos 

I43 - Seleção adequada de 
mobiliário

Adequação do mobiliário e equipamento 
geral, móvel e fixo às funções para as 
quais são destinados

C18 - Sensibilização 
e educação para a 
sustentabilidade

I44 - Formação dos ocupantes
Disponibilidade e conteúdo do Manual do 
Utilizador do Edifício

I45 - Formação dos 
prestadores de serviço

Disponibilidade e conteúdo do Manual de 
Manutenção e Gestão do Edifício

I46 - Inquéritos de satisfação 
Existência de inquéritos feitos aos 
utilizadores do edifício

C19 - Competências na 
área da sustentabilidade

I47 - Integração na equipa de 
um Avaliador Qualificado

Existência de um avaliador qualificado de 
construção sustentável

A
5 

- L
U

G
A

R

C20 - Comunidade local I48 - Desenvolvimento da 
comunidade local

Desenvolvimento urbano e da 
comunidade local

C21 - Valor cultural I49 - Enquadramento 
patrimonial

Enquadramento urbano e valorização do 
espaço envolvente

C22 - Amenidades I50 - Acessibilidade a 
transportes públicos

Índice de acessibilidade a transportes 
públicos

I51 - Mobilidade de 
baixo impacte

Potencial das condições de mobilidade 
sustentável do edifício

I52 - Amenidades locais Índice de acessibilidade a amenidades

(C
on

tin
ua

çã
o)
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C1: AVALIAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL DO CICLO DE VIDA

I1: Impactes ambientais associados ao ciclo de vida

Valor agregado das categorias de impacte ambiental do ciclo de vida do edifício por metro quadrado de 
Área total de construção por ano.

Objetivo
Avaliar o impacte ambiental do ciclo de vida do edifício, premiando e promovendo soluções que 
apresentem resultados equivalentes com um baixo impacte.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Para a análise do impacte ambiental do ciclo de vida de um edifício é necessário quantificar a energia e 
recursos utilizados por este, ao longo das diferentes fases de construção, manutenção e desmantelamento. 
Assim, existem essencialmente dois tipos de energia e recursos que devem ser tidos em consideração: 
os incorporados (que se prendem essencialmente com os materiais utilizados) e os consumidos (durante 
principalmente a fase de funcionamento do edifício). 

No caso dos edifícios hospitalares, devido às suas dimensões, especificidades e funcionamento contínuo, 
estes são grandes consumidores de energia e recursos durante a fase de utilização (Faísca, 2015). Assim, 
como a energia e recursos incorporados dos materiais de construção e manutenção utilizados são uma 
percentagem residual dos consumos registados durante a fase de utilização, neste Indicador são apenas 
contabilizados, nesta primeira versão do Guia de Avaliação, os consumos de eletricidade, gás e água 
(Szklo, Soares & Tolmasquim, 2004).

A avaliação de impacte ambiental é feita com base nas categorias de impacte ambiental apresentadas na 
norma CEN “EN 15804: 2012 - Sustainability of construction works – Environmental product decarations – 
Core rules for the product category of construction products”, as quais se resumem na Tabela I1.1 (CEN TC 
350, 2012). Para as práticas de referência, são tidos em conta os valores estudados e alcançados através da 
análise do parque hospitalar nacional (Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015).

Tabela I1.1 – Categorias de impacte ambiental, unidades e método de quantificação

Categorias de impacte ambiental Unidade Método

Potencial de aquecimento global (GWP) [kg CO2 equiv.] CML-IA V3.0.2
Destruição da camada de ozono (ODP) [kgCFC-11 equiv.] CML-IA V3.0.2
Potencial de acidificação (AP) [kg SO2 equiv.] CML-IA V3.0.2
Potencial de eutrofização (EP) [kg PO4 equiv.] CML-IA V3.0.2
Potencial de oxidação fotoquímica (POCP) [kg C2H4 equiv.] CML-IA V3.0.2
Potencial de esgotamento de reservas de combustíveis fósseis (ADP - FF) [MJ] CML-IA V3.0.2
Potencial de depleção de recursos abióticos não fósseis (ADP - E) [kg Sb equiv.] CML-IA V3.0.2
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Certificado Energético do edifício (provisório ou não) ou Projeto de Engenharia Térmica.
• Fase de utilização:

 » Dados dos consumos de energia (energia elétrica ativa e gás) e água relativos ao ano civil imediatamente 
anterior, submetidos à Entidade Reguladora de Saúde no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Car-
bono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP).

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Potencial de Impacte Ambiental (PIA) relativo aos consumos de energia (eletricidade 

e gás) e água.
1.1. Obter o valor anual dos consumos de energia (eletricidade e gás) e água, através dos elementos de 

análise necessários para avaliação, de acordo com a fase do ciclo de vida em análise.
1.2. Determinar o valor correspondente às categorias de impacte ambiental dos consumos de energia 

e água do edifício, utilizando as seguintes equações e os valores de referência apresentados na 
Tabela I1.2.

Tabela I1.2 – Conversão dos consumos de energia e água em valores relativos às categorias de impacte ambiental  

Categorias de impacte ambiental Impacte por 
m3 de água

Impacte por kWh 
de eletricidade

Impacte por 
kWh de gás

GWP (kg CO2 eq/m2) 1,14x10-6 7,58x10-7 8,13x10-8

ODP (kg CFC-11 eq/m2) 4,83 7,78 3,66
AP (kg SO2 eq/m2) 4,06x10-1 5,94x10-1 2,27x10-1

EP (kg PO4 eq/m2) 4,40x10-8 4,27x10-8 1,34x10-8

POCP (kg C2H4 eq/m2) 1,22x10-4 1,90x10-4 4,97x10-5

ADP_FF (MJ/m2) 2,00x10-3 4,70x10-3 7,94x10-4

ADP_E (kg Sb eq/m2) 1,96x10-3 1,18x10-3 6,35x10-5

(I1.a)

              
(I1.b)

                              
(I1.c)

                             
(I1.d)

                     
(I1.e)

         
(I1.f)

                       
(I1.g)

∑AC

∑AC

∑AC

∑AC

∑AC

∑AC

∑AC
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Tabela I1.3 – Divisão dos edifícios hospitalares por grupos (Castro et al., 2015)
Grupo Área total de construção (m2)
Grupo I > 37 663,00
Grupo II 8 807,00 < ∑AC > 37 663,00
Grupo III < 8 807,00

CEE = Consumo total de energia elétrica por ano (kWh/ano)
CG = Consumo total de gás natural, butano e propano por ano (kWh/ano)
CA = Consumo total de água por ano (m3/ano)
∑AC = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios existentes ou 
previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, com 
exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção é, em cada piso, 
medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, 
galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, 
telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)

2. Normalizar e agregar as Categorias de Impacte Ambiental (CIA).
2.1. A fim de se normalizarem os valores alcançados no ponto 1.2, deverão ser tidos em conta os 

valores de benchmarks apresentados na Tabela I1.4. Para determinar o grupo ao qual pertence o 
edifício em avaliação, deve ser consultada a Tabela I1.3.

2.2. Através do preenchimento da Tabela I1.5, é possível determinar o valor normalizado das diferentes 
categorias de impacte ambiental. A agregação das mesmas num único indicador (PIA) é atingida 
através da atribuição de pesos às diversas categorias de impacte ambiental.

Tabela I1.4 – Benchmarks do potencial de impacte ambiental dos edifícios hospitalares
Categorias de Impacte Ambiental Grupo I Grupo II Grupo III

GWP 
(kg CO2 eq/m2)

Prática convencional 1,39x102 1,17x102 1,11x102

Melhor prática 9,81x101 1,03x101 8,23x101

ODP 
(kg CFC-11 eq/m2)

Prática convencional 9,70x10-6 7,97x10-6 7,05x10-6

Melhor prática 6,89x10-6 7,05x10-6 5,56x10-6

AP 
(kg SO2 eq/m2)

Prática convencional 8,82x10-1 7,98x10-1 7,60x10-1

Melhor prática 6,78x10-1 6,45x10-1 5,86x10-1

EP 
(kg PO4 eq/m2)

Prática convencional 1,94x10-1 1,78x10-1 1,65x10-1

Melhor prática 1,55x10-1 1,56x 10-1 1,45x10-1

POCP 
(kg C2H4 eq/m2)

Prática convencional 4,05x10-2 3,37x10-2 3,22x 10-2

Melhor prática 2,95x10-2 2,95x10-2 2,44x10-2

ADP_FF 
(MJ/m2)

Prática convencional 1,84x103 1,64x103 1,57x103

Melhor prática 1,39x103 1,35x103 1,09x103

ADP_E 
(kg Sb eq/m2)

Prática convencional 1,25x10-4 1,20x10-4 1,16x10-4

Melhor prática 1,01x10-4 9,97x10-5 1,05x10-4
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Os pesos adotados para as categorias de impacte ambiental têm por base a importância relativa definida 
pela Environmental Protection Agency (EPA) (EPA 2000).

1) A normalização realiza-se através da seguinte equação:                                                                                                          

 = resultado da normalização da Categoria de Impacte Ambiental i
CIAi = valor resultante da quantificação
CIA* = melhor prática
CIAi* = prática convencional

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I1.6.

Tabela I1.5 – Normalização e agregação do Potencial de Impacte Ambiental (PIA) global do edifício em avaliação

Categorias 
de impacte 
ambiental 
(CIA)

Potencial de Impacte Ambiental (PIA)
(por metro quadrado de área útil de pavimento e ano) Peso da 

categoria 
de impacte 
ambiental

P

Valor 
Ponderado
=  x P

Melhor 
prática
CIA*

Prática 
convencional
CIA*

Edifício em 
avaliação
CIA

Valor 
normalizado1

GWP 40,7
ODP 8,4
AP 13,6
EP 13,6
POCP 10,1
ADP_FF 6,8
ADP_E 6,8

Tabela I1.6 - Avaliação do Indicador I1

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Potencial de Impacte 
Ambiental (PIA)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C2: ENERGIA

I2: Consumo de energia primária

Consumo total de energia primária durante a fase de utilização.

Objetivo
Promover e premiar a redução do consumo de energia primária nos edifícios.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Atualmente em Portugal, a regulamentação térmica em vigor reúne-se num só Decreto de Lei, o Decreto-
Lei n.º 118/2013 (2013). Este documento, e os respetivos Despachos e Portarias, incluem: o Sistema de 
Cerificação Energética (SCE); o Regulamento do Desempenho Energético de Edifícios de Habitação 
(REH); e o Regulamento do Desempenho Energético de Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) 
(ADENE, 2017). O RECS permite quantificar e estimar os consumos de energia ligados aos processos de 
aquecimento e de arrefecimento do edifício hospitalar, assim como os consumos de energia para outros fins 
(iluminação exterior, iluminação de espaços não úteis, sistemas eletromecânicos, centrais de bombagem, 
ventilação de espaços não úteis, equipamentos de frio e produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS)) 
(Decreto-Lei n.º 118/2013).

Para a avaliação do consumo de energia primária de um edifício hospitalar, é necessário contabilizar 
as diversas formas de energia utilizadas no edifício para a totalidade dos fins a que se destinam. Deste 
modo, é necessário ter em conta as formas de energia por eletricidade e gás, assim como a distribuição 
de consumos da mesma por uso, agregando os consumos de energia para aquecimento, arrefecimento, 
iluminação, AQS e outros. É de salientar que o consumo de energia elétrica é dividido em energia ativa e 
energia reativa. A energia ativa é a que permite o funcionamento de equipamentos elétricos e é o tipo de 
energia que pode ser convertida em outras formas de energia. A energia reativa define-se como a energia 
que se movimenta em campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, isto é, não 
produz trabalho. O consumo de gás divide-se em gás natural, propano e butano. 

Assim, a avaliação é feita através da comparação do valor total do consumo de eletricidade por metro 
quadrado ano, determinado ou estimado com as práticas de referência estabelecidos através da análise do 
parque hospitalar nacional (Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015). Para a prática convencional, 
é utilizado o Indicador de Eficiência Energética de referência (IEEref )(Portaria 349-B/2013). Para a 
melhor prática, é utilizado o “Fator Quatro” defendido por Weizsäcker et al. (Weizsäcker, Lovins, & 
Lovins, 1998), o qual premeia a redução para o máximo de 25% do impacte atual.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Certificado Energético do edifício (provisório ou não) ou Projeto de Engenharia Térmica.
• Fase de utilização:

 » Dados dos consumos energéticos relativos ao ano civil imediatamente anterior, submetidos à 
Entidade Reguladora de Saúde no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do 
Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP).
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Processo de Cálculo
1. Quantificar o Consumo Total de Energia (CTE) relativo ao somatório das formas de energia utilizadas 

no edifício.
1.1. Consultar os valores reais ou estimados relativos ao consumo de energia por ano:

1.1.1. Fases de projeto e construção - consultar os valores de consumo de eletricidade e gás no 
Certificado Energético do edifício ou no Projeto de Engenharia Térmica do mesmo.

1.1.2. Fase de utilização - consultar na folha de cálculo entregue à Entidade Reguladora de Saúde 
no ano civil imediatamente anterior, os valores totais dos consumos de eletricidade (energia 
elétrica ativa) e gás (natural, propano e butano).

1.2. Determinar o Consumo Total de Energia (CTE) do edifício
1.2.3.  Se consultado no Certificado Energético ou na Folha de cálculo, deve ser calculado através 

da seguinte equação:

CTE = Consumo Total de Energia (kWh/m2.ano)
CE = Consumo total de energia elétrica no ano (kWh/ano)
CG = Consumo total de gás natural, butano e propano no ano (kWh/ano)
∑AC = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e 
abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito 
regulamentar. A área de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das 
paredes exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, 
caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, 
varandas e terraços cobertos) (m2)

1.3. Se consultado no Projeto de Térmica, é igual ao Indicador de Eficiência Energética IEEpr.

2. Normalizar o valor do Consumo Total de Energia (CTE).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1.2, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização do Consumo Total de Energia
CTE = valor resultante da quantificação
CTE

* = melhor prática
CTE* = prática convencional

Os valores das práticas de referência, diferem relativamente à fase do ciclo de vida em que se encontra o 
edifício em estudo. Para tal devem ser tidos em conta os pontos 2.1.1 e 2.1.2 para a sua determinação.

2.1.1.  Fases de projeto e construção:
Melhor prática: 
Prática convencional: 

2.1.2.  Fase de utilização: 
Deverão ser tidos em consideração os valores das práticas de referência apresentados na 
Tabela I2.2. Para determinar o grupo ao qual pertence o edifício em avaliação, deve ser 
consultada a Tabela I2.1.

∑AC
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Tabela I2.1 – Divisão dos edifícios hospitalares por grupos (Castro et al., 2015)
Grupo Área total de construção (m2)
Grupo I > 37 663,00
Grupo II 8 807,00 < ∑AC > 37 663,00
Grupo III < 8 807,00

Tabela I2.2 – Práticas de referência do consumo de energia (eletricidade e gás) por metro quadrado ano
Consumo Total de Energia Grupo I Grupo II Grupo III

Eletricidade e Gás 
(kWh/m2.ano)

Prática convencional (CTE*) 585,17 501,27 483,70
Melhor prática (CTE

*) 416,82 431,33 348,13

Tabela I2.3 - Avaliação do Indicador I2

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Consumo Total de 
Energia (CTE)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I2.3. 
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C2: ENERGIA

I3: Produção local de energia

Quantidade de energia que é produzida no edifício através de fontes renováveis.

Objetivo
Promover e premiar o consumo de energia renovável, através da incorporação de sistemas que possibilitem 
a produção de energia através de fontes renováveis.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Atualmente em Portugal, a regulamentação térmica em vigor reúne-se num só Decreto-Lei nº 118/2013. 
Este, alterado posteriormente quatro vezes pelos Decreto-Lei n.º 68-A/2015 de 30 de abril, nº 194/2015 
de 14 de setembro, nº 251/2015 de 25 de novembro, nº 28/2016 de 23 de junho, e os respetivos Despachos 
e Portarias, incluem: o Sistema de Cerificação Energética (SCE); o Regulamento do Desempenho 
Energético de Edifícios de Habitação (REH); e o Regulamento do Desempenho Energético de Edifícios 
de Comércio e Serviços (RECS) (ADENE, 2017). O RECS permite quantificar e estimar os consumos 
de energia ligados aos processos de aquecimento e de arrefecimento de um edifício hospitalar assim 
como os consumos de energia para outros fins (iluminação exterior, iluminação de espaços não úteis, 
sistemas eletromecânicos, centrais de bombagem, ventilação de espaços não úteis, equipamentos de frio e 
produção de AQS) ( Decreto-Lei n.º 118/2013).

A prática convencional é de 0%, pela análise feita aos edifícios hospitalares portuguese. Não existindo 
metas para o sector, como melhor prática foi definido um edifício que satisfaz 25% das suas necessidades 
totais de energia com o recurso a fontes de energia renovável, entendendo-se que esta percentagem 
é significativamente positiva e passível de atingir pelos edifícios que se esforcem para responder 
positivamente a este indicador.

Elementos necessários à avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Certificado Energético do edifício (provisório ou não) ou Projeto de Engenharia Térmica.
• Fase de utilização:

 » Certificado Energético do edifício.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Contributo de Energia Renovável (CER) para o consumo de energia total do edifício.

1.1. Determinar o valor de CER, consultando no Certificado Energético ou Projeto de Engenharia 
Térmica o contributo de energia renovável para o consumo total de energia do edifício.

 
2. Normalizar o valor do Contributo de Energia Renovável (CER).

2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1.2, deverá ser utilizada a seguinte equação:
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= resultado da normalização do Contributo de Energia Renovável
CER = valor resultante da quantificação
CER* = melhor prática
CER* = prática convencional

2.2. Práticas de referência: 
Melhor prática: CER* = 25% 
Prática convencional: CER* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I3.1. 

Tabela I3.1 - Avaliação do Indicador I3

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Contributo de Energia 
Renovável (CER)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I4: Otimização da implantação

Número de camas disponíveis por metro quadrado de área construída.

Objetivo
Premiar a utilização eficiente da área construída.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Para avaliação deste indicador, será necessário calcular o rácio existente entre a área de construção 
proposta e determinada em projeto e a área do terreno disponível para a construção ou ampliação do 
edifício, tendo e conta o índice máximo de área de implantação permitido por lei. A fim de se melhorar 
e tornar mais eficiente e preciso o valor que se pretende alcançar, outros índices deverão ser tidos em 
consideração no processo de cálculo. Autores como Barbosa, Araújo, Mateus, & Bragança (2015), 
Marmot (2006) e Saari, Tissari, Valkama, & Seppänen (2006), defendem que é necessária a introdução 
de índices que tornem possível melhorar a comparação espectável entre edifícios, quando se fala de 
questões relacionadas com a ocupação do solo.

Deste modo, promovendo a maximização da ocupação do terreno, é ainda necessário ter em conta a 
eficiência da utilização da área construída. Para tal o Número de camas (Nc) é usado, sendo este um 
fator de comparação e medida utilizado pelo sector da saúde (ACSS, 2011). Assim, para as práticas de 
referência do Índice de utilização do solo (Iu) e Ocupação do solo (Os) foram tidos em atenção os valores 
permitidos pelos Planos Diretores Municipais (PDM) e usado o Decreto Regulamentar atualmente 
em vigor (Decreto Regulamentar n.º 9/2009). Para o índice DO, a Tabela I4.1 apresenta valores de 
referência para cada tipo de edifício, tendo sido estes valores estabelecidos com base na análise feita ao 
estado da arte e no estudo de casos (Guenther & Vittori, 2013; Neufert, 1998; Caetano, 1972; Goés, 
2004; Philipp, 2011).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – Planta de implantação; Plantas de pisos e/ou cortes; Quadro de áreas; e 
Memória descritiva;

 » Plano Diretor Municipal.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Otimização da Implantação (OI), através da seguinte equação: 

Do = Densidade ocupacional é o índice que representa o rácio entre o NC e Atc (nc/m2)
Iu = Índice de utilização do solo, representa o rácio entre ∑Ac e At (m2)
Os = Ocupação do solo é o índice que representa o rácio entre ∑Ai e ∑Ac (m2)
Nc = Número de camas (nc)
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At = Área do terreno é a é porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal fechada 
que representa o lote para construção (m2)
∑Ai = Área total de implantação é o somatório das áreas de implantação de todos os edifícios existentes 
ou previstos, sendo estas correspondentes à área do solo ocupada pelo edifício, contida no interior de 
um polígono fechado que compreende: o perímetro exterior do contato do edifício com o solo e o 
perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave (m2)
∑Ac = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios existentes 
ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, 
com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção é, em 
cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os espaços de circulação 
cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores 
cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)

2. Normalizar o índice de Otimização da Implantação (OI).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Otimização da Implantação
OI = valor resultante da quantificação
OIi

* = melhor prática
OIi* = prática convencional

Os valores das práticas de referência diferem, relativamente ao tipo de edifício em estudo e à zona 
de implantação do mesmo. Assim, a seguinte equação e a Tabela 4.1 devem ser tidas em atenção.

OIi = Valor correspondente à melhor prática ou prática convencional do índice Otimização da 
Implantação do Edifício do tipo i (nc/m2)
Doi = Valor correspondente à melhor prática ou prática convencional do índice Densidade 
ocupacional do Edifício do tipo i (m2)
Iui = Valor correspondente à melhor prática ou prática convencional do índice de utilização do solo do 
Edifício do tipo i  (m2)
Osi = Valor correspondente à melhor prática ou prática convencional do índice Ocupação do solo do 
Edifício do tipo i (m2)

Tabela I4.1 – Valores de referência dos índices Do, Us e Os

Índice DO Melhor prática 
(nc/m2)

Prática convencional
(nc/m2)

Edifícios 
Hospitalares 
e Unidades 
locais de 
Saúde

> 2 pisos
Com estacionamento subterrâneo 0,008 0,01
Sem estacionamento subterrâneo 0,017 0,02

≤ 2 pisos
Com estacionamento subterrâneo 0,0038 0,0046
Sem estacionamento subterrâneo 0,005 0,0059

Hospitais 
universitários

> 2 pisos
Com estacionamento subterrâneo 0,0057 0,0067
Sem estacionamento subterrâneo 0,0087 0,01

≤ 2 pisos
Com estacionamento subterrâneo 0,0032 0,0038
Sem estacionamento subterrâneo 0,0039 0,0047



250

8.2. Fichas de avaliação

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I4.2. 

Tabela I4.2 - Avaliação do Indicador I4

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Índice de Otimização da 
Implantação (OI)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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Tabela I4.1 – Valores de referência dos índices Do, Us e Os (Continuação)

Índice Iu Melhor prática 
(nc/m2)

Prática convencional
(nc/m2)

Área de uso especial para equipamentos 0,6 0,5
Área urbana de baixa densidade 0,75 0,63
Área urbana de alta densidade 1,2 0,1

Índice Os Melhor prática 
(nc/m2)

Prática convencional
(nc/m2)

Área de uso especial para equipamentos 0,1 0,06
Área urbana de baixa densidade 0,3 0,18
Área urbana de alta densidade 0,7 0,42
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I5: Impermeabilização do solo

Índice de impermeabilização do solo.

Objetivo
Promover e premiar a permeabilidade dos solos nas áreas urbanas para assegurar a recarga dos aquíferos 
e diminuir o caudal de ponta nos sistemas de drenagem de águas pluviais. 

Aplicabilidade
1. Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
2. Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
3. Fase de utilização

Descrição
O desempenho do edifício ao nível deste indicador avalia-se em função do Índice de Impermeabilização 
do solo (Iimp). Este indicador urbanístico surge normalmente nos Planos Diretores Municipais (PDM) 
para caracterizar a impermeabilidade do terreno e é correspondente ao quociente entre o somatório das 
Áreas impermeabilizadas equivalentes(∑Aimp) e a superfície de referência onde se pretende aplicar de 
forma homogénea o índice, ou seja, a Área do Terreno (AT), expresso em percentagem. Desta forma, 
este índice resulta do quociente entre o somatório das áreas do lote ocupadas com edificação e áreas 
pavimentadas com materiais impermeáveis, incluindo acessos ou pátios, e a Área do Terreno ou superfície 
de referência da operação urbanística. Cada Área impermeabilizada equivalente (Aimp) é calculada 
pelo produto entre a Área do Terreno (AT) a que diz respeito e o Coeficiente de impermeabilização 
(Cimp) que corresponde ao tipo de ocupação ou revestimento que nela é realizado ou previsto (Decreto 
Regulamentar n.º 9/2009).

O índice de impermeabilização do solo mede apenas a alteração da permeabilidade que resulta da 
ocupação ou do revestimento realizado ou previsto, sendo independente da permeabilidade do solo 
original antes dessa ocupação ou revestimento.

A aplicação deste índice a cada caso concreto exige:
a) A prévia identificação e delimitação de subáreas, a que corresponde um tipo de ocupação ou 

revestimento específico;
b) O estabelecimento dos coeficientes de impermeabilização que correspondem ao tipo de ocupação ou 

revestimento de cada subárea. 

A área impermeabilizada equivalente exprime o peso relativo de cada subárea na área total do solo a que 
o índice de impermeabilização diz respeito.

Para as práticas de referência, o Índice de impermeabilização do solo máximo (Iimpmax), estipulado pelo PDM, 
foi considerado como prática convencional e para a melhor prática, foi definida a redução deste em 50%.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto de Arquitetura – Planta de implantação contendo os elementos técnicos definidores 
da  modelação do terreno, volumetria, alinhamentos, cérceas, implantação da edificação e dos 
muros de vedação e materiais utilizados; Quadro de áreas;
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 » Memória descritiva;
 » Plano Diretor Municipal (PDM).

• Fase de utilização:
 » Projeto de Arquitetura – Planta de implantação contendo os elementos técnicos definidores da 
modelação do terreno, volumetria, alinhamentos, cérceas, implantação da edificação e dos muros 
de vedação e materiais utilizados; Quadro de áreas;

 » Memória descritiva;
 » Plano Diretor Municipal (PDM);
 » Identificação no local de possíveis intervenções que não tenham sido registadas em documentos de 
projeto.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Índice de impermeabilização do solo (Iimp), através da seguinte equação: 

∑Aimp = Somatório das Áreas impermeabilizadas equivalentes 
AT = Área do Terreno é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal fechada 
que representa o lote para construção (m2)

Cada área impermeabilizada equivalente (Aimp) é calculada através da seguinte equação:

Aimp = Área impermeabilizada é igual à Área total de implantação (Ati) mais a área resultante dos 
solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo efeito, designadamente 
para arruamentos, estacionamentos, equipamentos desportivos e outros, logradouros, ... (m2)
AT = Área do Terreno é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal fechada 
que representa o lote para construção (m2)

Na falta de melhor informação sobre o valor dos coeficientes de impermeabilização da ocupação ou do 
revestimento em presença, poderão utilizar-se os seguintes valores de referência (Ministério do ambiente 
do ordenamento do território e do desenvolvimento regional, 2009):

a) Solo ocupado com construções ou com revestimento impermeável: Cimp = 1;
b) Solo com revestimento semipermeável: Cimp = 0,5;
c) Solo plantado ou solo natural sem qualquer revestimento: Cimp = 0.

2. Normalizar o Índice de impermeabilização do solo (Iimp).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização do Índice de impermeabilização do solo
Iimp = valor resultante da quantificação
Iimp* = melhor prática
Iimp* = prática convencional
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2.2. Práticas de referência:
Deverá ser utilizado o Índice de impermeabilização do solo máximo (Iimpmax) estipulado pelo 
PDM (consultar PDM referente ao projeto em questão).
Melhor prática: Iimp* = 0,50 x Iimpmax 
Prática convencional: Iimp* = Iimpmax

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I5.1. 

Tabela I5.1 - Avaliação do Indicador I5

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do Índice de 
impermeabilização do solo 
(Iimp)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de Maio do Ministério do Ambiente, do Ordenamento. Diário da 
Republica: I série, No. 104 (2009)
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I6: Reutilização de áreas previamente utilizadas

Percentagem da área de intervenção previamente contaminada ou edificada.

Objetivo
Promover e premiar a escolha do local de implantação destes edifícios em áreas previamente contaminadas 
ou edificadas. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os edifícios hospitalares ou centros de cuidados de saúde localizam-se geralmente junto aos centros 
urbanos. No entanto, pelas suas grandes dimensões, muitas vezes são-lhes destinadas áreas reservadas 
para equipamentos em zonas isoladas da cidade e com características especificas. Por deterem estes 
edifícios, também uma componente de educação ambiental, torna-se importante avaliar a área selecionada 
para implantação dos mesmos. As áreas com interesse ecológico encontram-se já salvaguardadas pelos 
diversos instrumentos de ordenamento do território: Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), Parques Naturais (PN), Paisagens Protegidas, entre outros. 

O desempenho de um edifício ao nível deste indicador avalia-se através do índice da Área Previamente 
Contaminada ou Edificada (APCE), que é apresentado em percentagem. Relativamente às práticas de 
referência, como prática convencional considerou-se o valor de 30%. Este valor, teve como base o valor 
adotado na versão de escala global do método SBTool internacional 2012 (Larsson & Macias, 2012). 
A melhor prática, passa por utilizar áreas totalmente previamente contaminadas. No entanto, a fim 
de se valorizarem edifícios que apresentem valores muito próximos do máximo possível, optou-se por 
estabelecer a melhor prática nos 90%.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – Planta de localização, de preferência à escala da planta de ordenamento 
do Plano Diretor Municipal;

 » Levantamento fotográfico da parcela de terreno antes do inicio dos trabalhos de construção;
 » Memória descritiva;
 » Plano Diretor Municipal (PDM).

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice da Área Previamente Contaminada ou Edificada (APCE).

1.1.  Determinar a Área total de intervenção (∑Aint), a qual corresponde ao somatório das seguintes 
parcelas:

 » Áreas impermeabilizadas equivalentes (∑Aimp)
 » Arranjos Exteriores onde se altera a modelação do terreno natural (AEmod) e que não foram 
contabilizados no ponto anterior.
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∑Ati = Somatório das Áreas de intervenção (m2)
∑Aimp = Somatório das Áreas impermeabilizadas equivalentes (m2)
AEmod = Arranjos Exteriores onde se altera a modelação do terreno natural (m2)

1.2. Determinar o somatório das áreas previamente contaminadas ou edificadas contidas na área de 
intervenção ((∑APCE). Define-se como área previamente contaminada ou edificada, aquela que 
preenche pelo menos uma das condições seguintes:  
a) Área com edifícios pré-existentes ou que tenham sido demolidos nos últimos dois anos;
b) Áreas construídas desativadas, como por exemplo, pavimentos desportivos, áreas de 

estacionamento, arruamentos, ou anterior existência de construções semelhantes que tenham 
sido demolidas nos últimos dois anos ou que se encontrem em ruína;

c) Área contaminada por resíduos industriais ou outros, de forma a que tenha de ser descontaminada 
antes de sofrer uma nova intervenção;

d) Excluem-se áreas naturais que contenham resíduos provenientes de depósitos ilegais ou 
clandestinos.

1.3. Cálculo do índice da Área Previamente Contaminada ou Edificada (APCE), o qual se apresenta 
em percentagem: 

APCE = Índice da Área Previamente Contaminada ou Edificada (m2)
∑Aimp = Somatório das Áreas Previamente Contaminadas ou Edificadas (m2)
∑Ati = Somatório das Áreas de intervenção (m2)

2. Normalizar o índice da Área Previamente Contaminada ou Edificada (APCE).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do Índice da Área Previamente Contaminada ou Edificada
APCE = valor resultante da quantificação
APCE* = melhor prática
APCE* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Tendo em conta que o parque hospitalar em Portugal encontra-se praticamente preenchido, 
embora ainda existam necessidades a colmatar em diferentes zonas do país, considerou-se que 30% 
dos futuros projetos na área da saúde serão reabilitações de edifícios existentes (Natário, 2011). 
Os edifícios hospitalares e de cuidados de saúde ocupam muitas vezes equipamentos existentes ou 
sofrem ampliações, pelo que a percentagem atribuída à prática convencional possibilita ainda uma 
grande margem para se atingir uma avaliação positiva neste parâmetro.

Melhor prática: APCE* = 90%
Prática convencional: APCE* = 30%

x 100%
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3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I6.1. 

Tabela I6.1 - Avaliação do Indicador I6

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do Índice da Área 
Previamente Contaminada 
ou Edificada (APCE)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Larsson, N., & Macias, M. (2012). Overview of the sbtool assessment framework. Retrieved from https://www.academia.
edu/32142855/Overview_of_the_SBTool_assessment_framework

Natário, A. (2011, June 16). Necessidades de cuidados de saúde. Carteira de cuidados hospitalares. Workshop 2º Edição: 
Gestão Do Processo De Integração Vertical Nas Unidades Locais De Saúde. Lisboa.
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I7: Proteção ecológica do lugar

Proteção dos recursos ecológicos e naturais do lugar.

Objetivo
Promover e premiar a implementação de medidas que permitam preservar os recursos ecológicos e 
naturais do local de construção do edifício.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
As áreas com interesse ecológico encontram-se já salvaguardadas pelos diversos instrumentos de 
ordenamento do território, pelo que, o terreno atribuído para implantação do edifício, é já um destinado 
para construção (DGT, 2017). No entanto, todo o período e processo de desenvolvimento da obra 
poderá levar, especialmente na construção de edifícios com dimensões tão significativas, à deterioração 
da biodiversidade existente no local de intervenção. Assim, o desempenho de um edifício ao nível deste 
indicador avalia-se através do índice de Proteção Ecológica do Lugar (PEL), que é dado em percentagem.

Relativamente às práticas de referência, o valor de 20% foi estipulado para a prática convencional, 
pretendendo-se incentivar o empenho na boa resposta a este Indicador. Para a melhor prática o “Fator 
Quatro” defendido por Weizsäcker, Lovins, & Lovins (1998) é utilizado, defendendo-se o aumento de 
quatro vezes mais relativo ao impacte convencional.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Plano de execução do estaleiro;
 » Registo fotográfico das operações de estaleiro (sempre que possível).

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Proteção Ecológica do Lugar (PEL), através da seguinte equação:

NOTA: Na fase de utilização deverão ser contabilizados os créditos relativos às medidas tomadas durante a fase de construção 
que possam ser comprovados com documentação (escrita e fotográfica). Para edifícios em fase de projeto e conceção deverão 
ser contabilizados os critérios que tenham sido alvo de declaração de compromisso por parte do promotor como medidas que 
venham ser adotadas.

x 100%
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1.1.  Determinar o valor de créditos através do preenchimento da Tabela I7.1.

2. Normalizar o índice de Proteção Ecológica do Lugar (PEL).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Proteção Ecológica do Lugar
PEL = valor resultante da quantificação
PEL* = melhor prática
PEL* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: PEL* = 0,80 x ∑ créditos possíveis 
Prática convencional: PEL* = 0,20 x ∑ créditos possíveis 

Tabela I7.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do índice de Proteção Ecológica do Lugar (PEL)
Critérios Descrição √ Créditos
A Estaleiros
1 A área destinada a estaleiros, depósitos e derrames de materiais ou instalações de 

pessoal e movimentos de máquinas ou viaturas (AE):
- Ocupa no máximo 20% da Área do Terreno (AT), a qual não faz parte da Área 
total de intervenção (∑Aint). 20

B Árvores
2 São previstas ou colocadas barreiras de proteção nas árvores existentes. 10
3 É efetuado ou previsto o transplante de árvores sempre que a manutenção das 

mesmas no local não seja possível. 15

C Água 
4 Todos os descofrantes utilizados na construção são de base vegetal. 5
5 Existem câmaras ou fossas de decantação próprias para despejo das águas provenien-

tes da lavagem de equipamentos ou ferramentas que contenham betão. 10

6 Existe um local próprio para a reparação de veículos e equipamentos, com sistema de 
recolha de óleos e outros resíduos. 10

7 É garantido ou previsto o correto armazenamento dos depósitos de inertes (areia, 
gravilha, terreno vegetal, ou qualquer outro material similar). Este deve prevenir que 
não hajam escoamentos ou deslizamentos para estradas ou linhas de drenagem de 
águas.

15

8 A área de armazenamento dos resíduos está protegida das águas das chuvas ou está 
prevista a existência de contentores de armazenamento de resíduos com tampa, de 
modo a que estes possam ser fechados durante períodos de chuva.

15

TOTAL
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Tabela I7.2 - Avaliação do Indicador I7

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do índice de Proteção 
Ecológica do Lugar (PEL)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤
E < 0,00

Referências bibliográficas

DGT (2017). Portal da Direção-Geral do Território. Retrieved from http://www.dgterritorio.pt

Weizsäcker, E., Lovins, A., & Lovins, L. H. (1998). Factor Four - Doubling Weath, Having Resource Use. Londres, Reino 
Unido: Earthscan.

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I7.2. 
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I8: Reabilitação da envolvente

Potencial de desenvolvimento das áreas envolventes.

Objetivo
Promover e premiar a reabilitação de áreas envolventes que se encontrem deterioradas ou abandonadas.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O território adjacente ao terreno selecionado ou atribuído para construção, encontram-se muitas vezes 
em estado de detioração ou abandono completo. Tendo em conta que a estes grandes equipamentos lhes 
são atribuídas, com regularidade, áreas de construção determinadas para tal no Plano de Ordenamento 
de Território (PDM), a influência da construção na envolvente e mesmo a iniciativa da sua recuperação 
por parte das entidades responsáveis, é uma prática que se denota cada vez mais comum (Kibert, 
2016). Promovendo o bem-estar dos utentes e o melhor enquadramento possível para estes edifícios, 
o desempenho de um edifício ao nível deste indicador avalia-se através do índice de Reabilitação da 
Envolvente (RE), expresso em percentagem. Desta forma, este índice resulta do quociente entre o 
somatório das áreas envolventes (AE) que sofreram intervenções de melhoria consequentes da construção 
do edifício no lote adjacente, e a Área do Terreno (AT) em questão.

Sabendo que este indicador não se apoia em qualquer documento com força regulamentar, para a prática 
convencional foi tido em conta o valor de 0% e para a melhor prática 10%, pretendendo-se assim premiar 
as soluções que tenham em consideração este indicador.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – Planta de localização, de preferência à escala da planta de ordenamento 
do Plano Diretor Municipal;

 » Levantamento fotográfico da parcela de terreno antes do inicio dos trabalhos de construção;
 » Memória descritiva.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Reabilitação da Envolvente (RE), através da seguinte equação:

RE = índice de Reabilitação da Envolvente (m2)
AE = Área Envolvente é a porção total de território delimitada em planta por uma linha poligonal 
fechada que sofreu uma intervenção de melhoria consequente da construção do edifício no lote 
adjacente (m2)
AT = Área do Terreno é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal fechada 
que representa o lote para construção (m2)
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2. Normalizar o índice de Reabilitação da Envolvente (RE).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Reabilitação da Envolvente
RE = valor resultante da quantificação
RE

*= melhor prática
RE* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: RE

* = 10%
Prática convencional: RE* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I8.1. 

Referências bibliográficas

Kibert, C. (2016). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery (third edition). Nova Jérsia, EUA: Willey 
& Sons, Inc.

Tabela I8.1 - Avaliação do Indicador I8

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Reabilitação da 
Envolvente (RE)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤
E < 0,00



262

8.2. Fichas de avaliação

C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I9: Uso de plantas autóctones

Percentagem de área verde ocupada por plantas autóctones.

Objetivo
Promover e premiar a integração de plantas autóctones pré-existentes e a plantação de plantas autóctones 
nos espaços verdes. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Plantas autóctones, também conhecidas por plantas indígenas, espontâneas ou nativas, são as originárias 
de uma área ou zona específica e de onde pertencem há várias gerações. Estas são fundamentais para 
que se mantenha a biodiversidade do local e o equilíbrio ao longo de todas as estações do ano, sem 
necessidades extraordinárias de água ou outros cuidados para a sua boa manutenção. As vantagens da 
utilização destas plantas em arranjos exteriores prendem-se com a baixa exigência de manutenção, o seu 
fácil crescimento e pouca necessidade extra de água, fertilizantes ou químicos (Resolução do Conselho 
de Ministros n.o 151/2001). O Decreto-Lei n.º 565/99 lista a flora autóctone portuguesa, assim como as 
plantas invasoras com risco ecológico conhecido (Decreto-Lei n.º 565/99). 

O desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através da percentagem de Áreas 
Verdes Ocupadas por Plantas Autóctones (AVPA), que resulta do quociente entre a Área de espaços 
verdes constituída ou destinada a Espécies Autóctones (AEA) e a Área total de Espaços Verdes (AEV). 
Na determinação das práticas de referência não foram encontrados dados estatísticos nacionais 
que permitissem a definição dos valores de AVPA correspondentes às práticas de referência. Assim, a 
solução passou por considerar-se que numa intervenção convencional o valor de AVPA é de 50%. Este 
nível de aproveitamento teve como base o valor adotado na versão, à escala global, do método SBTool 
internacional 2012 (Larsson & Macias, 2012). A melhor prática passa por utilizar plantas autóctones em 
toda a superfície de áreas verdes. No entanto, a fim de se valorizarem edifícios que apresentem valores de 
AVPA muito próximos do máximo possível, optou-se por estabelecer a melhor prática nos 90%. 

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Memória descritiva;
 » Planta de implantação;
 » Planta de arranjos exteriores com listagem das espécies vegetais utilizadas.

Processo de Cálculo
1. Quantificar a percentagem de Áreas Verdes Ocupadas por Plantas Autóctones (AVPA), através da 

seguinte equação:

AVPA = Percentagem de Áreas Verdes Ocupadas por Plantas Autóctones (%)
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AEA = Área de Espécies Autóctones é a porção de território delimitada em planta por uma linha 
poligonal fechada que representa o somatório de espaços verdes constituídos ou destinados a espécies 
autóctones (m2)
AEV = Área de Espaços Verdes é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal 
fechada que representa o espaço total do lote designado para arranjos exteriores com elementos 
vegetais (m2)

2. Normalizar a percentagem de Áreas Verdes Ocupadas por Plantas Autóctones (AVPA).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 = resultado da normalização da percentagem de Áreas Verdes Ocupadas por Plantas 
Autóctones
AVPA = valor resultante da quantificação
AVPA

* = melhor prática
AVPA* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: AVPA

* = 90%
Prática convencional: AVPA* = 50%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I9.1. 

Tabela I9.1 - Avaliação do Indicador I9

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado da 
percentagem de Áreas 
Verdes Ocupadas por 
Plantas Autóctones (AVPA)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B
C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro do Ministério do Ambiente. Diário da República: I série, No. 565 (1999).

Larsson, N., & Macias, M. (2012). Overview of the sbtool assessment framework. Retrieved from https://www.academia.
edu/32142855/Overview_of_the_SBTool_assessment_framework

Resolução do Conselho de Ministros n.o 151/2001 da Presidência do Conselho de Ministros. Diário da República: I-B série, 
No. 236 (2001)
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C3: USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE

I10: Efeito de ilha de calor

Percentagem de área das coberturas e áreas pavimentadas envolventes com reflectância.

Objetivo
Reduzir o efeito de ilha de calor nas zonas urbanas, promovendo a utilização de materiais de elevada 
reflectância ou de vegetação nos espaços exteriores e coberturas.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Tendo em consideração os elevados níveis de consumo de energia dos edifícios hospitalares, no projeto 
destes edifícios é necessário considerar as questões inerentes que podem aumentar potencialmente as 
suas necessidades a este nível. Assim, tem de ser tido em conta o efeito de ilha de calor que se verifica 
na maioria das grandes cidades e que se traduz numa necessidade adicional de energia para suportar as 
maiores necessidades de arrefecimento dos espaços interiores, o que origina ainda um incremento das 
emissões poluentes para a atmosfera e custos mais elevados. 

Kibert (2016) defende que o efeito de ilha de calor é uma situação a mitigar pelas seguintes razões: 
1. Contribui para o aquecimento global, uma vez que aumenta o consumo de combustíveis fosseis nas 

centrais termoelétricas;  
2. Aumenta a formação de ozono troposférico (smog) por catalisar a reação entre os óxidos nitrosos 

(NOx) e os compostos orgânicos voláteis (VOCs);  
3. Afeta negativamente a saúde humana, especialmente a das crianças e idosos, devido ao aumento das 

temperaturas e da concentração de ozono troposférico.  
Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através da Percentagem de área em 
planta com Reflectância igual ou superior a 60% (PRfl), que resulta do quociente entre o somatório da 
Área total de Espaços Verdes (AEV) com a Área total construída (pavimentos exteriores não cobertos e 
coberturas) com Reflectância igual ou superior a 60% (ARfl) e a Área do Terreno (AT) em questão.

Na determinação das práticas de referência não foram encontrados dados estatísticos nacionais que 
permitissem a definição dos valores de PRfl. Assim, a solução passou por considerar-se que numa 
intervenção convencional o valor de PRfl é de 50%. Este nível de aproveitamento teve como base o valor 
adotado na versão, à escala global, do método SBTool internacional 2012 (Larsson & Macias, 2012). A 
melhor solução passa por utilizar materiais de elevada reflectância (igual ou superior a 60%) na cobertura 
e em todos os revestimentos exteriores. No entanto, para se valorizarem os edifícios que apresentem 
valores de PRfl muito próximos do máximo possível, estabeleceu-se a melhor prática nos 90%. 

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Memória descritiva;
 » Planta de implantação com especificação dos materiais utilizados;
 » Planta de arranjos exteriores com listagem dos materiais utilizados.

• Fase de utilização:
 » Memória descritiva;
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 » Planta de implantação com especificação dos materiais utilizados;
 » Planta de arranjos exteriores com listagem dos materiais utilizados;
 » Identificação no local de possíveis intervenções que não tenham sido registadas em documentos de 
projeto.

Processo de Cálculo
1. Quantificar a Percentagem de área em planta com Reflectância igual ou superior a 60% (PRfl), através 

da seguinte equação:

PRfl = Percentagem de área em planta com Reflectância igual ou superior a 60% (%)
AEV = Área de Espaços Verdes é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal 
fechada que representa o espaço total do lote designado para arranjos exteriores (m2)
ARfl = Área total construída (pavimentos exteriores não cobertos e coberturas) com Reflectância igual 
superior a 60%
AT = Área do Terreno é a porção de território delimitada em planta por uma linha poligonal fechada 
que representa o lote para construção (m2)

1.1. Determinar a reflectância de cada material de revestimento
A reflectância de cada material de revestimento pode ser obtida nas respetivas especificações 
técnicas. Na ausência de informação poder-se-ão utilizar os valores médios de referência 
apresentados na Tabela I10.1. Sempre que não for possível obter o nível de reflectância de um 
material construtivo deve-se considerar que este tem uma reflectância inferior a 60%. 

Tabela I10.1 - Valor médio de referência da reflectância de materiais de revestimento (Ferreira & Prado, 2003; 
ORNL & LBNL, 2017)
Material de revestimento ou Elemento construtivo Cor/Acabamento Reflectância (%)

Aço galvanizado

Amarelo 44
Azul escuro 32
Branco 61
Cinzento claro 38
Cinzento escuro 30
Cor-de-laranja acastanhado 20
Sem pintura 73
Verde 22
Vermelho 38

Alumínio

Amarelo 56
Azul claro 51
Azul escuro 35
Bege 56
Cinzento 49
Cor-de-laranja acastanhado 29
Marfim 59
Sem pintura 73
Verde escuro 31
Vermelho 46
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2. Normalizar a Percentagem de área em planta com Reflectância igual ou superior a 60% (PRfl).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização da Percentagem de área em planta com Reflectância igual ou 
superior a 60%
PRfl = valor resultante da quantificação
PRfl

* = melhor prática
PRfl* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: PRfl

* = 90%
Prática convencional: PRfl* = 50%

Tabela I10.1 - Valor médio de referência da reflectância de materiais de revestimento (Ferreira & Prado, 2003; 
ORNL & LBNL, 2017) (Continuação)
Material de revestimento ou Elemento construtivo Cor/Acabamento Reflectância (%)

Argamassas e betões

Cinzento claro 33
Cinzento escuro 13
Ocre 30
Vermelho 22

Cobertura invertida
Agregados de cor escura 10
Agregados de cor clara 35

Emulsão betuminosa
Com granulado de cor clara 25
Preto 5

Fibrocimento Cinzento 39

Membrana asfáltica
Com revestimento de cor branca 70
Preto 15

Membrana de PVC

Azul 60
Bege 45
Branco 75
Cinzento 25
Preto 5

Telha cerâmica
Com revestimento de cor branca 70
Vermelho 68

Telha de argamassa de cimento
Branco 74
Sem pintura 25
Vermelho 20

Zinco Sem pintura 68
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Tabela I10.2 - Avaliação do Indicador I10

Escala qualitativa de sustentabilidade

Valor normalizado da 
Percentagem de área em 
planta com Reflectância 
igual ou superior a 60% 
(PRfl)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤
E < 0,00

Referências bibliográficas

Ferreira, F., & Prado, R. (2003). Medição do albedo e análise de sua influência na temperatura superficial dos materiais 
utilizados em coberturas de edifícios no Brasil - Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP (Report No. BT/PCC/351). São 
Paulo, Brasil: EPUSP

Kibert, C. (2016). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery (third edition, pp. 1–562). Nova 
Jérsia, EUA: Willey & Sons, Inc.

Larsson, N., & Macias, M. (2012). Overview of the sbtool assessment framework. Retrieved from https://www.academia.
edu/32142855/Overview_of_the_SBTool_assessment_framework

ORNL & LBNL. (2017). Roof Savings Calculator (RSC). v0.92. Retrieved from http://rsc.ornl.gov

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I10.2. 
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C4: MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS

I11: Resíduos de construção

Medidas adotadas para a redução da produção de Resíduos de Construção e Demolição (RDC) sólidos 
e percentagem de RDC cujo destino é a reutilização ou reciclagem.

Objetivo
Promover a redução da produção de RDC e premiar a reciclagem e reutilização dos mesmos.

Aplicabilidade
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A legislação específica existente para a gestão e tratamento do fluxo de Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD), encontra-se publicada no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho (2011). Com o estabelecimento do regime das operações de 
gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, foi lançada a primeira de uma série de medidas 
legislativas e normativas no sentido de se colmatarem lacunas de conhecimento e de se promover a 
aplicação da hierarquia de resíduos (Vieira, Alves, Silva, & Roque, 2012). Assim, o desempenho do 
edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do Potencial de Gestão de Resíduos de construção e 
demolição (PGR), que resulta da média entre o somatório do índice de Redução da produção de RDC, 
com a Percentagem de RDC que são reutilizados ou reciclados. 

Para definição do valor da prática convencional de PRDC, foi tido em conta que: usualmente, 10% dos 
produtos adquiridos para aplicação nos edifícios dão origem a RCD (Wang, Touran, Christoforou, 
& Fadlalla, 2004) (Mália, 2010); e que a taxa média de reciclagem de RCD é de 5% (Pereira, Jalali, 
& Aguiar, 2004).  Quanto ao valor da melhor prática de PRDC, foi considerada a meta definida pela 
Diretiva 2008/98/CE, que define que, até 2020, 70% de todos os RCD devem ser reciclados (Diretiva 
2008/98/CE). Relativamente às práticas de referência de RRDC, como prática convencional considerou-se 
a resposta positiva a pelo menos um critério de cada uma das secções, sendo a melhor prática o somatório 
dos critérios correspondente a 90% de respostas positivas.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de construção e utilização:

 » Mapa de Registo de Produção de Resíduos durante a fase de construção;
 » Mapa de Quantidades de Trabalhos e Cláusulas Técnicas Especiais (CTE) com a descrição deta-
lhada das soluções construtivas e materiais utilizados em cada elemento de construção.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Potencial de Gestão de Resíduos de construção e demolição (PGR), através da seguinte 

equação:

= Valor normalização do Potencial de Gestão de Resíduos de construção e demolição
= Resultado da normalização do índice de Redução da produção de RDC
= Resultado da normalização da Percentagem de RDC que são reutilizados ou reciclados
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1.1. Determinar o valor do índice de Redução da produção dos RDC (RRDC) através da Tabela I11.1.

Tabela I11.1 – Medidas tomadas na fase de construção, para redução da produção de resíduos sólidos

Critérios Descrição √ Créditos
A Manuseamento de Materiais e Resíduos
1 Os materiais e produtos químicos que não foram utilizados, foram devolvidos. 10

2 Todos os produtos e materiais de construção sensíveis às condições climatéricas, 
foram armazenados em locais cobertos durante toda a fase de construção. 10

3 Existência de contentores no estaleiro onde foram depositados e armazenados por 
tipo os resíduos sólidos. 10

4 Durante a fase de construção não foram utilizadas embalagens resistentes às 
intempéries para a contenção de materiais. 5

5 Os materiais de construção foram armazenados em embalagens recicláveis. 5
B Cláusulas Contratuais
6 Foi descrito no contrato de construção o processo de tratamento e gestão de RCD. 10

7 No contrato de construção foram definidas responsabilidades para a recolha e 
tratamento de RCD. 10

TOTAL

1.2. Determinar a Percentagem de RDC que são reutilizados ou reciclados (PRDC) através da seguinte 
equação:

PRDC = Percentagem de RDC que são reutilizados ou reciclados (%)
RREU = Quantidade, em peso, de RDC reutilizados
RREC = Quantidade, em peso, de RDC reciclados
RT = Quantidade total, em peso, de RDC

2. Normalizar os valores determinados no ponto 1.
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1.1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização do índice de Redução da produção de RDC
RRDC = valor resultante da quantificação
RRDC

*
i = melhor prática

RRDC*i = prática convencional

2.1.1.  Práticas de referência de RRDC:
Melhor prática: RRDC

*
i = 50

Prática convencional: RRDC*i = 20

2.2. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1.2, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Redução da produção de RDC
PRDC = valor resultante da quantificação
PRDC

*
i = melhor prática

PRDC*i = prática convencional
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2.2.1.  Práticas de referência de PRDC:
Melhor prática: PRDC

*
i = 70%

Prática convencional: PRDC*i = 5%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I11.2. 

Tabela I11.2 - Avaliação do Indicador I11

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Potencial de Gestão de 
Resíduos de construção e 
demolição (PGR)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C4: MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS

I12: Produtos reutilizados e materiais reciclados

Percentagem do custo de produtos reutilizados e materiais com conteúdo reciclado.

Objetivo
Promover e premiar a utilização de produtos reutilizados e materiais com conteúdo reciclado, provenientes 
do local de construção ou do seu exterior.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A reutilização de materiais ou elementos de construção, que resultam do final do ciclo de vida de um 
edifício, consiste no uso dos mesmos numa nova construção ou reabilitação. Deste modo, estes produtos 
reutilizados não necessitam de grandes intervenções de tratamento ou processamento para voltarem a ser 
incorporados num novo ciclo de vida.

Na impossibilidade de se reutilizarem os materiais, a escolha de materiais com conteúdo reciclado 
deve ser a opção tida em conta, resultando numa utilização mais eficiente dos recursos e numa redução 
da necessidade de exploração de matérias-primas virgens. A redução da produção de resíduos e a sua 
reciclagem deve ser uma prioridade no projeto de qualquer edifício, uma vez o sector da construção é 
responsável, a nível Europeu, por 22% da produção global de resíduos (European Environment Agency, 
2001). Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através da Percentagem do 
custo de Materiais Reutilizados e Reciclados (PMRR), que resulta do quociente entre o somatório do 
Custo total dos Materiais Reutilizados (CREU) com o Custo total dos Materiais Reciclados (CREC) e o 
Custo Total (CT) dos materiais de construção utilizados.

Sendo a percentagem de conteúdo reciclado um dado ainda não muito divulgado nas fichas técnicas ou 
especificações dos materiais de construção em Portugal, foi utilizado o estudo “The Waste & Resources 
Action Programme – WRAP”, realizado no Reino Unido (WRAP, 2008). Este estudo abarca quarenta 
e cinco tipos de produtos e materiais, e assenta nos dados recolhidos a partir da análise de duzentos e 
cinquenta produtos e marcas. Tendo por base este estudo, a Tabela I12.2 apresenta a prática convencional 
relativa à percentagem de conteúdo reciclado de alguns dos materiais e produtos normalmente utilizados 
na construção em Portugal. 

A avaliação deste indicador é feita com base na listagem dos materiais constituintes das soluções construtivas 
adotadas para os elementos construtivos, acabamentos e revestimentos listados na Tabela I12.1. 

Na determinação das práticas de referência, não foram encontrados dados nacionais que permitissem 
a definição dos valores de PMRR correspondentes. Tendo em conta o facto de em Portugal ser muito 
residual a reutilização de materiais de construção e de produtos com conteúdo reciclado, considerou-se o 
valor de 0% para a prática convencional de PMRR. Para a melhor prática, o valor de 15% foi adotado, tendo 
como base os dados do estudo do Reino Unido e o SBtool internacional, que indicam que pelo menos 
15% do valor total do edifício deve estar alocado a materiais reutilizados ou com conteúdo reciclado 
(Larsson & Macias, 2012; WRAP, 2008).
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Orçamento dos trabalhos de construção;  
 » No caso de reutilização de RCD provenientes de outras obras, apresentar documento compro-
vativo, segundo o modelo de registo de dados de RCD, referido no artigo 11º e no Anexo II do 
Decreto-lei no 46/2008 (MAOTDR, 2008);  

 » Memória descritiva;
 » Mapa de Quantidades de Trabalhos e Cláusulas Técnicas Especiais (CTE) com a descrição deta-
lhada das soluções construtivas e materiais utilizados em cada elemento construtivo

 » Projeto de Arquitetura – pormenores construtivos;
 » Para os produtos com conteúdo reciclado declarado - Especificações Técnicas do produtor com a 
referência ao valor do conteúdo reciclado.

Processo de Cálculo
1. Quantificar a Percentagem do custo de Materiais Reutilizados e Reciclados (PMRR), através da seguinte 

equação:

PMRR = Percentagem total do custo de Materiais Reutilizados e Reciclados (%)
CREU = Custo total dos Materiais Reutilizados (€)
CREC = Custo total dos Materiais Reciclados (€)
CT = Custo Total dos materiais de construção utilizados (€)

1.1. Somar o custo dos artigos correspondentes aos materiais e elementos construtivos que serão ou 
foram reutilizados (CREU). Este valor corresponde ao somatório dos custos dos seguintes itens: 
a) Materiais ou elementos construtivos pré-existentes no local de construção que serão 

reutilizados. Se o Orçamento não contemplar o valor destes itens, deverá ser atribuído para o 
cálculo os mesmos custos que teriam se fossem produzidos de novo;

b) Materiais ou elementos construtivos provenientes de desconstruções situadas fora do local 
de implantação. O mesmo principio da alínea anterior, de determinação dos custos, aplica-se 
também neste caso.

1.2. Identificar nos elementos construtivos e soluções de acabamento mencionados na Tabela I12.1, os 
materiais de construção listados na Tabela I12.2. Para além dos materiais listados na Tabela I12.2 
deverão ser considerados todos os materiais com quantidade significativa.  

Tabela I12.1 – Elementos construtivos e acabamentos e revestimentos a considerar

Elemento construtivo Acabamento

Piso térreo Revestimento de pavimentos, paredes e tetos
Pisos elevados Revestimento de escadas (incluindo corrimãos, balaustradas, proteções, ...)
Paredes exteriores Janelas
Paredes interiores Portas interiores e exteriores
Coberturas Apainelados
Estrutura (incluindo fundações) Mobiliário fixo (armários embutidos, mobiliário de cozinhas, ...)
Escadas Outros de uso significativo
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1.2.1. Somar o custo dos artigos correspondentes aos materiais e elementos construtivos que 
comprovem através de documentação técnica terem um conteúdo reciclado superior aos 
valores convencionais (CREC) apresentados na Tabela I12.2. Para o efeito, excluem-se:

a) Ligadores, adesivos e aditivos;
b) Materiais que contribuam em menos do que 10% para o volume do elemento construtivo (ex. 

parafusos). Excetuam-se aqui os materiais de isolamento térmico e acústico.
Atender ainda aos seguintes aspetos: 

a) Na ausência de valores para o conteúdo reciclado de um material, admitir o valor correspondente 
à prática convencional;  

b) Caso num tipo de material se utilizem materiais com conteúdo reciclado distinto, realizar a 
média ponderada do conteúdo reciclado em função da massa utilizada de cada material.  

Tabela I12.2 - Práticas de referência para o conteúdo reciclado de diferentes materiais de construção (WRAP, 2008)

Tipo de produto/material Produto/material
Conteúdo reciclado 
de referência 
(% da massa)

Agregados Agregados utilizados como enchimento 0
Argamassa de cimento Argamassa de dosagem convencional 3

Betão

Betão armado betonado in situ (classe C25 ou inferior) 15
Betão armado betonado in situ (classe C30 ou superior) 24
Betão armado betonado in situ, classe C25 ou inferior (não 
considerando a armadura) 0

Betão armado betonado in situ, classe C30 ou superior (não 
considerando a armadura) 0

Betão pré-esforçado 20

Isolamento Térmico e acústico

Lã mineral (também denominada por lã de rocha) 25
Lã de vidro 30
Fibras de celulose 80
Polietileno 1
Poliestireno expandido (EPS) 0
Poliestireno expandido extrudido (XPS) 0

Metais

Aço em perfil 481

Aço em varão 801

Aço inoxidável 601

Alumínio extrudido 351

Zinco 251

Painéis
Aglomerado de fibras de madeira, OSB, MDF 60
Gesso cartonado 36

Revestimento de coberturas

Chapa de aço galvanizado 121

Chapa de aço inox 601

Chapa de alumínio 581

Chapa de cobre 481

Chapa de zinco 251

Fibrocimento 0
Telha de betão 0
Telha cerâmica 02

Revestimento de 
paredes e pavimentos Cerâmico 0

Tijolo e blocos
Bloco aligeirado de betão 50
Bloco de betão 0
Tijolo cerâmico 0

Vidro Envidraçados 0
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Notas: 
1) Valor admitido, uma vez que no WRAP encontra-se apenas definido um valor médio para o conteúdo reciclado, que 

corresponde simultaneamente aos níveis de prática corrente, boa prática e melhor prática. Esta situação deve-se ao facto dos 
metais serem 100% recicláveis e da sua reciclagem ser economicamente vantajosa, pelo que as empresas tentam naturalmente 
maximizar o conteúdo reciclado. No entanto, este conteúdo é condicionado, entre outros, pela disponibilidade de sucata, 
pelo que a definição dos valores correspondentes à prática convencional considera a possibilidade de haver uma flutuação 
negativa do conteúdo reciclado de 20%. 

2) No estudo do WRAP não existem dados para a telha cerâmica, pelo que se adotaram as mesmas práticas de referência do 
tijolo cerâmico.

2. Normalizar a Percentagem do custo de Materiais Reutilizados e Reciclados (PMRR).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização da Percentagem do custo de Materiais Reutilizados e 
Reciclados
PMRR = valor resultante da quantificação
PMRR

* = melhor prática
PMRR* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: PMRR

* = 15%
Prática convencional: PMRR* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I12.3. 

Tabela I12.3 - Avaliação do Indicador I12

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado da 
Percentagem do custo de 
Materiais Reutilizados e 
Reciclados (PMRR)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C4: MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS

I13: Separação e armazenamento de resíduos

Potencial das condições do edifício para a promoção da separação de resíduos.

Objetivo
Promover e premiar a existência de locais no interior e exterior do edifício para a separação e armazena-
mento temporário de resíduos não contaminados ou infetados. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Um hospital de grandes dimensões pode produzir mais de 3 000 t/ano de resíduos de diversos tipos 
(ARS Algarve, 2012): inertes, químicos, com risco biológico, citotóxicos, radioativos, entre outros. Des-
te modo, o Decreto-Lei n.º 178/2006 estabelece o regime geral da gestão de resíduos e o Plano Estraté-
gico dos resíduos Hospitalares (PERH), é o primeiro na área dos resíduos hospitalares em termos nacio-
nais, sendo o atualmente em vigor o "2010-2016" ( APA & DGS, 2010; Decreto-Lei n.º 178/2006). No 
contexto dos resíduos hospitalares, é ainda de salientar as seguintes iniciativas: 
• o incentivo à redução da produção de resíduos; 
• o desenvolvimento de um sistema de registo obrigatório de resíduos; 
• a aposta em processos tecnológicos inovadores;  
• o adequado encaminhamento e eliminação dos resíduos.  

Sendo o primeiro ponto o incentivo à redução, numa abordagem paralela, com um correto funcionamen-
to da triagem na origem pode obter-se as seguintes vantagens (Tavares, 2004):
• a redução do risco para a saúde humana e ambiente;
• a diminuição de custos;
• a reciclagem direta dos resíduos que não necessitam de tratamento ou acondicionamento prévio.

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do valor de Potencial das 
condições do edifício para a separação e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH), que resulta 
do somatório de créditos obtidos através da satisfação de critérios relacionados com as condições inte-
riores e exteriores existentes para a deposição e armazenamento destes resíduos. Embora, a legislação ao 
nível da gestão de resíduos seja bastante abrangente e detalhada, nem sempre se verifica o cumprimento 
da mesma, não sendo muitas vezes, tidos em conta os Planos e Guias publicados com orientações espe-
cificas. Assim, considerou-se para a prática convencional a resposta positiva aos critérios que se prendem 
com a legislação (tendo sido selecionados os de menor obrigatoriedade na Tabela I13.2) e às recomen-
dações básicas do PERH. Como melhor prática foi estabelecido o cumprimento de todos os requisitos 
expressos nos regulamentos, PERH e Guias da ACSS. Acima da melhor prática foram considerados os 
critérios de valorização apresentados pelos documentos já enumerados considerando ainda as recomen-
dações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os resíduos hospitalares estão classificados, de acordo com a legislação em vigor, em quatro Grupos, de 
acordo com a Tabela I13.1. Deste modo, são objeto de tratamento apropriado e diferenciado consoante 
os Grupos a que pertencessem. Os resíduos dos Grupos I e II são cerca de 80% da produção nacional 
de resíduos nos hospitais e 77% nos centros de saúde (APA & DGS, 2010). Os resíduos dos grupos III 
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e IV que necessitam de incineração ou pré-tratamento, são encaminhados para diversas partes do país 
para armazenamento temporário, embalagem, autoclavagem e incineração (cuja única central de resí-
duos hospitalares se encontra na área metropolitana de Lisboa). As Unidades Prestadoras de Cuidados 
de Saúde (UPCS) variam de dimensão, estando divididas no que respeita à produção de resíduos em: 
pequenos produtores; médios produtores; e grande produtores (Tavares, 2004). Como tal as dimensões 
dos contentores de deposição e armazenamento variam. Deste modo não foram considerados na Tabela 
I13.2 critérios relativos às dimensões.

Tabela I13.1 – Grupos de Resíduos Hospitalares
Grupo I – Resíduos Equiparados a Urbanos
São aqueles que não apresentam exigências especiais no seu tratamento.
Locais de produção Serviços gerais

Serviços de apoio e restauração
Grupo II – Resíduos Hospitalares Não Perigosos
São aqueles que não estão sujeitos a tratamentos específicos, podendo ser equiparados a urbanos.
Locais de produção Salas de tratamento e de diagnóstico

Quartos de doentes não infeciosos
Grupo III – Resíduos Hospitalares de Risco Biológico
São resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento 
eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo urbano.
Locais de produção Salas de tratamento e diagnóstico

Enfermarias
Quartos de doentes infeciosos
Laboratórios

Grupo III – Resíduos Hospitalares Específicos
São resíduos de vários tipos de inceneração obrigatória.
Locais de produção Salas de tratamento e diagnóstico

Enfermarias
Quartos de doentes infeciosos
Laboratórios

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização

 » Peças desenhadas ou informação que detalhe os seguintes aspetos:
· localização dos espaços de armazenamento de resíduos, no interior e exterior;
· tipo e dimensões dos contentores utilizados, no interior e exterior.

 » Mapa de medições e orçamento do edifício.  

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial das condições do edifício para a separação e armazenamento de 

Resíduos Hospitalares (PRH) através do preenchimento da Tabela I13.2, sendo PRH igual ao somatório 
dos créditos correspondentes a cada um dos critérios apresentados.

Tabela I13.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições interiores de deposição
A.1 Gerais
1 Cada serviço tem contentores diferenciados. 30
2 A recolha interna é diária ou não excede a periodicidade de dois em dois dias de 

acordo com as recomendações da OMS. 25

3 A circulação dos resíduos é feita por um circuito de sujos independente do circuito de 
limpos até ao local de armazenamento. 20

3.1 • Existem zonas de pesagem de resíduos que possibilitam a circulação/manobras. 5
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Tabela I13.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
A.2 Grupo II e III
4 Existem locais adequados à deposição de resíduos orgânicos e recicláveis (ecopontos), nos:
4.1 • Serviços Gerais 5
4.2 • Serviços de apoio e restauração 5
4.3 • Salas de tratamento e de diagnóstico 5
4.4 • Quartos de doentes não infeciosos 5
5 Existem contentores específicos para deposição dos resíduos indiferenciados deste 

grupo com cor preta. 15

6 Existem contentores adequados à deposição de resíduos recicláveis (ecopontos):
6.1 • Papel e cartão 10
6.2 • Embalagens e resíduos de embalagens de plástico e metal 10
6.3 • Vidro 10
A.2 Grupo III e IV
7 Os contentores são:
7.1 • De fácil manuseamento, resistentes e tapados 10
7.2 • Laváveis e desinfetáveis 10
8 Existem contentores específicos para deposição dos resíduos do Grupo III com cor 

branca e com designação de “risco biológico”. 15

8 Existem contentores específicos para deposição dos resíduos do Grupo IV com cor 
vermelha (à exceção dos materiais cortantes) 15

9 Existem contentores específicos para deposição dos resíduos cortantes e perfurantes, 
resistentes à perfuração e impermeáveis. 10

9.1 • Com tampa e com dispositivo de fecho ativado, para quando o contentor está cheio 
em dois terços da capacidade. 2,5

9.2 • Não estão expostos à luz. 2,5
10 Os resíduos farmacêuticos retornam às farmácias. 5
11 Existem contentores adequados à deposição de resíduos:
11.1 • Com mercúrio 5
11.2 • Radioativos, com caimento de radioatividade 5
12 Existem contentores adequados à deposição de resíduos anatómicos. 5
13 Existem contentores adequados à deposição de recipientes sobre pressão. 5
B Condições exteriores de armazenamento
B.1 Gerais
14 Existe um Ecocentro Hospitalar (ACSS, 2011): 30
14.1 • Possui zonas exclusivas para a deposição e armazenamento de resíduos perigosos 

(Grupos III e IV) ou não perigosos (Grupos I e II), em quantidades consideráveis. 25

14.2 • Conta com contentores diferenciados e adaptados à recolha específica dos diferen-
tes tipos de resíduos produzidos. 20

14.3 • É coberto e pavimentado para evitar a produção de águas contaminadas em caso de 
chuva e consequente contaminação do solo. 20

14.4 • É numa zona periférica do edifício hospitalar. 10
14.5 • Está sinalizado. 10
14.6 • É inacessível a pessoas estranhas ao serviço. 10
14.7 • Contém uma área de pessoal, com instalações sanitárias, vestiários e uma sala para 

o responsável do Ecocentro. 10

14.8 • Contém uma área de apoio para material de limpeza e meios de combate a incêndio 10
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Tabela I13.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
14.9 • Não se encontra junto ao local de armazenamento de alimentos, material clínico, 

medicamentos ou de consumo de vestuário. 20

14.10 • Contém uma área reservada ao armazenamento de resíduos provenientes de fluxos 
e fileiras que não sejam resíduos hospitalares (Ecopontos). 15

14.10.1  » Papel e cartão 5
14.10.2  » Embalagens e resíduos de embalagens de plástico e metal 5
14.10.3  » Vidro 5
14.10.4  » Resíduos com mercúrio 5
14.10.5  » Resíduos radioativos 5
B.2 Grupo I e II
15 Contém uma área destinada à deposição dos contentores ou compactador. 20
16 Contém área de lavagem de contentores. 15
16.1 • Permite higienização dos carros de transportes internos dos resíduos dos Grupos 

III e IV. 5

B.3 Grupo III e IV
17 Existem zonas de armazenamento destinadas aos resíduos provenientes do Grupo III 

e outras aos do Grupo IV. 20

18 A área total destinada a estes contentores tem uma capacidade mínima de armazena-
gem de três dias ou é refrigerada no caso de armazenamento até ao máximo de sete dias. 20

19 Contém uma zona suja (contentores em uso dos dois grupos, contendo cheiros) e uma 
zona limpa (contentores limpos dos dois grupos), fisicamente separadas. 20

20 Cada zona é acrescida de uma área para circulação e manobra. 10
21 Os contentores possuem dimensão máxima de 60 l. 10
22 Existem carros de transporte para os contentores. 15
23 Os contentores cheios podem ser empilhados dois a dois, possibilitando o empilha-

mento de um terceiro sem estar cheio. 5

24 A área de armazenamento do Grupo IV inclui uma zona com bacia de retenção para 
os Resíduos Líquidos Perigoso (RLP) que se incluem nesta classificação. 10

C Condições de Valorização
25 A triagem e acondicionamento especificos dos resíduos, são feitos junto ao local de 

produção. 20

26 Para além dos contentores diferenciados, descritos anteriormente, no interior existem 
áreas para a deposição de resíduos das restantes fileiras e fluxos:

26.1 • Embalagens e resíduos de embalagens de madeira 5
26.2 • Monstros ou monos 5
26.3 • Pilhas e acumuladores 5
26.4 • Óleos usados 5
26.5 • Óleos alimentares usados 5
26.6 • Equipamentos elétricos e eletrónicos 5
26.7 • Tinteiros e toners 5
26.8 • Películas de raio-x 5
26.9 • Resíduos líquidos perigosos 5
26.10 • Resíduos verdes (decorrentes das atividades de jardinagem) 5
27 O Ecocentro localiza-se no piso térreo. 10
28 O Ecocentro permite fácil acesso aos funcionários e camiões de recolha de lixo. 10
29 O Ecocentro contém uma área reservada ao armazenamento de resíduos provenientes 

de fluxos e fileiras que não sejam resíduos hospitalares (Ecopontos), destinada a:
29.1 • Monstros e monos 5
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Tabela I13.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
29.2 • Pilhas e acumuladores 5
29.3 • Óleos usados e óleos alimentares usados 5
29.4 • Equipamentos elétricos e eletrónicos 5
29.5 • Tinteiros e toners 5
29.6 • Películas de raio-x 5
29.7 • Resíduos líquidos perigosos 5
29.8 • Resíduos verdes (decorrentes das atividades de jardinagem) 5
29.9 • Resíduos de construção e demolições 5
TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial das condições do edifício para a separação e o armazenamento de 
Resíduos Hospitalares (PRH).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização do valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e o armazenamento de Resíduos Hospitalares
PRH = valor resultante da quantificação
PRH

* = melhor prática
PRH* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: PRH

* = 590
Prática convencional: PRH* = 370

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I13.3. 

Tabela I13.3 - Avaliação do Indicador I13

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do valor de Potencial das 
condições do edifício para a separação e o 
armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E  < 0,00
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C5: ÁGUA

I14: Consumo de água potável

Volume anual de água consumida por metro quadrado no interior do edifício.

Objetivo
Promover e premiar a redução do consumo de água no edifício.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Atualmente em Portugal, a importância do uso eficiente da água é reconhecida pelo Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água (PNUEA, 2012). Entre outras, neste relatório destacam-se as propostas 
de medidas de rotulagem da eficiência dos dispositivos de utilização de água (autoclismos, chuveiros e 
outros). A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disponibiliza também um relatório com o título 
Plano Nacional da Água onde é apresentada a análise dos principais problemas, diagnóstico, objetivos e 
medidas (APA, 2015).

As UPCS, por serem edifícios que geram grandes consumos de água possuem um potencial elevado de 
implantação de programas de racionalização do uso da mesma, com redução de consumo e diminuição 
de custos e tendo até outros fatores benéficos, dependendo do projeto implantado. Assim, a avaliação 
deste indicador é feita através da comparação do valor total do consumo de água por metro quadrado 
e por ano determinado ou estimado, com os valores das práticas de referência estabelecidos através da 
análise do parque hospitalar nacional (Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Relatório técnico do Projeto de abastecimento e drenagem de águas, com estimativa do consumo 
de água potável total do edifício.

• Fase de utilização:
 » Dados dos consumos de água relativos ao ano civil imediatamente anterior, submetidos à Entidade 
Reguladora de Saúde no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa 
de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP).

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Consumo de Água (CA) por metro quadrado ano.

1.1. Consultar os valores reais ou estimados, relativos ao consumo de água por ano:
a) Fase de projeto e construção - consultar os valores estimados dos consumos de água potável 

no Relatório técnico do Projeto de Eficiência Hídrica;
b) Fase de utilização - consultar na folha de cálculo entregue à Entidade Reguladora de Saúde 

no ano civil imediatamente anterior, os valores totais dos consumos de água potável.
1.2. Determinar o Consumo de Água (CA) do edifício, através da seguinte equação:

CA = Consumo de Água (m3/m2.ano)
CAT = Consumo Total de Água potável no ano (m3/ano)

∑AC
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∑AC = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da 
cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área 
de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os 
espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)

2. Normalizar o valor do Consumo de Energia Primária (CEP).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1.2, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do Consumo de Água
CA = valor resultante da quantificação
CA* = melhor prática
CA* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Deverão ser tidos em consideração os valores de benchmarks apresentados na Tabela I14.2. Para determi-
nar o grupo ao qual pertence o edifício em avaliação, deve ser consultada a Tabela I14.1.

Tabela I14.1 – Divisão dos edifícios hospitalares por grupos (Castro et al., 2015)
Grupo Área total de construção (m2)
Grupo I > 37 663,00
Grupo II 8 807,00 < ∑AC > 37 663,00
Grupo III < 8 807,00

Tabela I14.2 – Práticas de referência do consumo de água por metro quadrado ano
Consumo de Água Grupo I Grupo II Grupo III

(m3/m2.ano)
Prática convencional (CA*) 1,89 2,15 1,25
Melhor prática (CA*) 1,64 1,51 1,15

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I14.3. 
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Tabela I14.3 - Avaliação do Indicador I14

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado do 
Consumo de Água (CA) Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C5: ÁGUA

I15: Reciclagem e aproveitamento de efluentes

Percentagem de redução do consumo de água potável.

Objetivo
Promover e premiar o aproveitamento de efluentes.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Para além das vantagens ambientais relacionadas com a preservação dos recursos de água potável, exis-
tem vantagens económicas ligadas à reciclagem de água residual e à utilização de água da chuva e freá-
tica. Para além disso, há ainda que ter em conta a contribuição para a poupança económica significativa 
nos sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais. As UPCS são edifícios com um 
grande número de instalações sanitárias que servem pacientes, equipas de trabalho e o público em geral. 
Deste modo, a título de exemplo, o aproveitamento das águas pluviais e da sua energia potencial (sempre 
que possível) permitem o abastecimento de bacias de retrete e de outros dispositivos de utilização sem 
qualquer custo de operação, pois, por um lado, não se está a adquirir água à rede pública de abasteci-
mento e, por outro, não há lugar a sistemas de bombagem com os custos de energia associados (Alves, 
2015). Em Portugal, a maior dificuldade de implementação de sistemas que permitam a reutilização 
de águas residuais e a utilização de águas da chuva é o facto de terem de estar totalmente separados do 
sistema de abastecimento de água potável e serem dimensionados de forma a assegurar autonomamente 
as necessidades dos dispositivos que abastecem, uma vez que a regulamentação em vigor assim o exige.

Assim, o desempenho do edifício ao nível deste indicador, avalia-se através da percentagem de Redu-
ção do Consumo de Água potável (CAR), que resulta da razão entre o somatório do Volume de Águas 
Cinzentas reutilizadas anualmente (VAC) com o Volume de Águas Pluviais utilizadas anualmente (VAP), 
e o somatório do Consumo Total de Água potável no ano (CAT) com a Reutilização de Água Total no 
ano (RAT).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Relatório técnico do Projeto de abastecimento e drenagem de águas, com estimativa do consumo 
do volume anual de aproveitamento de águas pluviais e águas residuais e do consumo de água 
potável total do edifício.

• Fase de utilização:
 » Listagem e descrição de todos os dispositivos de reciclagem de água instalados;
 » Documentação técnica com as características dos equipamentos utilizados nos sistemas de recicla-
gem das águas cinzentas, pluviais e freáticas.;

 » Dados dos consumos de água relativos ao ano civil imediatamente anterior, submetidos à Entidade 
Reguladora de Saúde no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa 
de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP).
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Processo de Cálculo
1. Quantificar a percentagem de Redução do Consumo de Água potável (CAR), através da seguinte 

equação:

CAR = percentagem de Redução do Consumo de Água potável (%)
VAC = Volume de Águas Cinzentas reutilizadas anualmente (m3/ano)
VAP = Volume de Águas Pluviais utilizadas anualmente (m3/ano)
CAT = Consumo Total de Água potável no ano (m3/ano)
R AT = Reutilização de Água Total no ano, que resulta do somatório de VAC com VAP (m3/ano)

1.1. Caso não esteja disponível em nenhum relatório técnico, determinar o Volume de Águas Cinzentas 
reutilizadas anualmente, através da seguinte equação:

VAC = Volume de Águas Cinzentas reutilizadas anualmente (m3/ano)
VDD = somatório da capitação anual nos dispositivos de utilização que drenam para o sistema de 
reciclagem (m3/ano)
C = coeficiente que permite quantificar as perdas nos dispositivos de utilização e no sistema de 
reutilização utilizado (na ausência de valores mais preciso considerar C=0,8)

1.2. Caso não esteja disponível em nenhum relatório técnico, determinar o Volume de Águas Pluviais 
utilizadas anualmente, através da seguinte equação:

VAP = Volume de Águas Pluviais utilizadas anualmente (m3/ano)
VDA = somatório do consumo total anual estimado dos dispositivos interiores e exteriores abaste-
cidos pelo sistema de utilização de águas pluviais (m3/ano)
CSAT = Coeficiente de Satisfação do sistema de utilização de águas pluviais (%)

1.2.1. Determinar o Coeficiente de Satisfação do sistema de utilização de águas pluviais (CSAT). O 
CSAT é a fração do volume total de água consumida pelos dispositivos (que são abastecidos 
pelo sistema de utilização de águas pluviais) que é satisfeita pelo sistema. Para o cálculo do 
CSAT pode-se utilizar um programa informático, como por exemplo, o que é disponibilizado 
pelo Departamento de Tecnologia da Universidade de Warwick (Reino Unido)1 (Warwick, 
n2017). Para o efeito é necessário introduzir: 

II. O consumo médio diário (l/dia) dos dispositivos de utilização no interior ligados ao sistema 
de utilização de águas pluviais.

III. A área total que drena para o sistema (m2);
IV. O volume do total do tanque de armazenamento (l);
V. A precipitação média diária mensal normal (em mm) no local de implantação do edifício2. 

1 = O programa está disponível em www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/dtu/rwh/model/input_data/ (warwick, 2017)
2 = Dados disponíveis no Instituto de Meteorologia em www.meteo.pt/pt/oclima/normais/ (IPMA, 2017)

2. Normalizar a percentagem de Redução do Consumo de Água potável (CAR).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:
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= resultado da normalização da Percentagem de Redução do Consumo de Água potável
CAR = valor resultante da quantificação
CAR

* = melhor prática
CAR* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: CAR

* = variável
Prática convencional: CAR* = 0%

O valor da melhor prática corresponderá a uma situação em que, pelo menos, 100% do volume de água 
consumido nas bacias de retrete é proveniente da reciclagem de águas cinzentas ou do aproveitamento de 
águas pluviais ou freáticas. Para o efeito, deverá ser utilizada a seguinte equação:

CAR
* = melhor prática

VBR = valor da previsão do consumo anual de água nas bacias de retrete

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I15.1. 

Tabela I15.1 - Avaliação do Indicador I15

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado da 
percentagem de Redução 
do Consumo de Água 
potável (CAR)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Alves, M. (2015, September 14). Eficiência Hídrica em Edifícios. (C. Medeiros, Ed.). UP, Porto.
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C5: ÁGUA

I16: Tratamento de efluentes contaminados

Separação de efluentes contaminados e tratamento local de águas residuais.

Objetivo
Promover e premiar a existência de locais no edifício para o tratamento de águas residuais e de um siste-
ma de drenagem de efluentes contaminados adequado.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Não existe legislação específica sobre águas residuais em Portugal, nem sobre o tratamento específico a 
que estas águas residuais deveriam ser sujeitas, existindo apenas legislação e planos relativos aos resíduos 
sólidos hospitalares, já enumerados no Indicador 13 (Falcão, 2009).

Os efluentes hospitalares podem classificar-se em duas categorias (Boillot et al., 2008): 
• efluentes do tipo doméstico (cozinhas, lavandarias e instalações sanitárias);
• efluentes especificamente hospitalares (provenientes de análises, do atendimento aos doentes de 

laboratórios e de medicamentos).
Estes últimos contêm detergentes, desinfetantes, fezes contaminadas, líquidos biológicos, fármacos, me-
tais, elementos radioativos, solventes, benzeno, hidrocarbonetos, entre outros, e por isso tornam-se alvo 
específico de análise. 

As águas residuais hospitalares estão classificadas de acordo com as Recomendações Genéricas para a 
Gestão das Águas Residuais Hospitalares em três grupos, de acordo com a Tabela I16.1. Deste modo, 
deveriam ser objeto de tratamento apropriado e diferenciado consoante os grupos a que pertencessem 
(DGIES, 2008).

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do valor do Potencial das 
condições do edifício para a separação e tratamento de Águas Residuais (PAR), que resulta do somatório 
de créditos obtidos através da satisfação de critérios relacionados com as condições existentes para a se-
paração da drenagem e tratamento das águas residuais hospitalares. Não existindo legislação a este nível 
considerou-se para a prática convencional a resposta positiva a todos os critérios contemplados na secção 
A da tabela (Condições gerais) mais os pontos contemplados nas secções A.1, A.2, B.1 e B.2. Como 
melhor prática foi estabelecido o cumprimento de todos os subpontos expressos nas secções A.1 e A.2 de 
acordo com as recomendações da Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos de Saúde e da OMS. 
Acima da melhor prática foram considerados os subpontos apresentados nas secções B.1 e B.2.
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Tabela I16.1 – Grupos de águas residuais hospitalares

Grupo I – Águas residuais hospitalares domésticas
São as equivalentes às produzidas nas habitações.
Locais de produção Serviços gerais

Serviços de apoio e restauração
Grupo II – Águas residuais hospitalares poluídas
São as que incluem todos os efluentes onde podem surgir compostos químicos (nomeadamente gorduras, metais, 
...) os quais alteram significativamente as características típicas de um efluente doméstico e obrigam à aplicação de 
tratamentos físicos e/ou químicos específicos. 
Locais de produção Salas de tratamento e de diagnóstico

Quartos de doentes não infeciosos
Grupo III – Águas residuais hospitalares infetadas
São as que incluem todos os efluentes em que existem componentes biológicos e/ou microbiológico, que alteram 
significativamente as características típicas de um efluente doméstico, tais como restos de sangue e outros fluídos 
orgânicos, onde podem existir organismos patogénicos, e espécies multirresistentes.
Locais de produção Salas de tratamento e diagnóstico

Enfermarias
Quartos de doentes infeciosos ou não
Laboratórios
Morgue

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Relatório técnico e Projeto de abastecimento e drenagem de águas;
 » Projeto de construção da ETAR e ETARI (sempre que existam);
 » Mapa de medições e orçamento do edifício.

• Fase de utilização:
 » Projeto de abastecimento e drenagem de águas;
 » Fichas técnicas dos equipamentos montados para tratamentos de águas;
 » Projeto de construção da ETAR e ETARI (sempre que existam):

· Plano de manutenção da ETAR e ETARI.
 » Fichas técnicas dos produtos, detergentes e desinfetantes utilizados.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do Potencial das condições do edifício para a separação e tratamento de Águas 

Residuais (PAR) através do preenchimento da Tabela I16.2, sendo PAR igual ao somatório dos créditos 
correspondentes a cada um dos critérios apresentados.

Tabela I16.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e tratamento de Águas Residuais (PAR)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições gerais
1 Não são rejeitadas substâncias sólidas (compressas, seringas, restos de 

medicamentos, ...) através do sistema de drenagem de águas residuais 30

2 Redes de drenagem independentes:
2.1 • Rede separativa de águas pluviais 10
2.2 • Rede separativa de águas infetadas 10
2.3 • Rede separativa de águas domésticas (sanitários, ...) 10
2.4 • Rede separativa de águas radioativas 10
2.5 • Redes separativas de águas das cozinhas e lavandarias 5
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Tabela I16.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e tratamento de Águas Residuais (PAR) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
3 Tratamento de águas residuais:
3.1 • É feito tratamento primário (remover as partículas de maior dimensão, que por 

ação do peso, vão sedimentar) - tanque de decantação ou decantador primário. 10

3.2 • É feito tratamento secundário (utilização de um tratamento biológico indicado 
para os ef luentes hospitalares que têm características próximas dos ef luentes 
urbanos, removendo nutrientes como azoto e fósforo e reduzindo a concentração 
de compostos orgânicos e inorgânicos)

10

3.3 • É feito tratamento terciário (desinfeção e remoção de constituintes coloidais ou 
dissolvidos remanescentes após o tratamento secundário convencional) 10

3.4 • É feito tratamento de Lamas (eliminação de espécies patogénicas) - digestão 
aeróbia ou anaeróbia, compostagem, leitos de secagem e estabilização com cal. 10

4 São utilizados nas lavandarias, detergentes biodegradáveis e com baixo teor de 
fosfatos. 10

5 São usados desinfetantes não à base de glutaraldeído. 10
A.1 Grupo I
6 Existe pré-tratamento – processos, em regra automáticos, de retenção, em geral 

junto ao local de produção, de determinadas substâncias que sobrecarregam 
desnecessariamente a rede de drenagem e tratamento, ou agravam alguns dos 
parâmetros caracterizadores do efluente.

20

7 Os sistemas existentes têm:
7.1 • remoção automática; 10
7.2 • remoção manual; 5
7.3 • Limpeza e manutenção periódicas. 15
8 Os sistemas existentes são:
8.1 • Câmaras de separação de gorduras (cozinhas) 5
8.2 • Câmaras retentora de féculas (cozinhas) 5
8.3 • Câmaras de arrefecimento (lavandarias e centrais térmicas) 5
8.4 • Câmaras de retenção de hidrocarbonetos (garagens, centrais térmicas e 

lavandarias) 5

8.5 • Câmaras de retenção de gessos (salas de gesso) 5
A.2 Grupo II e III
9 São depositados e armazenados em contentores, os compostos químicos cuja 

rejeição está proibida por lei ou sujeita a limites máximos de concentração no 
efluente.

20

10 Estes contentores existem:
10.1 • nas zonas Laboratoriais e de Anatomia Patológica 5
10.2 • nos serviços de Imagiologia 5
10.3 • nos Blocos Operatório, Cirurgia Ambulatória, Pneumologia, Gastroenterologia, 

Urologia, ... 5

10.4 • Medicina Nuclear 5
10.5 • Cozinhas 5
11 Os contentores são:
11.1 • constituídos por materiais insuscetíveis de serem quimicamente atacados. 10
11.2 • em número suficiente e têm capacidade adequada ao volume produzido para 

armazenamento durante o período que medeia entre recolhas ou envio ao 
organismo competente.

10
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2. Normalizar o valor de Potencial das condições do edifício para a separação e tratamento de Águas 
Residuais (PAR).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

Tabela I16.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e tratamento de Águas Residuais (PAR) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B Condições de tratamento
B.1 UPCS sem valência de doenças infectocontagiosas
12 Existe uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) na rede pública, a 

operar eficazmente:
ou

10

Existe uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) na UPCS: 20
12.1 • Existe uma rotina de manutenção que inclui limpeza de grade de retenção de 

sólidos e do triturador. 10

12.2 • Existe um equipamento de medição. 5
12.3 • É monitorizada a qualidade do ef luente (amostradores automáticos). 5
12.4 • As lamas primárias ou secundárias resultantes do tratamento são desidratadas, 

sendo as suas escorrências encaminhadas para a entrada da Estação de 
Tratamento.

5

B.2 UPCS com valência de doenças infectocontagiosas
13 Existe uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) na rede pública a 

operar eficazmente:
ou

10

Existe uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) na UPCS: 20
13.1 • Existe uma rotina de manutenção que inclui limpeza de grade de retenção de 

sólidos e do triturador. 10

13.2 • Existe um equipamento de medição. 5
13.3 • É monitorizada a qualidade do ef luente (amostradores automáticos). 5
13.4 • As lamas primárias ou secundárias resultantes do tratamento são desidratadas, 

sendo as suas escorrências encaminhadas para a entrada da Estação de 
Tratamento.

5

14 Existe uma ETARI (Estação de Tratamento de Águas Residuais Infetadas): 20
14.1 • Existe uma rede independente para esgotos que veiculam um maior risco 

de infeções (provindos de Morgue, Unidade de internamento de doentes 
infectocontagiosos, Esterilização, Sala de Autópsias, Urgência, Bloco operatório 
e Unidade de Cuidados Intensivos).

15

14.2 • Existe uma rotina de manutenção que inclui limpeza de grade de retenção de 
sólidos e do triturador. 10

14.3 • É usado um agente desinfetante que não cloro gasoso, ou um processo de 
desinfeção térmica ou com ácido peracético. 5

14.4 • Todos os produtos utilizados na desinfeção são devidamente acompanhados das 
suas respetivas fichas de identificação e de segurança. 5

14.5 • Existe um equipamento de medição. 5
14.6 • É monitorizada a qualidade do ef luente (amostradores automáticos). 5
14.7 • As lamas primárias ou secundárias resultantes do tratamento são desidratadas, 

sendo as suas escorrências encaminhadas para a entrada da Estação de 
Tratamento.

5

14.8 • Os resíduos que apresentem uma tipologia similar aos do Grupo IV (Tabela 
I13.1) deverão ser incinerados. 5

TOTAL
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 resultado da normalização do valor de Potencial das condições do edifício para a separação 
e tratamento de Águas Residuais
PAR = valor resultante da quantificação
PAR

* = melhor prática
PAR* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática (UPCS sem valência de doenças infectocontagiosas): PAR

* = 195
Melhor prática (UPCS com valência de doenças infectocontagiosas): PAR

* = 215
Prática convencional: PAR* = 135

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I16.3. 

Tabela I16.3 - Avaliação do Indicador I16

Escala qualitativa de sustentabilidade

Valor normalizado do 
valor de Potencial das 
condições do edifício para 
a separação e tratamento 
de Águas Residuais (PAR)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E  < 0,00
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I17: Ventilação Natural

Eficiência da ventilação natural em espaços interiores.

Objetivo
Promover e premiar a existência de condições que permitam a ventilação natural do espaço interior do 
edifício em detrimento exclusivo da ventilação mecânica. Os níveis de renovação do ar interior devem 
ser garantidos, salvaguardando a sua qualidade e reduzindo a exposição dos ocupantes aos poluentes 
interiores.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A adequada ventilação nos edifícios hospitalares ou UPCS é bastante importante, uma vez que assegura 
os seguintes aspetos (Myrup & Olesen, 2008):
• Assegura a qualidade do ar interior;
• Potencia o controlo da proliferação de infeções;
• Estabiliza a temperatura ambiente, a humidade relativa e a movimentação de ar;
• Previne a poluição do ar;
• Contribui para a aceleração da recuperação dos pacientes.

De acordo com o Regulamento do Desempenho Energético de Edifícios de Comércio e Serviços 
(RECS), por razões de higiene e conforto dos utilizadores, é fundamental que os compartimentos dos 
edifícios sejam permanentemente ventilados, garantindo um caudal mínimo de ar novo determinado em 
função da carga poluente devida à ocupação dos diferentes espaços (Diário da República, 2013). A Por-
taria 353-A/2013 de 4 de dezembro determina estes valores de caudal mínimo, que devem ser garantidos 
por ventilação natural ou mecânica (MAOTDR, 2013).

A ventilação natural propicia uma redução do consumo de energia, pode favorecer a iluminação natural e 
contacto visual com o exterior e reduz os custos de manutenção com o sistema de ventilação. Sabendo-se 
que, no caso de UPCS, existem determinadas zonas onde há necessidade de controlo total do ar, como 
nos blocos operatórios e quartos de doentes infeciosos, sabe-se também que existem áreas destinadas a 
serviços gerais, de apoio e restauração, salas de diagnóstico e quartos de doentes não infeciosos onde o 
potencial de ventilação natural é bastante elevado.

Assim, as três maiores desvantagens da ventilação natural que precisam de ser acauteladas são (Atkinson 
et al., 2009):
• A flutuação da taxa de ventilação devido a forças motrizes variáveis;
• A dificuldade em conseguir uma circulação de ar constante;
• A dificuldade de atingir uma temperatura interna confortável em locais com condições climatéricas 

extremas.

Assim, o desempenho do edifício ao nível deste indicador avalia-se através da Percentagem de Ventila-
ção Natural (PVN) do Caudal mínimo de Ar Novo necessário em cada compartimento (CAN).
Para efeitos de benchmarking, analisou-se o contexto nacional no que respeita ao tipo de ventilação que 
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é normalmente utilizado nos edifícios hospitalares e ao tipo de soluções adotadas na fase de projeto que 
possibilitam e maximizam a eficácia da ventilação natural. Sabe-se assim que, pela organização espa-
cial comum deste tipo de equipamentos públicos, as zonas de espera, restauração, salas de diagnóstico 
e quartos de doentes não infeciosos o tipo de ventilação natural possível é geralmente unilateral, sendo 
que nas zonas de circulação e estar pode existir ventilação cruzada ou por efeito chaminé, ... Por sua 
vez, a Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro, considera “que o sistema de ventilação natural é adequado 
quando este permite assegurar, em cada espaço, o caudal mínimo de ar novo em, pelo menos, 90% das horas, no 
período de ocupação, do ano” (MAOTDR, 2013). Sendo assim, este valor de 90% (valor total, uma vez que 
o funcionamento de um hospital é de 24h) foi estabelecido como melhor prática, considerando-se para 
prática convencional um terço deste valor (30%).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura;
 » Projeto de Engenharia Térmica.

Processo de Cálculo

1. Quantificar a Percentagem de Ventilação Natural (PVN), através da seguinte equação: 

PVN = Percentagem de Ventilação Natural (%/m2)
∑PVNC = Somatório das percentagens de caudal mínimo de ventilação natural de cada comparti-
mento (%)
ATC = Área Total dos Compartimentos passiveis de contemplar ventilação natural, que resulta do 
somatório de todas as áreas úteis destinadas a zonas comuns de estar, entrada, receção, gabinetes, 
refeitórios, salas de tratamento e diagnóstico e quartos de doentes não infeciosos

1.1. O somatório das Percentagens de Ventilação Natural de cada compartimento (PVNC) é calculado 
através da seguinte equação:

∑PVNC = Somatório das Percentagens de Ventilação Natural de cada compartimento (%)
CVNi = Caudal mínimo assegurado pela Ventilação Natural em cada compartimento (m3/h.pessoa)
CANi = Caudal mínimo de ar novo necessário em cada compartimento (m3/h.pessoa)

Na falta informação mais específica para os valores de CAN, considerar os apresentados na seguinte Ta-
bela I17.1 (MAOTDR, 2013).

Tabela I17.1 – Caudais mínimos de ar novo
Tipo de atividade Caudal mínimo de ar novo (m3/h.pessoa)
Quartos de doentes não infeciosos 45
Restantes áreas 30
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2. Normalizar a Percentagem de Ventilação Natural (PVN).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização da Percentagem de Ventilação Natural
PVN = valor resultante da quantificação
PVN

* = melhor prática
PVN* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
 Melhor prática: PVN

* = 90%
 Prática convencional: PVN* = 30%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I7.2. 

Tabela I17.2 - Avaliação do Indicador I17

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
da Percentagem de 
Ventilação Natural (PVN)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I18: Toxicidade dos materiais de acabamento

Percentagem em peso dos materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV.

Objetivo
Promover e premiar a utilização de materiais de acabamento que não provoquem problemas de saúde aos 
ocupantes.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
De acordo com o DL 181/2006 de 6 de setembro, a definição de COV corresponde a um Composto Or-
gânico Volátil cujo ponto de ebulição inicial, à pressão normal de 101,3 kPa, é inferior ou igual a 250 0C 
(Decreto-Lei n.º 118/2013).

Alguns exemplos de compostos orgânicos voláteis são o formaldeído, o benzeno, o tolueno e o xileno, e 
são estes que libertados pelos materiais de acabamento utilizados nos edifícios apresentam um impacte 
significativo sobre a qualidade do ambiente interior dos mesmos.

O Decreto-Lei n.º 181/2006, que transpõe para Portugal a Diretiva da União Europeia 2004/42/CE, 
impõe aos fabricantes de tintas e vernizes um valor máximo para o conteúdo de COV que deve ser des-
crito no rótulo dos produtos. No entanto, ainda não existe legalmente nenhum sistema de rotulagem.

Assim, o desempenho do edifício ao nível deste indicador avalia-se através da Percentagem em peso de 
materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV (PCOV), que resulta do quociente entre a quan-
tidade (em massa) de materiais de revestimento que foram selecionados (em fase de projeto) ou existem 
(em fase de utilização) por terem baixo conteúdo de COV e a quantidade total (em massa) de materiais 
que contêm esses compostos. 

Para a definição de benchmarks nacionais de PCOV teve-se em consideração o modo como as equipas de 
projeto lidam convencionalmente com esta problemática e o nível de melhor desempenho que se pode 
atingir de acordo com o atual estágio de desenvolvimento tecnológico. Em Portugal, com a publicação 
do Decreto-Lei n.º 181/206, foram introduzidos limites máximos legais para a concentração de COV 
no interior dos edifícios. No entanto, como não existe um sistema de rotulagem aceite ao nível Europeu 
e como nem sempre esta informação tem sido disponibilizada de forma clara, os projetistas não têm de-
monstrado grande preocupação com esta matéria. Sendo assim, definiu-se como valor de prática conven-
cional 0%. Para a melhor prática, uma vez que se constatou que, no mercado é possível encontrar tintas 
e vernizes com baixo ou nulo conteúdo de COV e também derivados de madeira com baixo conteúdo de 
formaldeído, torna-se possível projetar e construir edifícios em que a percentagem em peso de materiais 
de acabamento com baixo conteúdo de COV seja de 100%. No entanto, para permitir a diferenciação 
de edifícios em que o valor de PCOV é muito próximo de 100%, e à semelhança de outros indicadores, 
definiu-se como nível de melhor prática o valor de 90%.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Mapa de medições e quantidades;
 » Documentação técnica com o conteúdo de COV das tintas e vernizes selecionados e os certifica-
dos de conformidade dos produtos de derivados de madeira de classe E1, utilizados no edifício.  

Processo de Cálculo
1. Quantificar a Percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV (PCOV), 

através da seguinte equação: 

PCOV = Percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV (%)
MCOV = Massa de tintas, vernizes e compostos à base de madeira com baixo conteúdo de COV (Kg)
MT = Massa de todos os materiais de acabamento previstos no Mapa de Medições que são susce-
tíveis de libertar compostos orgânicos voláteis (Kg)

1.1. Determinar a Massa de todos os materiais de acabamento previstos no Mapa de Medições e 
Quantidades que são suscetíveis de libertação de COV (MT). Nesta quantificação são consideradas 
as tintas, vernizes e derivados de madeira (aglomerado de partículas, aglomerado de fibras – 
MDF, OSB, ..., utilizados nos revestimentos, rodapés e mobiliário fixo). A massa é determinada 
da seguinte forma: 

• Tintas e vernizes: de acordo com o número de demãos previsto, superfície a pintar/envernizar e 
rendimento dos produtos;  

• Madeira e derivados: em função do tipo de madeiras, volume e respetiva densidade.  
1.2. Calcular a Massa de tintas, vernizes e compostos à base de madeira que foram selecionados pela 

equipa de projeto com o propósito de apresentarem baixo conteúdo de COV (MCOV). Consideram-
se materiais com baixo conteúdo de COV: 
a) As tintas e vernizes que apresentam um conteúdo de COV correspondente a menos de 8% da 

sua massa total;  
b) Os produtos derivados de madeira que estejam classificados na classe E1, segundo a norma 

EN 13986.  

2. Normalizar a Percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV (PCOV).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

 resultado da normalização da Percentagem em peso de materiais de acabamento com 
baixo conteúdo de COV
PCOV = valor resultante da quantificação
PCOV

* = melhor prática
PCOV* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: PCOV

* = 90%
Prática convencional: PCOV* = 0%
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Tabela I18.1 - Avaliação do Indicador I18

Escala qualitativa de sustentabilidade

Valor normalizado da 
Percentagem em peso de 
materiais de acabamento 
com baixo conteúdo de 
COV (PCOV)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I8.1. 

Referências bibliográficas

Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto do Ministério da Economia e do Emprego. Diário da República: I série, No. 159 (2013).
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I19: Conforto Térmico

Nível de conforto térmico médio anual.

Objetivo
Garantir condições de conforto térmico, no interior da UPCS, de forma a satisfazer as necessidades dos 
ocupantes. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Todos os edifícios hospitalares possuem sistemas de aquecimento e arrefecimento, que pretendem satis-
fazer as necessidades de conforto térmico dos seus ocupantes. As necessidades e expectativas dos ocu-
pantes são bastante elevadas, uma vez que os pacientes se encontram num estado de grande sensibilidade 
e as equipas num de grande ansiedade.

Deste modo, foram tidas em conta as Normas ISO 7730 (ISO, 2005) e EN 15251 (CEN, 2006) e 
consideradas neste indicador as Temperaturas Operativa, de Pavimento e das diferenças de ar no eixo 
Vertical. A importância relativa de cada uma foi atribuída segundo a sensibilidade do ser humano à 
mesma (Oliveira, 2007). Assim, o desempenho do edifício ao nível deste indicador determina-se através 
do nível de Conforto Térmico Médio anual (CTM), o qual corresponde à média ponderada do somatório 
dos níveis de conforto obtidos para a estação de aquecimento e arrefecimento, em função da duração de 
cada estação, da Temperatura da superfície de Pavimento (TP) e da Temperatura das diferenças de ar no 
eixo Vertical (TV).

A norma CEN 15251 estabelece quatro categorias de conforto térmico (I, II, III e IV) em função da 
gama de temperaturas prevista para os espaços ao longo da estação convencional de aquecimento e da 
estação convencional de arrefecimento. A categoria I é a mais exigente, sendo recomendada na conceção 
de espaços onde se pretenda atingir um nível de conforto térmico muito elevado ou em espaços com 
requisitos especiais. A categoria II corresponde ao nível de boa prática e é recomendada na conceção 
de novos edifícios, pois a gama de temperatura prevista responde às expectativas da grande maioria dos 
ocupantes. A categoria III representa o desempenho mínimo aceitável, pois responde moderadamente à 
expectativa dos ocupantes. Por fim, a categoria IV, corresponde à gama de temperaturas que se caracte-
rizam por um elevado número de pessoas descontentes, pelo que só será aceitável durante uma pequena 
parte do ano. Sendo assim fez-se corresponder os valore da categoria III à prática convencional e os da 
categoria I à melhor prática.

Os espaços a considerar na avaliação deste Indicador, estão designados nas Tabelas I19.1 e I19.2 que têm 
como referencia a estratificação apresentada na Tabela 8.2.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) - com o dimensionamento, as 
características e a localização dos sistemas aquecimento/arrefecimento;

 » Resultados das temperaturas obtidos através da aplicação de uma ferramenta de simulação dinâmica 
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das temperaturas que esteja de acordo com as normas em vigor (EnergyPlus, Visual DOE, ou outro);
 » Ficheiro climático do local.  

• Fase de utilização:
 » Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) - com o dimensionamento, as 
características e a localização dos sistemas aquecimento/arrefecimento;

 » Resultados das temperaturas obtidos através de medições feitas no local durante o período de um ano;
 » Ficheiro climático do local.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o nível de Conforto Térmico Médio anual (CTM), através da seguinte equação: 

 = resultado da normalização do o nível de Conforto Térmico Médio anual
= resultado da normalização da Temperatura Operativa durante a estação de aquecimento

dei = identificar na Tabela 04 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 a duração da estação de 
aquecimento correspondente ao concelho onde está ou será implantado o edifício (meses)

= resultado da normalização da Temperatura Operativa durante a estação de arrefecimento
= resultado da normalização da Temperatura da superfície do Pavimento
= resultado da normalização da Temperatura das diferenças de ar no eixo Vertical

Sempre que os dados relativos à  e à  não estejam disponíveis, utilizar a equação reduzida que se segue:

= resultado da normalização do o nível de Conforto Térmico Médio anual
= resultado da normalização da Temperatura Operativa durante a estação de aquecimento

dei = identificar na Tabela 04 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 a duração da estação de 
aquecimento correspondente ao concelho onde está ou será implantado o edifício (meses)

= resultado da normalização da Temperatura Operativa durante a estação de arrefecimento

1.1. Normalizar o valor da Temperatura Operativa durante a estação de aquecimento (TOI).

Tabela I19.1 – Normalização e agregação da Temperatura Operativa d urante a estação de aquecimento (TOI)

Tipo de compartimento
Temperatura 
operativa 
média

Prática 
convencional

Melhor 
prática

Valor 
normalizado1 Área Útil de 

pavimento2

AUi

Serviços de apoio e restauração 
(excluindo armazéns, arrumos, 
dispensas e depósitos, vestiários e 
jardins)

19 21

Serviços gerais e estruturais 
(excluindo zonas de estar; gabinetes 
e áreas técnicas)

14 18

Serviços gerais e específicos e 
(excluindo entrada e receção, 
instalações sanitárias)

19 21
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1) A normalização realiza-se através da seguinte equação:           
2) AUi = Área Útil do compartimento i, calculada pelo perímetro interior das paredes exteriores

1.2. Normalizar o valor da Temperatura Operativa durante a estação de arrefecimento (TOV).

Tabela I19.2 – Normalização e agregação da Temperatura Operativa durante a estação de arrefecimento (TOV)

Tipo de compartimento
Temperatura 
operativa 
média

Prática 
convencional

Melhor 
prática

Valor 
normalizado1

Área 
Útil de 
pavimento2

AUi

Serviços de apoio e restauração 
(excluindo armazéns/arrumos, 
vestiários e jardins)

27 25,5

Serviços gerais e específicos e 
(excluindo entrada e receção, 
instalações sanitárias)

27 25,5

1) A normalização realiza-se através da seguinte equação:           
2) AUi = Área Útil do compartimento i, calculada pelo perímetro interior das paredes exteriores

1.3. Normalizr a Temperatura da superfície do Pavimento (TP), através da seguinte equação:

AU = Área Útil de cada compartimento do edifício considerado na secção 1.1, calculada pelo perí-
metro interior das paredes exteriores

1.4. Normalizar a Temperatura das diferenças de ar no eixo Vertical (TV), através da seguinte equação:

AU = Área Útil de cada compartimento do edifício considerado na secção 1.1, calculada pelo perí-
metro interior das paredes exteriores



299

A2 - SOCIOCULTURAL E FUNCIONAL

Tabela I19.3 - Avaliação do Indicador I19

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Conforto Térmico 
Médio anual (CTM)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

2. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I9.3. 

Referências bibliográficas
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ISO (2005). ISO 7730: 2005 - Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of ther-
mal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Genebra, Suíça: ISO.

Oliveira, A. (2007). Avaliação Da Qualidade Térmica De Edifícios. (Unpublished master’s thesis). FEUP, Porto.
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I20: Conforto Visual

Contributo da iluminação natural para a adequada iluminação do ambiente interior.

Objetivo
Promover e premiar a adoção de medidas que permitam melhorar o conforto visual dos ocupantes através 
da utilização adequada da iluminação natural, que contribuirá para a recuperação dos pacientes e para a 
redução do consumo de energia no edifício. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Num projeto de iluminação, é necessário que seja garantido o nível de iluminação adequado ao tipo de 
atividade que se irá realizar em cada espaço. Deve optar-se por um tipo de iluminação energeticamente 
eficiente, minimizando assim eventuais impactes negativos e também o consumo de energia. Para tal, 
entram em equação três fatores que se prendem com o adequado nível de iluminação, com o tipo de 
lâmpadas e luminárias utilizado e com os sistemas de controlo mais adequados para cada compartimento. 
Em relação ao tipo de lâmpadas e luminárias, este é um parâmetro considerado no I45, enquanto que o 
I24 contempla os sistemas de controlo. Deste modo, para se assegurar o nível adequado de iluminação e 
ao mesmo tempo se usufruir dos benefícios da luz natural para a saúde e contributo para a recuperação 
dos pacientes, este Indicador conta com a quantificação da Contribuição da Iluminação Natural (CIN) 
na satisfação da iluminação necessária para o edifício.

Os edifícios hospitalares são os terceiros edifícios públicos que mais energia consomem em Portugal e dentro 
deles, 80% da energia total consumida é da responsabilidade da iluminação e sistemas de AVAC (Hagatong, 
2015). Neste contexto, o recurso à iluminação natural torna-se fundamental, sabendo-se que esta tem o valor 
acrescido de beneficiar a recuperação dos pacientes e contribuir para o bem-estar de todos os utilizadores. 

Assim, o desempenho do edifício ao nível deste indicador determina-se através da Contribuição Média 
da Iluminação Natural (CMIN) que resulta da média aritmética do Fator de Luz do Dia Médio (FLDM) 
com o Índice de Limitação da profundidade (ILP). 

O FLDM, é igual ao quociente entre a iluminância média num plano interior de referência (Eint) e 
a iluminância horizontal exterior desobstruída simultânea (Eext), e exprime-se em percentagem. O 
ILP é tanto melhor, nas zonas afastadas dos vãos envidraçados, quanto menor for a profundidade do 
compartimento relativo à sua largura e altura da janela. 

Para a definição das práticas de referência e tendo em conta que não existem valores mínimos legais 
em Portugal, para o FLDM foram considerados os valores de referência especificados na ferramenta 
BREEAM UK New Construction para a prática convencional (BREEAM, 2014). Para a melhor 
prática o valor de 5% foi considerado, tendo em conta que este é o valor que Hunt (Hunt, 1980) 
apresenta como o ideal para que não exista qualquer necessidade de se recorrer a iluminação artificial, 
e que Brotas & Wilson (2007) assumem como o máximo recomendado para que se consigam controlar 
problemas térmicos que do dimensionamento dos vãos envidraçados possam advir, relativamente ao 
sobredimensionamento dos vãos envidraçados.
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Para o ILP foram tidos em consideração os níveis determinados por Oliveira (2007). Para a prática 
convencional foi tido em conta o nível 2 e para melhor prática o 3.
Considerando que os edifícios hospitalares são edifícios que funcionam vinte e quatro horas por dia e 
que possuem compartimentos com funções bastantes distintas, existindo alguns nos quais a luz natural 
é muitas vezes interdita, como por exemplo em algumas salas dos blocos operatórios, os espaços a 
considerar neste Indicador são os apresentados na Tabela I20.1. 

Tabela I20.1 – Espaços a considerar para avaliação
Áreas públicas e de funcionários
Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Zonas de estar e salas de convívio (funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de uso privados)
Áreas destinadas aos pacientes
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes)
Gabinetes (de atendimento médico)
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto de Iluminação com indicação da CMIN – simulação feita através de uma ferramenta 
informática ou medições em modelos à escala;

 » Projeto de Arquitetura – Plantas, cortes e alçados. 
• Fase de utilização:

 » Projeto de Iluminação com indicação da CMIN – simulação feita através de uma ferramenta 
informática ou medições em modelos à escala;

 » Projeto de Arquitetura – Plantas, cortes e alçados;
 » Valores de medições feitas no local.

Processo de Cálculo
1. Quantificar a Contribuição Média da Iluminação Natural (CMIN), através da seguinte equação: 

= resultado da média ponderada da Contribuição Média da Iluminação Natural
= somatório dos valores normalizados do FLDM de cada compartimento

= somatório das Áreas Úteis de cada compartimento, calculadas pelo perímetro interior das 
paredes exteriores

= valor normalizado do Índice de Limitação da Profundidade

1.1. Calcular o Fator de Luz Dia Médio (FLDM).
1.1.1. Identificar no edifício os espaços enumerados na Tabela I20.1.
1.1.2. Determinar, para cada um dos espaços, o FLDM, tendo em conta uma das seguintes 

opções:
a) Os valores do Projeto de Iluminação ou medições feitas no local;
b) O método de cálculo simplificado proposto por Littlefair (1998).
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Para uso do método enumerado no último ponto devem ser considerados os seguintes aspetos:
• É um método usado para modelar condições de iluminação natural em qualquer compartimento 

com uma geometria retangular e cujo envidraçado apresente uma obstrução contínua ou não 
apresente qualquer tipo de obstrução. Sempre que as obstruções exteriores apresentem uma 
forma que impeça a sua modulação como um objeto contínuo, é aconselhável a utilização de um 
método de simulação mais completo. A obstrução causada por uma árvore deverá ser ignorada.

• Quando se estiver na presença de espaços com uma geometria complexa será necessário recor-
rer a ferramentas informáticas de simulação, modelos físicos à escala ou a métodos de cálculo 
manual mais complexos.  

• Quando existirem ductos solares, estes devem ser tratados como claraboias, isto é, se não houver 
qualquer obstrução deve-se considerar um ângulo q igual a 180º. Se não se conhecer o fator de 
transmissão (T) do ducto solar utilizado, usar o valor de 0,5 para um ducto com 1 m de compri-
mento e 0,25 para um ducto com 2 m de comprimento.  

• No caso de compartimentos em que não haja acesso a iluminação natural, considerar FLDM 
igual a 0%.  

 Fator de Luz do Dia Médio (%)
M = fator de correção que permite traduzir a sujidade do envidraçado
W = área total do vão envidraçado
q = ângulo do céu visível, correspondente ao ângulo formado pelos planos inferior e superior que 
delimitam a área visível do céu a partir do centro da janela do compartimento. A Figura I20.1 
ilustra o ângulo q.
T = fator de transmissão da luz visível do vidro
A = somatório de todas as áreas das superfícies interiores do compartimento (teto, pavimento, 
paredes e janela)
R = média ponderada das reflectâncias das superfícies interiores do compartimento, em função 
da área

Figura I20.1 – Representação gráfica do ângulo do céu visível (q)

q

Obstrução
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Na falta de valores mais exatos, para um compartimento com o acabamento das paredes interiores de cor 
clara, considerar os seguintes valores:
R = 0,5
M = 1,0 (envidraçado vertical que pode ser facilmente limpo); 0,8 (envidraçado inclinado); 0,7 
(envidraçado horizontal)
T = 0,7 (vidro duplo); 0,6 (vidro duplo com película de baixa emissividade ou vidro triplo)

1.1.3.  Normalizar o Fator de Luz do Dia Médio (FLDM).

= resultado da normalização do Fator de Luz Dia Médio do compartimento i
FLDMi = valor resultante da quantificação
FLDMi

*= melhor prática
FLDMi* = prática convencional

Práticas de referência:

Tabela I20.2 – Valores das práticas de referência do Fator de Luz do Dia Médio

Tipo de compartimento Prática convencional (FLDMi* ) Melhor prática (FLDMi*)

Áreas públicas e de funcionários 2% 5%

Áreas destinadas aos pacientes 3% 5%

1.2. Calcular o Índice de Limitação da profundidade do compartimento (ILP).
1.2.1. Considerar os mesmos espaços de avaliação do ponto 1.1.1.
1.2.2.  Quantificar ILP através do número de espaços que respondem à seguinte condição:

c = comprimento do compartimento
l = largura do compartimento
h = altura do limite superior da janela medida a partir do pavimento interior
R = média ponderada das reflectâncias das superfícies interiores do compartimento, em função da 
área (valor de referência 0,5)

ne = Número de compartimentos/espaços que respondem à condição exigida
n = Número total de compartimentos/espaços em avaliação

1.2.3.  Normalizar o Índice de Limitação da profundidade (ILP).

 = resultado da normalização do Índice de Limitação da profundidade
ILP = valor resultante da quantificação
ILP

* = melhor prática
ILP* = prática convencional
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Práticas de referência:
Melhor prática: ILP

* = 57%
Prática convencional: ILP* = 50%

2. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I20.3. 

Tabela I20.3 - Avaliação do Indicador I20

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado da 
Contribuição Média 
da Iluminação Natural 
(CMIN)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I21: Conforto Acústico

Nível médio de isolamento acústico.

Objetivo
Promover e premiar a opção por soluções construtivas que melhorem o conforto acústico dos pacientes 
e equipas de trabalho. 

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Alguns estudos têm demonstrado que o ruído indesejável ou a falta de conforto acústico nos edifícios 
hospitalares, interfere diretamente com a saúde dos pacientes, podendo provocar o aumento da pressão 
arterial, da pulsação e ansiedade (Sampaio & Chagas, 2009). Enquanto que alguns sons, como o 
volume de um televisor, de um rádio, ou a conversa entre um grupo de pessoas, pode ser facilmente 
gerido, muitos outros que se prendem com manobras de tratamento ou sinalização sonoras de 
maquinas, estão intrinsecamente ligados com o dia-a-dia de uma UPCS. Neste contexto, nos últimos 
anos desenvolveu-se legislação que visa combater este tipo de problemas. Em Portugal, os principais 
diplomas legais que enquadram as questões relacionadas com o conforto acústico são: o Regulamento 
Geral do Ruído (RGR), Decreto-lei nº 9/2007; e o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 
Edifícios (RRAE), Decreto-Lei n.º 96/2008. O RGR tem como objetivos prevenir o ruído e controlar 
a poluição sonora das diversas atividades humanas, salvaguardando a saúde humana e o bem-estar 
das populações, nos termos da constituição da República Portuguesa e da lei de base do ambiente 
(Decreto-Lei n.º 9/2007). O RRAE regula a vertente de conforto acústico no âmbito do regime de 
edificação e estabelece, entre outros, valores mínimos de isolamento sonoro para os vários elementos 
construtivos da envolvente dos edifícios (Decreto-Lei n.º 96/2008). 

Tendo em consideração que, em muitas situações, os requisitos mínimos obrigatórios não são 
suficientes para assegurar a qualidade de conforto acústico, uma vez que o ruido produzido pelos 
utilizadores é muitas vezes mais elevado do que o esperado, é importante que os projetistas optem por 
soluções que respondam a níveis mais exigentes de isolamento acústico.

Assim, ao nível deste Indicador, a avaliação de um edifício é realizada através do cálculo do Nível 
médio de Conforto Acústico (NCA) do edifício. O NCA exprime o comportamento global médio do 
edifício no que corresponde ao isolamento acústico, tendo por base a comparação do isolamento 
acústico previsto para cada elemento construtivo com as práticas de referência. O NCA é avaliado tendo 
em conta os requisitos do RRAE que se aplicam aos edifícios hospitalares e similares, nomeadamente: 
índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea; índice de isolamento sonoro a sons de percussão; 
nível de avaliação de ruído em locais situados no interior do edifício onde se exerçam atividades que 
requeiram concentração e sossego. 

A prática convencional de referência para o índice de isolamento sonoro de cada elemento construtivo, 
foi definida tendo por base os requisitos mínimos legais do RRAE. Os valores de melhor prática 
foram definidos considerando a margem de isolamento, acima do valor mínimo legal, que pode existir 
se forem utilizadas soluções com melhor desempenho. Através da análise de projetos de acústica e 
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da consulta feita a técnicos do Laboratório de Física e Tecnologia das Construções da Universidade 
do Minho (LFTC-UM), foi possível constatar que é mais fácil cumprir os requisitos mínimos 
estabelecidos pelo RRAE em alguns elementos construtivos em detrimento de outros (Mateus, 2009). 
Para esses, a margem adotada é de 6 dB, o que corresponde a uma solução cujo índice de isolamento 
permite diminuir para cerca de um quarto a energia sonora que chega ao compartimento recetor, em 
relação àquela que chegaria se fosse utilizada a solução com índice de isolamento mínimo. Para os 
outros, a margem adotada é de 3 dB, o que corresponde à diminuição para cerca de metade da energia 
sonora que chega ao compartimento recetor. 

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Acústica – Pormenores construtivos de paredes e pavimentos.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Nível médio de Conforto Acústico (NCA), através da seguinte equação: 

= valor normalizado do Nível médio de Conforto Acústico
= valor normalizado do Conforto Acústico ao nível do requisito i

n = número de requisitos que se aplicam ao edifício segundo o RRAE

2. Identificar no Artigo 8º do RRAE os requisitos que se aplicam ao edifício em avaliação.
2.1. Com base nos requisitos identificados no ponto 2 e os valores dos índices de isolamento acústico 

identificados no projeto, determinar, sempre que aplicável:
a) O nível de Conforto Acústico (CA) a sons de condução aérea entre o exterior dos edifícios, 

como local emissor, e os compartimentos interiores identificados no quadro V do anexo do 
RRAE, através do método apresentado na secção 2.2;

b) O nível de Conforto Acústico (CA) a sons de percussão em locais de receção definidos no 
quadro V do anexo do RRAE proveniente de uma excitação de percussão normalizada 
sobre pavimentos de outros locais do edifício, como locais emissores, através do método 
apresentado na secção 2.3;

c) O nível de conforto acústico no interior dos locais de receção indicados no quadro VI 
do anexo do RRAE relativo ao ruído particular de equipamentos do edifício, através do 
método apresentado na secção 2.4.

2.2. Determinar o nível de Conforto Acústico (CA) a sons de condução aérea entre o exterior dos 
edifícios, como local emissor, e os compartimentos interiores identificados no quadro V do anexo 
do RRAE, através da seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de isolamento a sons de condução aérea
D2m, nT, w = valor do índice de isolamento a sons de condução aérea identificado no projeto 
de acústica, do elemento de separação mais desfavorável entre o exterior e cada um dos 
compartimentos interiores identificados no quadro V do anexo do RRAE;
D2m, nT, w

* = melhor prática igual ao somatório do valor mínimo regulamentar apresentado no 
quadro V do anexo do RRAE com 6 dB
D2m, nT, w* = prática convencional igual ao valor mínimo regulamentar apresentado no quadro V 
do anexo do RRAE, de cada compartimento identificado no mesmo quadro
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2.3. Determinar o nível de Conforto Acústico (CA) a sons de percussão em locais de receção definidos 
no quadro V do anexo do RRAE provenientes de uma excitação de percussão normalizada sobre 
pavimentos de outros locais do edifício, através da seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de isolamento sonoro a sons de precursão
L’nT, w = valor do índice de isolamento sonoro a sons de precursão identificado no projeto de acústica 
de cada um dos compartimentos interiores identificados no quadro V do anexo do RRAE;
L’nT, w 

* = melhor prática
L’nT, w* = prática convencional

2.3.1. Práticas de referência
Melhor prática (local emissor cozinha, refeitório ou oficina): L’nT, w * = 63 dB
Melhor prática (restantes locais emissores): L’nT, w * = 68 dB
Prática convencional (local emissor cozinha, refeitório ou oficina): L’nT, w* = 60 dB
Prática convencional (restantes locais emissores): L’nT, w* = 65 dB

2.4. Determinar o nível de Conforto Acústico (CA) no interior dos locais de receção indicados no 
quadro VI do anexo do RRAE relativo ao ruído particular de equipamentos do edifício, através 
da seguinte equação:

= resultado da normalização do índice relativo ao ruído particular de equipamentos do 
edifício
LAr, nT  = valor do índice relativo ao ruído particular de equipamentos do edifício identificado no 
projeto de acústica de cada um dos compartimentos interiores identificados no quadro VI do 
anexo do RRAE;
 LAr, nT 

* = melhor prática
LAr, nT* = prática convencional

2.4.2. Práticas de referência
Melhor prática (funcionamento intermitente do equipamento): LAr, nT * = 32 dB(A)
Melhor prática (funcionamento contínuo do equipamento): LAr, nT * = 27 dB(A)
Prática convencional (funcionamento intermitente do equipamento): LAr, nT* = 35 dB(A)
Prática convencional (restantes locais emissores): LAr, nT* = 30 dB(A)

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I21.1. 
Tabela I21.1 - Avaliação do Indicador I21

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Nível médio de Conforto 
Acústico (NCA)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C6: CONFORTO E SAÚDE DOS UTILIZADORES

I22: Qualidade do ar interior

Avaliação dos poluentes medidos no ar interior.

Objetivo
Reconhecer e incentivar a procura de um ambiente interior saudável, através do controlo da 
concentração no ar dos poluentes existentes.

Aplicabilidade
• Fase de utilização

Descrição
O ar do ambiente é uma fonte de propagação de micro-organismos, que no caso das UPCS leva à 
origem das designadas “infeções hospitalares” (Pereira, et al., 2005). Até à data ainda não foram 
estabelecidas normas para a qualidade do ar interior dos hospitais, o que se deve: à complexidade 
microbiológica presente no ar; às diferentes respostas do corpo humano quando exposto a elas; e à 
dificuldade de colheita dos micro-organismos específicos que podem provocar efeitos nocivos à saúde 
(Camacho, 2010).

A Qualidade do Ar Interior (QAI) em Portugal é atualmente regulamentada pela Portaria n.º 353-
A/2013 referente ao Decreto-Lei n.º 118/2013 (2013). Esta regulamentação, aplicada aos edifícios em 
geral, estabelece valores máximos de referência para os contaminantes do ar interior e define condições 
interiores de referência que garantam o conforto do ambiente interior.

Assim, a avaliação de um edifício ao nível deste Indicador, é feita através do Índice Médio de 
Qualidade do Ar Interior (IMQAI). Este é calculado através da média aritmética dos valores 
normalizados da comparação da concentração média de cada poluente medida nos procedimentos de 
controlo das fontes de poluição, com os valores das práticas de referência. Esta necessidade mantém-
se, assim como a adoção de medidas preventivas para se cumprirem os requisitos legais para a redução 
de possíveis riscos para a saúde pública, apesar da obrigatoriedade das auditorias de qualidade do ar 
interior ter sido eliminada pelo RECS. Para as práticas de referência foram considerados os níveis de 
“Bom” e “Muito Bom” definidos pela Agência para a Energia (ADENE) no estudo apresentado nas 
11as Jornadas de Climatização. Assim, para as práticas convencionais foram tidos em conta os valores 
máximos regulamentares caracterizados pelo estudo como nível “Bom”. Para as melhores práticas 
foram selecionados os valores do nível “Muito Bom”.

Elementos necessários para a avaliação
• Fase de utilização:

 » Média de cada poluente, medida nos procedimentos de controlo das fontes de poluição do ar interior.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o Índice Médio de Qualidade do Ar Interior (IMQAI), através da seguinte equação: 

= Índice Médio da Qualidade do Ar Interior
= resultado da normalização do Índice da Qualidade do Ar Interior i

n = número de poluentes considerados
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1.1. Determinar o IQAI de cada poluente medido, através da seguinte Tabela I22.1

Tabela I22.1 - Determinação do Índice Médio de Qualidade do Ar Interior (IMQAI)

Poluente
Nível de 
concentração 
medido ou 
estimado

Prática 
convencional

Melhor 
prática

Valor 
normalizado1

Partículas em suspensão (PM10) 50 mg/m3 30 mg/m3

Partículas em suspensão (PM2,5) 25 mg/m3 15 mg/m3

Compostos Orgânicos Voláteis Totais (COVs) 600 mg/m3 400 mg/m3

Monóxido de carbono (CO) 10 mg/m3 3 mg/m3

Formaldeído (CH2O) 100 mg/m3 50 mg/m3

Dióxido de carbono (CO2) 2250 mg/m3 1600 mg/m3

Radão 400 Bq/m3 200 Bq/m3

1) A normalização realiza-se através da seguinte equação:                                                                                                       
= resultado da normalização da Categoria do Índice da Qualidade do Ar Interior i

IQAIi = valor resultante da quantificação
IQAIi

* = melhor prática
IQAI*i = prática convencional

2. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I22.2. 

Tabela I22.2 - Avaliação do Indicador I22

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do Índice Médio de 
Qualidade do Ar Interior 
(IMQAI)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C7: POSSIBILIDADE DE CONTROLO POR PARTE DOS UTILIZADORES

I23: Ventilação e temperatura

Possibilidade de controlo da temperatura ambiente e abertura das janelas.

Objetivo
Reconhecer e incentivar a instalação de sistemas de controlo que garantam as condições de QAI, de 
forma a reduzir o consumo de energia e permitir, ao mesmo tempo, o controlo das condições interiores 
por parte dos ocupantes.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O aumento da eficiência da ventilação natural e o controlo da incidência da radiação solar, estão intrin-
secamente ligados com as condições de QAI e conforto térmico, assim como com o potencial de redução 
do consumo de energia (ASHRAE, 2003).

Para aumentar a eficiência da ventilação natural e reduzir as perdas de energia com eles relacionadas, é im-
portante recorrer à utilização de sistemas que permitam o controlo da ventilação nos compartimentos. Os 
sistemas automáticos possibilitam a verificação, através de sensores de presença e de diferenciais de pressão 
do ar, da utilização ou não dos espaços, e por isso tornam-se mais eficientes do que os sistemas manuais.

Por seu lado, o controlo da incidência de radiação solar permite reduzir o consumo energético dos equi-
pamentos de climatização que são necessários para garantir o conforto térmico adequado para cada com-
partimento (ARS Algarve, 2012). Os fenómenos da ventilação natural são muito variáveis no tempo e 
no espaço, o que torna difícil o controlo da contribuição da ventilação natural para as taxas de renovação 
de ar do edifício. Assim, podem ocorrer períodos em que os diferentes fenómenos (gradiente de tem-
peratura e pressão do vento) agem em simultâneo, aumentando as referidas taxas ou, agem em sentidos 
opostos, reduzindo drasticamente o efeito da ventilação natural no edifício (Oliveira, 2007). Neste senti-
do, e para minorar este efeito, a instalação de sistemas e estratégias de controlo que permitem otimizar o 
recurso à ventilação natural, é de todo aconselhável, sendo importante manter a sua dependência relativa 
à temperatura, velocidade e direção do vento.

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do valor de Potencial dos 
Sistemas de Controlo de Ventilação Natural (PSCVN), que resulta do somatório de créditos obtidos através 
da satisfação dos critérios estabelecidos na Tabela I23.2. Para tal, devem ser tidos em conta para avalia-
ção, os compartimentos enumerados na Tabela I23.1.

Não existindo legislação a este nível considerou-se para a prática convencional a resposta positiva ao cri-
tério com menor atribuição de créditos da secção A da tabela (Condições gerais). Para a melhor prática 
considerou-se a resposta também positiva a todos os pontos 3.1, 5.1, 7.1 e 9.1 da Tabela I23.2, sendo estes 
os mínimos satisfatórios para a possibilidade de existência e funcionamento do controlo destes sistemas.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Engenharia Térmica;
 » Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC).

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo de Ventilação Natural (PSCVN), através do 

preenchimento da Tabela I23.2.

Tabela I23.1 – Tipos de compartimentos

Grupos Avaliação do Controlo da Ventilação Natural (CVN)

Serviços Gerais

Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Instalações sanitárias (comuns e de uso privado)
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de atendimento médico ou de uso privados)

Serviços de Apoio e Restauração Cozinhas e copas
Refeitórios e Bares

Serviços Específicos
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias
Laboratórios

Serviços Estruturais Espaços de circulação

Tabela I23.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo de Ventilação 
Natural (PSCVN)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições gerais
1 O projeto do edifício ou o mesmo já construído, prevê a utilização de:
1.1 • Sistemas de controlo de extração de ar 5
1.2 • Sistemas de controlo de admissão de ar natural 5
1.3 • Sistemas de controlo de admissão de ar natural e extração de ar 10
B Condições específicas
B.1 Serviços Gerais
2 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis automáticas com sensores de presença, 

de pressão ou concentração de CO2:
2.1 • Em todos os espaços; 50
2.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
2.2.1  » Zonas de estar públicas e salas de espera 10
2.2.2  » Entrada e receção 10
2.2.3  » Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários) 10
2.2.4  » Salas de reuniões e escritórios da administração 10
2.2.5  » Gabinetes (de atendimento médico ou privados) 10
3 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
3.1 • Em todos os espaços; 25
3.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
3.2.1  » Zonas de estar públicas e salas de espera 5
3.2.2  » Entrada e receção 5
3.2.3  » Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários) 5
3.2.4  » Salas de reuniões e escritórios da administração 5
3.2.5  » Gabinetes (de atendimento médico ou privados) 5
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Tabela I23.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo de Ventilação 
Natural (PSCVN) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B.2 Serviços de apoio e restauração
4 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis automáticas com sensores de presença, 

de pressão ou concentração de CO2:
4.1 • Em todos os espaços; 20
4.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
4.2.1  » Cozinhas e copas 10
4.2.2  » Refeitórios e Bares 10
5 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
5.1 • Em todos os espaços; 10
5.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
5.2.1  » Cozinhas e copas 5
5.2.2  » Refeitórios e Bares 5
B.3 Serviços Específicos
6 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis automáticas com sensores de presença, 

de pressão ou concentração de CO2:
6.1 • Em todos os espaços; 40
6.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
6.2.1  » Cozinhas e Quartos de doentes não infeciosos 10
6.2.2  » Quartos de doentes infeciosos 10
6.2.3  » Enfermarias 10
6.2.4  » Laboratórios 10
7 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
7.1 • Em todos os espaços; 20
7.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
7.2.1  » São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
7.2.1  » Cozinhas e Quartos de doentes não infeciosos 5
7.2.2  » Quartos de doentes infeciosos 5
7.2.3  » Enfermarias 5
7.2.4  » Laboratórios 5
B.4 Serviços Estruturais
8 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis automáticas com sensores de presença, 

de pressão ou concentração de CO2:
8.1 • Em mais de 70% dos espaços destinados a circulação 10
9 São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
9.1 • Em mais de 70% dos espaços destinados a circulação 5
TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo de Ventilação Natural (PVRS), através da 
seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial dos Sistemas de Controlo de Ventilação 
Natural
PVRS = valor resultante da quantificação
PVRS

*= melhor prática
PVRS* = prática convencional
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2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PVRS

*= 65
Prática convencional: PVRS* = 5

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I23.3. 

Tabela I23.3 - Avaliação do Indicador I23

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial dos Sistemas de 
Controlo de Ventilação 
Natural (PVRS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

ARS Algarve (2012). Manual de boas práticas em sustentabilidade no sector da saúde. Faro, Portugal: ARS Algarve.

ASHRAE. (2003). BSR/ASHRAE Standard 55P - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 
USA: ASHRAE

Oliveira, A. (2007). Avaliação Da Qualidade Térmica De Edifícios. (Unpublished master’s thesis). FEUP, Porto.
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C7: POSSIBILIDADE DE CONTROLO POR PARTE DOS UTILIZA-
DORES

I24: Luz Natural

Possibilidade de controlo da entrada de luz natural no interior, através de elementos estudados para o 
efeito e de acordo com as necessidades programáticas e funcionais dos espaços.

Objetivo
Reconhecer e incentivar a instalação de sistemas de controlo da entrada de luz natural, de forma a reduzir 
o consumo de energia e permitir, ao mesmo tempo, o controlo por parte dos utilizadores do conforto 
visual do espaço.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A luz natural pode fornecer parte ou mesmo a totalidade da iluminação necessária para a execução de 
diferentes tarefas. No entanto, devem considerar-se as variações da intensidade luminosa ao longo do dia 
que podem desfavorecer o conforto visual do lugar. Para além disso, numa UPCS é necessário considerar 
o estado sensível de muitos utilizadores, que podem necessitar de cuidados diferentes ao longo do tempo 
de internamento e tratamento.

O controlo e gestão da iluminação natural do interior dos espaços, pode ser feito através de sistemas 
automáticos ou manuais que permitam adaptar a instalação às necessidades reais dos seus utilizadores. 
Estes sistemas ou elementos apresentam-se como fundamentais na gestão do binómio iluminação natu-
ral versos iluminação artificial (Oliveira, 2007). 

A utilização de proteções solares nos vãos envidraçados expostos à radiação solar contribui para redução 
da incidência da radiação solar no interior do edifício, evitando o encadeamento dos ocupantes e o so-
breaquecimento, principalmente na estação de arrefecimento (Decreto-Lei n.º 118/2013). As proteções 
solares reguláveis têm um melhor desempenho, uma vez que permitem regular a entrada da radiação 
solar e da iluminação natural e as perdas de calor durante a noite. Enquanto que o controlo automático 
favorece a redução do consumo de energia, o controlo manual, possibilita ao utilizador regular a inten-
sidade da luz natural que entra no espaço, consoante a situação particular de quem usufrui do mesmo, 
transmitindo uma sensação de satisfação ao ocupante.

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do valor de Potencial dos 
Sistemas de Controlo da Incidência da Radiação Solar (PSCIRS), que resulta do somatório de créditos ob-
tidos através da satisfação dos critérios estabelecidos na Tabela I24.2. Para tal, devem ser tidos em conta 
para avaliação, os compartimentos enumerados na Tabela I24.1.

Não existindo legislação a este nível considerou-se para a prática convencional a resposta positiva ao cri-
tério com menor atribuição de créditos da secção A da Tabela (Condições gerais). Para a melhor prática 
considerou-se a resposta também positiva a todos os pontos 3.1, 5.1 e 7.1 da Tabela I24.2, sendo estes 
os mínimos satisfatórios para a possibilidade de existência e funcionamento do controlo destes sistemas.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Iluminação;
 » Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC).

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo da Incidência da Radiação Solar (PSCIRS), 

através do preenchimento da Tabela I24.2.

Tabela I24.1 – Tipos de compartimentos

Grupos Avaliação do Controlo da Incidência de Radiação Solar (CIRS)

Serviços Gerais

Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de atendimento médico ou de uso privados)

Serviços de Apoio e Restauração Refeitórios e Bares

Serviços Específicos
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias

Tabela I24.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo da Incidência 
da Radiação Solar (PSCIRS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições gerais
1 O projeto do edifício ou o mesmo já construído, prevê a utilização de dispositivos de 

proteção/oclusão:
1.1 • de regulação manual em todas as fachadas 10
1.2 • de regulação manual só no quadrante sul 5
1.3 • de regulação automática em todas as fachadas 20
1.4 • de regulação automática só no quadrante sul 15
B Condições específicas
B.1 Serviços Gerais
2 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação automática com sensores 

de velocidade do vento e incidência de radiação:
2.1 • Em todos os espaços; 50
2.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
2.2.1  » Zonas de estar públicas e salas de espera 10
2.2.2  » Entrada e receção 10
2.2.3  » Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários) 10
2.2.4  » Salas de reuniões e escritórios da administração 10
2.2.5  » Gabinetes (de atendimento médico ou privados) 10
3 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação manual:
3.1 • Em todos os espaços; 25
3.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
3.2.1 • Zonas de estar públicas e salas de espera 5
3.2.2 • Entrada e receção 5
3.2.3 • Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários) 5
3.2.4 • Salas de reuniões e escritórios da administração 5
3.2.5 • Gabinetes (de atendimento médico ou privados) 5
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Tabela I24.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo da Incidência 
da Radiação Solar (PSCIRS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B.2 Serviços de apoio e restauração
4 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação automática com sensores 

de velocidade do vento e incidência de radiação:
4.1 • Em mais de 70% dos espaços destinados a refeitórios e bares 10
5 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação manual:
5.1 • Em mais de 70% dos espaços destinados a refeitórios e bares 10
B.3 Serviços Específicos
6 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação automática com sensores 

de velocidade do vento e incidência de radiação:
6.1 • Em todos os espaços; 30
6.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
6.2.1  » Cozinhas e Quartos de doentes não infeciosos 10
6.2.2  » Quartos de doentes infeciosos 10
6.2.3  » Enfermarias 10
7 São utilizados dispositivos de proteção/oclusão de regulação manual:
7.1 • Em todos os espaços; 15
7.2 • Em mais de 70% da área dos espaços destinados a:
7.2.1  » São utilizadas grelhas de ventilação reguláveis manuais:
7.2.1  » Cozinhas e Quartos de doentes não infeciosos 5
7.2.2  » Quartos de doentes infeciosos 5
7.2.3  » Enfermarias 5
TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial dos Sistemas de Controlo da Incidência da Radiação Solar (PSCIRS), 
através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial dos Sistemas de Controlo da Incidência 
da Radiação Solar
PSCIRS = valor resultante da quantificação
PSCIR

*= melhor prática
PSCIR* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PSCIR

*= 55
Prática convencional: PSCIR* = 5
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Tabela I24.3 - Avaliação do Indicador I24

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial dos Sistemas de 
Controlo da Incidência da 
Radiação Solar (PSCIRS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I24.3. 

Referências bibliográficas

Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto do Ministério da Economia e do Emprego. Diário da República: I série, No. 159 (2013).

Oliveira, A. (2007). Avaliação Da Qualidade Térmica De Edifícios. (Unpublished master’s thesis). FEUP, Porto.
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C8: ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO

I25: Ligação visual com a paisagem envolvente

Contacto visual com o exterior a partir dos principais compartimentos do edifício.

Objetivo
Promover e premiar o desenho e projeto de espaços que permitam a relação e contacto visual com o 
exterior.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O contacto com a natureza através da decoração interior com elementos naturais, da luz natural no inte-
rior dos espaços, do contacto visual através das janelas, ou do acesso direto ao exterior, produz múltiplos 
benefícios para a saúde, ajuda na recuperação dos doentes e aumenta a produtividade no trabalho (Nejati, 
Rodiek, & Shepley, 2016). Assim, nas UPCS o contacto físico e visual com a paisagem envolvente tor-
na-se um importante indicador de medição do bem-estar e qualidade interior. Diferentes estudos com-
provam esta afirmação, mostrando que a possibilidade de existência de luz natural, o acesso ao exterior e 
contacto visual com o mesmo são elementos que contribuem para a melhoria da qualidade do ambiente 
interior de um edifício ou da saúde geral de um paciente  (Nejati et al., 2016). Outros estudos apresen-
tam diferenças entre a existência da possibilidade de acesso físico ao meio exterior e apenas o contacto 
visual com o mesmo, através de janelas, demonstrando benefícios superiores do primeiro em relação ao 
segundo (Largo-Wight, Chen, Dodd, & Weiler, 2011).

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do valor de Potencial de 
Contacto com o Exterior (PCE), que resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos cri-
térios estabelecidos na Tabela I25.2. Para tal, devem ser considerados para avaliação, os compartimentos 
enumerados na Tabela I25.1.

Relativamente às práticas de referência, tendo em conta o estudo apresentado por Nejati, et al. (2016) 
e a análise de diferentes plantas de edifícios hospitalares, estabeleceu-se como prática convencional a 
existência de janelas com vista para a cidade, em todos os compartimentos a considerar (designados na 
Tabela I25.1). Como melhor prática, considerou-se o acesso direto ao exterior em espaços de receção e 
zonas de estar públicas, a existência de varandas nas salas de estar e convívio e nos refeitórios, manten-
do-se as janelas com vista de cidade, nos restantes.

Tabela I25.1 – Tipos de compartimentos

Grupos

Serviços Gerais

Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de atendimento médico ou de uso privados)

Serviços de Apoio e Restauração Refeitórios e Bares

Serviços Específicos
Salas de tratamento e de diagnóstico
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias



320

8.2. Fichas de avaliação

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas e alçados.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Contacto com o Exterior (PCE), através do preenchimento da 

Tabela I25.2.

Tabela I25.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Contacto com o Exterior (PCE)

Critérios Descrição da área 
envolvente

Créditos
A

Número de 
compartimentos/
espaços que 
respondem a cada 
critério

B

Valor 
ponderado

= A x B

Número total de 
compartimentos/
espaços em 
avaliação

n

Acesso direto ao 
espaço exterior

Espaço 
verde

Jardim 12
Vegetação 
natural 11

Área 
urbana

Cidade 10
Vias de 
acesso e 
circulação

9

Acesso direto ao 
espaço exterior 
através de varanda

Espaço 
verde

Jardim 8
Vegetação 
natural 8

Área 
urbana

Cidade 7
Vias de 
acesso e 
circulação

6

Contacto visual 
com o exterior 
através de uma 
janela

Espaço 
verde

Jardim 4
Vegetação 
natural 5

Área 
urbana

Cidade 3
Vias de 
acesso e 
circulação

2

Existência de elementos naturais no interior 
(vasos com plantas e jardins interiores) 1

2. Normalizar o valor de Potencial de Contacto com o Exterior (PCE), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial de Contacto com o Exterior
PCE = valor resultante da quantificação
PCE

*= melhor prática
PCE* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PCE

*= 3 x n
Prática convencional: PCE* = 10 x np + 7 x nc + 3 x (n - np - nc)
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np=Zonas de estar públicas, entrada e receção
nc = Zonas de estar e salas de convívio (pacientes e funcionários) e refeitórios e bares
n = Número total de compartimentos/espaços em avaliação

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I25.3. 

Tabela I25.3 - Avaliação do Indicador I25

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de Contacto 
com o Exterior (PCE)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas
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132–138. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.12.012
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C9: DESENHO PASSIVO

I26: Implantação e Orientação

Implantação e orientação adequadas do edifício, tendo em consideração o enquadramento territorial e 
paisagístico do lugar, promovendo a qualidade do ambiente interior.

Objetivo
Promover e premiar uma implantação e orientação do edifício que permitam um adequado 
aproveitamento da radiação solar nas diferentes estações de aquecimento e arrefecimento e um 
aproveitamento adequado do vento para ventilação natural.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O projeto de um edifício deve considerar uma criteriosa escolha do local de implantação e da 
orientação do edifício, de forma a otimizar os ganhos solares no mesmo. Assim, é fundamental saber 
se o clima é favorável a esses ganhos solares nas diferentes estações do ano, e quais os cuidados a ter na 
estação de arrefecimento.

A posição do Sol ao longo do ano deve influenciar a definição da localização das fachadas envidraçadas 
num edifício, a sua dimensão e o tipo de vidro que se escolhe. Em termos anuais, uma fachada 
envidraçada orientada a sul, recebe um maior nível de radiação solar do que as fachadas com outras 
orientações, sendo que na estação de arrefecimento esta é uma orientação que mais facilmente permite 
a proteção da radiação (Gonçalves & Graça, 2004). A orientação do edifício deve ser também estudada 
tendo em conta os ventos dominantes e a sua influência na ventilação natural (Lanham, Gama, & 
Braz, 2004).

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do Potencial de 
Implantação e Orientação (PIO) do edifício, que resulta da média aritmética do Potencial de Orientação 
(PO) e do Potencial de Sombreamento (PS). 

As práticas de referência variam de acordo com a caracterização do lote e vão de encontro ao defendido 
por Gonçalves & Graça (2004), Oliveira (2007) e pelo Decreto-Lei n.º 118/2013 (Decreto-Lei 
n.º 118/2013) como melhores e razoáveis práticas de projeto. Para ser possível premiar as melhores 
soluções, optou-se por considerar como prática convencional, o nível imediatamente abaixo do ideal 
defendido por estes autores.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas, cortes e alçados;
 » Memória descritiva.
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Processo de Cálculo
1. Quantificar o Potencial de Implantação e Orientação (PIO), através da seguinte equação: 

= resultado da normalização do Potencial de Implantação e Orientação 
= resultado da normalização do Potencial de Orientação
= resultado da normalização do Potencial de Sombreamento

1.1. Determinar o Potencial de Orientação (PO) do edifício
Este critério pressupõe a orientação das fachadas com maior percentagem de área de envidraçados 
à maior exposição de radiação solar. Assim, a Figura I26.1 serve para determinar o nível a que 
corresponde o edifício em avaliação na Tabela I26.1. Se existir mais do que um volume para ser 
avaliado, o valor resultante da quantificação a considerar, corresponde à média aritmética dos níveis/
créditos alcançados.

Figura I26.1 – Orientação do edifício (Oliveira, 2007)

 Tabela I26.1 – Potencial de Orientação (PO) do edifício em avaliação
Nível/Créditos Orientação do edifício
5 O edifício tem o eixo mais longo com orientação E/W.
4 O edifício tem o eixo mais longo com orientação compreendida entre ENE/WSW e ESE/WNW.
3 O edifício tem o eixo mais longo com orientação compreendida entre NE/SW e ENE/WSW.
2 O edifício tem o eixo mais longo com orientação compreendida entre ESE/WNW e SE/NW.

1 O edifício tem o eixo mais longo com orientação compreendida entre NE/SW e NW/SE ou SE/
NW e SW/NE.

1.1.1. Normalizar o Potencial de Orientação (PO).

 = resultado da normalização do Potencial de Orientação
PO = valor resultante da quantificação
PO

* = melhor prática
PO* = prática convencional
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1.2. Determinar o Potencial de Sombreamento (PS) do edifício. 
Esta avaliação é feita através da relação entre a altura da obstrução (H) e a distância à superfície 
afetada (X), das fachadas orientadas entre SE e SW. A fim de efetuar uma comparação possível, como 
referência para o ângulo de obstrução, assume-se o ponto de encontro entre o edifício e o solo. Caso a 
fachada em avaliação não possua aberturas, considera-se para essa o número de créditos do nível 1.

Para qualquer ponto da superfície da fachada, a vista do Sol torna-se obstruída quando o ângulo de 
obstrução (q) excede o ângulo da altura do Sol. Os parâmetros que definem a obstrução são altura do 
elemento de obstrução (H) e a distância à superfície afetada (X). As Figuras I26.2 e I26.3 mostram 
como podem ser determinados estes três parâmetros de avaliação e a Tabela I26.3 os níveis/créditos 
atribuídos ao edifício em avaliação.

Se existir mais do que um volume para ser avaliado, o valor resultante da quantificação a considerar 
prende-se com a média aritmética dos níveis/créditos alcançados.

Tabela I26.2 – Práticas de referência para o Potencial de Orientação (PO) de acordo com as características do local

Caracterização do local
Melhor 
prática

PO
*

Prática 
convencional

PO*

As características do lote não apresentam qualquer tipo de limitação 4 3

As características do lote condicionam a forma ou a implantação do edifício 3 2
As características do lote condicionam a forma e a implantação do edifício 2 1

Imagem I26.2 – Parâmetros de avaliação do Potencial de Sombreamento (PS)  (Oliveira, 2007)

Imagem I26.3 – Determinação do ângulo de obstrução (q) (Oliveira, 2007)
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1.2.1. Normalizar o Potencial de Orientação (PO).

= resultado da normalização do Potencial de Sombreamento
PS = valor resultante da quantificação
PS

* = melhor prática
PS* = prática convencional

Tabela I26.3 – Potencial de Sombreamento (PS) do edifício em avaliação
Nível/Créditos Sombreamento
5 X ≥ 5,7 H | (θ ≤10º)
4 2,7 H ≤ X < 5,7 H | (20º ≤ θ < 10º)
3 1,7 H≤ X < 2,7 H | (30º ≤ θ < 20º)
2 1,0 H ≤ X < 1,7 H | (45º ≤ θ < 30º)
1 X < 1,0 H | (θ > 45º)

Tabela I26.4 – Práticas de referência para o Potencial de Orientação (PO) de acordo com as características do local

Caracterização do local
Melhor 
prática

PO
*

Prática 
convencional

PO*

As características do lote não apresentam qualquer tipo de limitação 4 3
As características do lote condicionam a forma ou a implantação do edifício 3 2
As características do lote condicionam a forma e a implantação do edifício 2 1

2. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I26.5. 

Tabela I26.5 - Avaliação do Indicador I26

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Potencial de Implantação 
e Orientação (PIO)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto do Ministério da Economia e do Emprego. Diário da República: I série, No. 159 
(2013).

Gonçalves, H., & Graça, J. (2004). Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal Lisboa, Portugal: INETI.

Lanham, A., Gama, P., & Braz, R. (2004). Arquitectura Bioclimática - Perspectivas de inovação e futuro. Lisboa, 
Portugal: UTL.

Oliveira, A. (2007). Avaliação Da Qualidade Térmica De Edifícios. (Unpublished master’s thesis). FEUP, Porto.
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C9: DESENHO PASSIVO

I27: Sistemas Passivos

Integração de sistemas construtivos de aquecimento, ventilação e arrefecimento passivos, promovendo a 
qualidade do ambiente interior.

Objetivo
Promover e premiar a conceção de edifícios bioclimáticos que promovam a obtenção das condições de 
conforto dos seus utilizadores, reduzindo os consumos energéticos.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Na fase de conceção de edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes, a opção por estratégias 
bioclimáticas pode influenciar significativamente o futuro desempenho desse edifício em termos de 
conforto e qualidade do ambiente interior (Gonçalves & Graça, 2004). Sabendo-se que o consumo 
energético está diretamente dependente das condições de conforto que são necessárias atingir para a boa 
recuperação dos pacientes e eficiência da equipa de trabalho, se o edifício estiver pouco ou nada adaptado 
ao clima onde se insere, maior será o consumo de energia.

Sistemas passivos são dispositivos construtivos integrados nos edifícios, cujo objetivo é o de contribuir 
para o seu aquecimento, arrefecimento ou ventilação naturais (Gonçalves & Graça, 2004). Assim, uma 
vez que já em outros indicadores foram avaliados parâmetros relacionados com o projeto de edifícios 
solares passivos, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Poten-
cial dos Sistemas Passivos (PSP). Este resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos 
critérios estabelecidos na Tabela I27.1.

Para a prática convencional, é utilizado o valor de zero créditos, uma vez que não existe legislação a 
este nível e que se pretende premiar todos os contributos do projeto a este nível. Para a melhor prática o 
“Fator Quatro” defendido por Weizsäcker, Lovins, & Lovins (1998) é utilizado, defendendo-se que, no 
mínimo, o desempenho resultante seja quatro vezes melhor do que o inicial, o que corresponde à redução 
dos impactes resultantes para um valor inferior ou igual a 25% do valor inicial.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas, cortes e pormenores construtivos;
 » Projeto de Engenharia Térmica.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial dos Sistemas Passivos (PSP), através do preenchimento da Tabela 

I27.1.
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Tabela I27.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial dos Sistemas Passivos (PSP)
Critérios Descrição √ Créditos
A Sistemas de aquecimento passivo
1 Sistema de ganho indireto:
1.1 • Paredes de Trombe 10
1.2 • Paredes ou Colunas de Água 10
2 Sistemas de Ganho Isolado:
2.1 • Coletores a Ar 10
2.2 • Estufas 10
3 Existência de espaços solares contíguos 10
B Sistemas Passivos de Arrefecimento 
4 Elementos de sombreamento:
4.1 • Palas 10
4.2 • Estores, telas ou persianas exteriores 10
4.3 • Estores, telas ou persianas interiores 5
4.4 • Elementos vegetais 5
5 Uso de vegetação:
5.1 • Revestimento de fachadas 10
5.2 • Cobertura (coberturas ajardinadas) 10
6 Sistema de arrefecimento pelo solo 10
7 Paredes, colunas ou coberturas de água 10
8 Átrios 10
9 Arrefecimento evaporativo 10
10 Arrefecimento Radiativo 10
C Ventilação Natural 
11 Ventilação cruzada 10
12 Ventilação unilateral 5
13 Chaminé solar 10
14 Tubos de ventilação enterrados 10
15 Torre de vento 10
16 Coletor termossifão ou sifão térmico 10
TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial dos Sistemas Passivos (PSP), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial dos Sistemas Passivos
PSP = valor resultante da quantificação
PSP

*= melhor prática
PSP* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PSP

* = 50
Prática convencional: PSP* = 0



328

8.2. Fichas de avaliação

Tabela I27.2 - Avaliação do Indicador I27

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial dos Sistemas 
Passivos (PSP)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I27.2. 

Referências bibliográficas

Gonçalves, H., & Graça, J. (2004). Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal Lisboa, Portugal: INETI.

Weizsäcker, E., Lovins, A., & Lovins, L. H. (1998). Factor Four - Doubling Weath, Having Resource Use. Londres, Reino 
Unido: Earthscan.
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C10: PLANO DE MOBILIDADE

I28: Acessibilidades

Acessibilidade e facilidade de circulação para pacientes, visitantes e prestadores de serviço.

Objetivo
Promover e premiar a existência de um plano eficiente de acessibilidade e mobilidade, que abranja o 
maior número de pessoas possível.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os serviços de saúde, tanto de cuidados primários como especializados, são um ponto de encontro para 
milhares de pessoas diariamente, tais como profissionais, pacientes, visitantes e até mesmo fornecedores, 
distribuidores, ... Neste sentido, o fácil e rápido acesso não só ao edifício como também à suas diversas 
áreas e serviços, torna-se fundamental para o bom funcionamento deste tipo de equipamentos públicos. 
Assim, diferentes regulamentos e recomendações têm surgido no sentido de melhorar as UPCS. 

Em 2006, o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto saiu com o intuito de legislar e regulamentar a 
cessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida (Teles, Pereira, & Silva, 2007). A entidade reguladora 
de saúde estabeleceu dois prazos limite para que todos os edifícios do país enquadrassem as exigências 
deste Decreto-Lei, de acordo com as suas especificidades. Assim, o prazo mais alargado refere-se ao ano 
de 2017.

Neste sentido, o Indicador aqui em avaliação não lista os objetivos do Decreto-Lei, uma vez que esses já 
são obrigatórios, mas sim o que mais se pode fazer para facilitar o acesso e circulação de pessoas nestes 
edifícios. Deste modo, o desempenho do edifício ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de 
Potencial de Acessibilidade (PA). Este resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos 
critérios estabelecidos na Tabela I28.1.

Para a prática convencional, considerou-se a soma dos créditos mínimos da secção A e D da Tabela, uma 
vez que se tratam de necessidades comuns e geralmente abordadas num edifício hospitalar convencional 
português. Para a melhor prática, o somatório dos créditos mínimos da secção B foram também tidos em 
conta, uma vez que nesta secção foram consideradas as boas práticas recomendadas pelo “Manual de boas 
práticas em sustentabilidade no sector da saúde” e que estas se tratam de medidas de fácil implantação 
que não incrementam significativamente os custos de construção do edifício (ARS Algarve, 2012).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura:
· Planta de localização;
· Plantas e cortes;
· Plantas de acessibilidades.

 » Projeto de Design e sinalética.
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Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Acessibilidade (PA), através do preenchimento da Tabela I28.1.

Tabela I28.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Acessibilidade (PA)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições de acesso ao edifício – a pé, de veículo automóvel ou de bicicleta
A.1 Percursos
1 Existe um percurso específico para pedestres desde a entrada principal no espaço 

hospitalar até à(s) porta(s) de entrada do(s) edifício(s). 10

2 Existem ciclovias:
2.1 • Dentro e fora do perímetro do edifício, dando acesso à entrada principal; 15
2.2 • Dentro do perímetro do edifício, dando acesso até à entrada principal; 10
2.3 • Fora do perímetro do edifício, permitindo acesso ao terreno de implantação do 

mesmo. 5

A.2 Estacionamento
3 Existem parques de estacionamento automóvel para:
3.1 • Utilizador indiferenciado 5
3.2 • Funcionários 5
3.3 • Utentes e Visitas 5
4 Todos os parques de estacionamento automóvel têm acesso coberto para peões até à 

entrada do edifício. 5

5 O edifício possui estações de abastecimento para carros elétricos. 5
6 Existe zona de parqueamento específica para bicicletas, com distância à entrada do 

edifício de:
6.1 • Menos de 25 m 15
6.2 • Entre 25 e 75 m 10
6.3 • Superior a 75 m 5
7 O parqueamento para bicicletas é coberto. 5
7.1 • Com percurso coberto até à entrada do edifício. 5
B Segurança e comodidade nos acessos ao serviço de saúde 
8 Existem portas de abertura automática nos acessos aos serviços. 10
9 Os espaços e compartimentos de cada serviço ou área possuem cores diferentes (faci-

litando a circulação e orientação por parte dos utilizadores). 10

9.1 • Estão adaptados ao Sistema de identificação de cor para daltónicos 5
10 São devidamente sinalizados todos os fatores de risco existentes – saliências, tetos 

baixos, escadas, elementos verticais nas paredes, ... 10

11 Existe pessoal específico e devidamente identificado para informar e guiar os utentes. 5
12 Estão adaptados ao sistema braille:
12.1 • A sinalética existente no edifício 10
12.2 • Mapas do edifício 5
12.3 • Botões dos elevadores 10
13 Existe sinalização no chão do sentido e trajeto de abertura das portas. 5
C Acesso a pessoas com mobilidade condicionada 
14 A percentagem de área dos espaços e compartimentos do edifício aos quais pessoas 

com mobilidade condicionada podem aceder é de:
14.1 • Menos de 25% 5
14.2 • Entre 25% e 50% 10
14.3 • Entre 50% e 75% 15
14.4 • Mais de 75% 20
TOTAL
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2. Normalizar o valor de Potencial de Acessibilidade (PA), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial de Acessibilidade
PA = valor resultante da quantificação
PA

*= melhor prática
PA* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PA

*= 95
Prática convencional: PA* = 50

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I28.2. 

Tabela I28.2 - Avaliação do Indicador I28

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
de Potencial de 
Acessibilidade (PA)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

ARS Algarve. (2012). Manual de boas práticas em sustentabilidade no sector da saúde. Faro, Portugal: ARS Algarve.

Teles, P., Pereira, C., & Silva, P. (2007). Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos Porto, Portugal: Inova.
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C11: FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE ESPACIAIS

I29: Existência e acessibilidade a áreas sociais

Existência e acessibilidade, por parte dos utilizadores, a espaços de atividades, de convívio, de lazer e 
espaços exteriores.

Objetivo
Promover e premiar a existência de espaços de estar e de convívio que proporcionem o bem-estar dos 
pacientes e equipas de trabalho.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os edifícios hospitalares são lugares geralmente extremamente stressantes. O desenho e arquitetura 
dos espaços pode contribuir, até mesmo terapeuticamente, para a melhoria do conforto e saúde dos 
ocupantes (Verderber, 2010). Muitas estratégias foram abandonadas durante um período em detrimento 
da adoção das novas tecnologias, tais como o ar-condicionado, as condições de iluminação artificial, ... 
No entanto, atualmente vive-se novamente uma fase de redescoberta de preocupações já anteriormente 
estudadas e pensadas, como a importância do contacto com o exterior (avaliada na Categoria C8) e o 
benefício da existência de espaços de estar e convívio (Guenther & Vittori, 2013).

Assim, tendo em conta os autores acima referenciados e também as “Recomendações e Especificações 
Técnicas do Edifício Hospitalar” (ACSS, 2011), o desempenho do edifício ao nível deste Indicador, 
avalia-se através do valor de Potencial de existência de Áreas Sociais (PAS). Este resulta do somatório de 
créditos obtidos através da satisfação de critérios estabelecidos na Tabela I29.1.

Para a prática convencional, considerou-se o somatório dos créditos mínimos das três secções que cor-
respondem aos espaços assinalados nas recomendações para a arquitetura da ACSS (ACSS, 2011). Para 
a melhor prática, acrescenta-se ainda o somatório dos créditos mínimos das secções A e B, considerados 
pelos autores Guenther e Vittori (Guenther & Vittori, 2013) como os necessários para uma resposta 
positiva ao critério que avaliam na Categoria “Planeamento do lugar”.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura - plantas e cortes.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de existência de Áreas Sociais (PAS), através do preenchimento da 

Tabela I29.1.
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Tabela I29.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de existência de Áreas Sociais (PAS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Espaços de estar e convívio - pacientes
1 Existência de um ou mais jardins interiores junto às zonas de convívio e estar: 10
1.1 • Acessíveis 10
1.2 • Não acessíveis 5
2 Existência de espaços de convívio para realização de pequenas atividades: 10
2.1 • Com acesso ao exterior 10
2.2 • Com vista para o exterior 5
3 Existência de espaços de estar interiores. 10
3.1 • Com acesso ao exterior 10
3.2 • Com vista para o exterior 5
4 Existência de espaços destinados a atividades infantis nas alas de pediatria: 10
4.1 • Com acesso ao exterior 10
4.2 • Com vista para o exterior 5
B Espaços de estar e convívio – equipas de trabalho
5 Existência de um ou mais jardins interiores junto às zonas de convívio e estar: 10
5.1 • Acessíveis 10
5.2 • Não acessíveis 5
6 Existência de espaços de estar interiores: 10
6.1 • Com acesso ao exterior 10
6.2 • Com vista para o exterior 5
7 Existência de salas de convívio: 10
7.1 • Com acesso ao exterior 10
7.2 • Com vista para o exterior 5
8 Existência de sala para pequenas refeições: 10
8.1 • Com acesso ao exterior 10
8.2 • Com vista para o exterior 5
9 Existência de pelo menos uma sala para organização de debates de ideias ou confe-

rências: 10

9.1 • Com acesso ao exterior 10
9.2 • Com vista para o exterior 5
C Espaços de estar e espera – visitantes
10 Existência de um espaço para meditação e culto: 10
10.1 • Com acesso ao exterior 10
10.2 • Com vista para o exterior 5
11 Existência de um ou mais jardins interiores junto às salas de espera: 10
11.1 • Acessíveis 10
11.2 • Não acessíveis 5
12 Existência de espaços de cafetaria e bar: 10
12.1 • Com acesso ao exterior. 10
12.2 • Com vista para o exterior. 5
TOTAL



334

8.2. Fichas de avaliação

2. Normalizar o valor de Potencial de existência de Áreas Sociais (PAS), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial de existência de Áreas Sociais
PAS = valor resultante da quantificação
PAS

*= melhor prática
PAS*= prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PAS

*= 95
Prática convencional: PAS*= 50

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I29.2. 

Tabela I29.2 - Avaliação do Indicador I29

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de existência de 
Áreas Sociais (PAS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

 ACSS (2011). Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (2011 ed.). Retrieved from http://www2.acss.
min-saude.pt/Portals/0/RETEH%20V11_V2011%20vf.pdf

Guenther, R., & Vittori, G. (2013). Sustainable healthcare architecture (2nd ed.). New Jersey, EUA: John Wiley & Sons, Inc.

Verderber, S. (2010). Innovation in Hospital Architecture. Nova Iorque, EUA: Routledge.
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C11: FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE ESPACIAIS

I30: Otimização do espaço

Maximização da Área Útil de Pavimento no interior do edifício e redução da Área total de construção.

Objetivo
Promover e premiar a adoção de formas de desenho do espaço e soluções construtivas que facilitem a 
otimização da Área total de construção, reduzindo os impactes ambientais associados à Área Útil de 
Pavimento e aumentando a eficiência da primeira.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O espaço das UPCS passa hoje por transformações resultantes de novos hábitos e necessidades sociais, 
que questionam a tradicional compartimentação dos espaços tradicionalmente mono-funcionais (La-
meira, 2006). Deste modo, novas linguagens e técnicas de projeto emergem para tentar configurar um 
espaço hospitalar eficaz e coerente com a mutação a que este se encontra constantemente sujeito.

Neste contexto, e acrescentando a importância da redução do impacte ambiental dos materiais de cons-
trução e da implantação dos edifícios no terreno, salienta-se a importância da otimização do desenho e 
construção dos espaços hospitalares. A redução da Área total de construção em detrimento da Área Útil 
de Pavimento, demonstra um pensamento cuidado com o desenho das áreas técnicas, incorporação das 
infraestruturas e pormenorização construtiva (Decreto Regulamentar n.º 9/2009).

Assim, o desempenho de um edifício ao nível deste Indicador, avalia-se através do índice de Eficiência 
do Espaço (EE), expresso em percentagem. Desta forma, este índice resulta do quociente entre Área Útil 
de Pavimento (AUP) e a Área total de construção (∑Ac).

Sabendo que este indicador não se apoia em qualquer documento com força regulamentar, para a prática 
convencional considerou-se o valor de 75% e para a melhor prática, uma situação 10% acima deste valor, 
ou seja 85%, pretendendo-se assim premiar as soluções que tenham em conta este Indicador. O valor da 
prática convencional tem em consideração a análise dos edifícios existente onde se verificou que a ∑Ac é, 
em média, 25% mais que a AUP.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas, cortes e alçados;
 » Memória descritiva.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Eficiência do Espaço (EE), através da seguinte equação:
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EE = índice de Eficiência do Espaço (%)
AUP = Área Útil de Pavimento corresponde ao somatório das áreas de todos os compartimentos do 
edifício, calculadas pelo perímetro interno das paredes exteriores do mesmo (excluindo: paredes 
interiores; vestíbulos; couretes; instalações sanitárias; corredores; arrumos e compartimentos com 
iguais funções; e armários embutidos) (m2)
∑Ac = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios exis-
tentes ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota 
de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área de 
construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os es-
paços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)

2. Normalizar o índice de Eficiência do Espaço (RE).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Eficiência do Espaço
EE = valor resultante da quantificação
EE

*= melhor prática
EE* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: EE

*= 85%
Prática convencional: EE* = 75%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I30.1. 

Tabela I30.1 - Avaliação do Indicador I30

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Eficiência do 
Espaço (EE)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Lameira, G. (2006). O habitante na arquitectura. In Neves, J. (Ed.) Arquitectura Ibérica, 16, 23–27. Casal de Cambra, 
Portugal: Caleidoscopio

Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de Maio do Ministério do ambiente do ordenamento do território e do desenvolvimento 
regional. Diário da República: I série, No. 104 (2009)
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C11: FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE ESPACIAIS

I31: Flexibilidade do espaço

Procura de soluções espaciais e organizacionais que contribuam para a versatilidade do espaço. Análise 
do grau de flexibilidade dos espaços, possibilitando o aumento e adequação à contínua necessidade de 
alteração das funções espaciais.

Objetivo
Promover e premiar a opção por uma arquitetura que facilite a flexibilidade dos espaços, a fim de estes 
se conseguirem adequar a diferentes funcionamentos de acordo com as diferentes necessidades do dia-
-a-dia.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os dispositivos que propiciam a desejada flexibilidade espacial, possibilitam a sua ocupação de múltiplas 
formas, acoplando a possibilidade de albergar diferentes modos de usufruir os espaços em situações que 
se nos apresentam como limitadas à partida. Deste modo, a flexibilidade, nas suas diversas formas, tem 
como objectivo primordial libertar os dispositivos hospitalares da rigidez espacial (Vilarinho & Campos, 
2011).

Segundo Eleb-Vidal, Chatelet, & Mandoul (1988), o conceito de flexibilidade pode ser subdividido em 
dois grandes grupos: a flexibilidade inicial e a flexibilidade contínua. A flexibilidade inicial é conside-
rada aquela que engloba os mecanismos capazes de oferecerem a possibilidade de eleição dos espaços 
desejados antes da ocupação efetiva do edifício, permitindo a participação ativa do seu utilizador. Como 
variação destes casos, acrescenta-se os dispositivos que promovem a expansão dos espaços a partir de um 
núcleo modular inicial, tal como um organismo evolutivo. A flexibilidade contínua é aquela que permite 
a um espaço já ocupado, mediante outros artifícios de organização, manter um carácter de versatilidade e 
polivalência. Sendo o primeiro conceito avaliado pelos outros indicadores desta categoria, este Indicador 
centra-se no segundo.

Assim, o desempenho de um edifício ao nível deste Indicador avalia-se através do índice de Flexibilidade 
Global (FG) que se apresenta em percentagem e tem em consideração os dois seguintes índices: Envol-
vente Vertical (EV); e Partições Interiores Verticais (PIV).

Sabendo-se que este indicador não se apoia em qualquer documento com força regulamentar e que a sua 
aplicação prática não é, nesta tipologia de edifícios, uma prioridade, para a prática convencional foi tido 
em conta o valor de 0% e para a melhor prática o de 10%, pretendendo-se com isto incentivar a introdu-
ção das práticas defendidas por este Indicador.

Os espaços/compartimentos a considerar neste Indicador são os apresentados na Tabela I31.1. 
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Tabela I31.1 – Espaços a considerar para avaliação
Áreas públicas e de funcionários
Zonas de estar públicas e salas de espera
Entrada e receção
Zonas de estar e salas de convívio (funcionários)
Salas de reuniões e escritórios da administração
Gabinetes ou Salas de trabalho (de uso privados)
Áreas destinadas aos pacientes
Zonas de estar e salas de convívio (pacientes)
Gabinetes (de atendimento médico)
Quartos de doentes não infeciosos
Quartos de doentes infeciosos
Enfermarias

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas, cortes e alçados;
 » Memória descritiva.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Flexibilidade Global (FG), através da seguinte equação:

FG = índice de Flexibilidade Global (%)
mF = somatório dos metros lineares de cada tipo de EV ou PIV do compartimento i em análise
mT = somatório dos metros lineares das paredes envolvente e paredes interiores do compartimento 
i em análise
IF = Índice de Flexibilidade da EV ou PIV, expresso na Tabela I31.2
n = Número total de compartimentos/espaços em avaliação

Tabela I31.2 – Escala de Índices de Flexibilidade para os parâmetros da EV e PIV (Davico, 2013)
Envolvente Vertical (EV) Partições Interiores Verticais (PIV)
Parede de fole com superfície transparente 8,8 Mobiliário móvel 9,0
Superfície deslizante transparente 7,8 Divisória de fole 7,5
Superfície deslizante opaca 7,1 Cortina 7,1
Superfície transparente com cortina 6,8 Superfície deslizante transparente 5,9
Superfície transparente 5,6 Superfície deslizante opaca 5,7
Porta transparente 4,9 Porta transparente 5,3
Porta opaca 4,4 Porta opaca 4,3
Painel fixo com janela 4,3 Mobiliário fixo multifuncional 3,8
Painel fixo 3,0 Mobiliário fixo 3,1
Parede fixa com janela 2,1 Superfície fixa transparente 2,1
Parede fixa leve 0,9 Painel fixo leve 1,2
Parede fixa pesada 0,0 Parede fixa pesada 0,0
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2. Normalizar o índice de Flexibilidade Global (FG).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Flexibilidade Global
FG = valor resultante da quantificação
FG* = melhor prática
FG* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: FG* = 10%
Prática convencional: FG* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I31.3. 

Tabela I31.3 - Avaliação do Indicador I31

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Flexibilidade 
Global (FG)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

 Davico, A. (2013). Avaliação da flexibilidade dos espaços de habitação: influência das divisórias e mobiliário. (Unpublished 
doctoral thesis). Universidade do Minho, Guimarães.

Eleb-Vidal, M., Chatelet, A.-M., & Mandoul, T. (1988). Penser l ´ habité - Le Logement en Questions. (P. Mardaga, Ed.) 
(2nd ed.). Sprimont, Bélgica: Pierre Mardaga.

Vilarinho, C., & Campos, C. (2011). Potencialidades das divisórias leves e móveis para a flexibilização do espaço. In P. 
Lourenço, V. Graça, P. Mendonça, A. Camões, R. Mateus, L. Bragança, & L. Ramos (Ed.), Paredes divisórias Passado, 
presente e futuro (pp. 129–140). Guimarães, Portugal: Universidade do Minho.
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C11: FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE ESPACIAIS

I32: Adaptabilidade do espaço

Avaliação da capacidade adaptativa dos espaços a mudanças de utilização e alterações técnicas.

Objetivo
Promover a adoção de desenho do espaço e soluções construtivas que facilitem a adaptação destes a di-
ferentes utilizações, em caso de necessidade ou reabilitação do edifício.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
“A adaptabilidade é outra forma de entender a flexibilidade. O edifício adaptável admite, de uma vez, muitas 
funções diferentes e vai mais além da função. Permite também a possibilidade de mudanças de uso” (Maccreanor, 
1998).

A opção pelo desenho de fachadas que não tenham nenhuma indicação que pressuponha um uso con-
creto, a utilização de materiais que não definam nem caracterizem o espaço, ou a adoção de soluções 
construtivas que condicionem menos os espaços, são aspetos que permitem a melhor adaptação de cada 
espaço à possibilidade de mudança. O conceito de adaptabilidade não está diretamente relacionado com 
a ideia de flexibilidade, baseada muitas vezes na negação dos sistemas de distribuição tradicionais. O que 
permite a um edifício adaptar-se às constantes mudanças de necessidades, é acima de tudo uma cum-
plicidade resistente à passagem do tempo e uma clara identificação deste com o ambiente urbano que o 
define. Quando se fala do conceito de adaptabilidade, deve-se ter sempre em consideração, por um lado 
a capacidade de um determinado edifício absorver diferentes utilizações durante o seu período de vida, 
e por outro lado a possibilidade de utilização do mesmo espaço para diversas funções ao longo do seu 
ciclo de vida (Heynen, 2013).

Assim, o desempenho de um edifício ao nível deste indicador avalia-se através do índice de Adaptabili-
dade Global (AG), expresso em percentagem. Sabendo-se que este Indicador não se apoia em qualquer 
documento com força regulamentar e que a sua aplicação prática não é, nesta tipologia de edifícios, uma 
prioridade, para a prática convencional foi considerado o valor de 0% e para a melhor prática o de 10%, 
pretendendo-se com isto incentivar a aplicação destes princípios.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – plantas, cortes e alçados;
 » Memória descritiva.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Adaptabilidade Global (AG), através da seguinte equação:
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AG = índice de Adaptabilidade Global
AUP = Área Útil de Pavimento corresponde ao somatório das áreas de todos os compartimentos do 
edifício, calculadas pelo perímetro interior das paredes exteriores do mesmo (excluindo: paredes 
interiores; vestíbulos; couretes; instalações sanitárias; corredores; arrumos e compartimentos com 
iguais funções; e armários embutidos) (m2)
AIF = Área Interna Fixa corresponde ao somatório das áreas técnicas, couretes, cozinhas, copas e 
instalações sanitárias (m2)
∑AC = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da 
cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área 
de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os 
espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)
Nc = número de camas

2. Normalizar o índice de Adaptabilidade Global (AG).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Adaptabilidade Global
AG = valor resultante da quantificação
AG* = melhor prática
AG* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: AG* = 10%
Prática convencional: AG* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I32.1. 

Referências bibliográficas

Heynen, H. (2013). Space as Receptor, Instrument or Stage: Notes on the Interaction Between Spatial and Social Cons-
tellations. International Planning Studies, 18(3-4), 342–357. http://doi.org/10.1080/13563475.2013.833729

Maccreanor, G. (1998). Adaptabilidad. In Vitoria-Gastreiz (Ed.) A+T Magazine - Vivenda e Flexibilidade (40-45). Ma-
drid, Espanha: a + t architecture publishers

Tabela I32.1 - Avaliação do Indicador I32

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Adaptabilidade 
Global (AG)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C12: CUSTOS DE CICLO DE VIDA

I33: Custo de investimento inicial

Valor do custo do investimento inicial por metro quadrado de Área total de construção.

Objetivo
Promover e premiar a conceção de edifícios sustentáveis cujos custos iniciais de investimento sejam no 
mínimo equivalentes aos dos edifícios convencionais.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Após a análise de diversos indicadores que promovem soluções ambiental e socialmente mais eficientes, 
torna-se fundamental avaliar o impacte económico das opções anteriormente defendidas. Assim, é im-
portante garantir que os custos de investimento inicial não ultrapassam os convencionais, sendo ainda de 
esperar que estes se aproximem das melhores práticas até então aplicadas (Sutikno, 2013). Deste modo, o 
desempenho de um edifício ao nível deste Indicador avalia-se através do valor do Custo de Investimento 
inicial (CI) que se apresenta por metro quadrado de Área total de construção (∑AC).

Para as práticas de referência, são tidos em conta os valores de investimento para o projeto e construção 
(excluindo apetrechamento hospitalar) de edifícios hospitalares novos. Para o corrente trabalho, os edi-
fícios analisados, assim como as práticas alcançadas, são apresentados na Tabela A2.8 e Figura 2.10 do 
Anexo 2 (Araújo & Fernandes, 2009). A média dos valores apresentados no estudo deu origem à prática 
convencional e para a melhor prática, o limiar dos 25% melhores foi considerado.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura:
· Quadro de áreas;
· Memória descritiva.

 » Orçamento final.

Processo de Cálculo
1. Consultar o valor do Custo de Investimento inicial (CI) por metro quadrado para o projeto e constru-

ção do edifício em estudo (excluindo o valor de investimento no apetrechamento hospitalar).

2. Normalizar o valor do Custo de Investimento inicial (CI).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado do valor do Custo de Investimento inicial
CI = valor resultante da quantificação
CI

*= melhor prática
CI* = prática convencional
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2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: CI

*= 1 278 €/m2

Prática convencional: CI*= 1 474 €/m2

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I33.1. 

Tabela I33.1 - Avaliação do Indicador I33

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
Custo de Investimento 
inicial (CI)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Araújo, F., & Fernandes, M. (2009). O desenvolvimento das unidades hospitalares na Região Norte. Presented at the ARS 
Norte, Porto, Portugal.

Sutikno, T. H. (2013). The Way Forward in Sustainable Construction: Issues and Challenges. Ijaas, 2(1), 15–24.
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C12: CUSTOS DE CICLO DE VIDA

I34: Custos de utilização

Valor dos custos de utilização por metro quadrado de Área total de construção.

Objetivo
Promover e premiar a conceção de edifícios sustentáveis cujos custos de utilização sejam inferiores aos 
dos edifícios convencionais.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Para uma análise e avaliação correta da parte económica, é necessário contabilizar também os custos 
de operação e manutenção (Bon & Hutchinson, 2010). Tendo em conta que os edifícios hospitalares 
são grandes consumidores de recursos e que são edifícios que funcionam vinte e quatro horas por dia, 
estes custos representam a maior parte do custo total do ciclo de vida destes edifícios. Deste modo, um 
incremento no investimento inicial pode refletir-se em grandes poupanças nos custos de manutenção a 
médio e longo prazos (Ribas, 2015).

De acordo com a norma EN 16627:2015, os métodos de avaliação para o desempenho económico de 
edifícios devem ser credíveis e sistemáticos, a fim de garantirem a comparabilidade dos resultados (CEN 
TC 350, 2015). Os sistemas de valorização e as regras de cálculo dos respetivos indicadores devem ser 
definidos de acordo com as necessidades e contextos nacionais ou locais.

Assim, o desempenho de um edifício ao nível deste Indicador avalia-se através do valor do Custo de 
Utilização (CU) que se apresenta por metro quadrado de Área total de construção (∑AC) ano. Para as 
práticas de referência, foram considerados os valores estudados e alcançados através da análise do parque 
hospitalar nacional (Castro, Mateus, Serôdio, & Bragança, 2015).

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Relatório técnico do Projeto de abastecimento e drenagem de águas, com estimativa do volume do 
consumo de água potável total do edifício;

 » Cópia da tabela, emitida pela entidade local responsável pelo abastecimento de água potável, com 
o preço por m3, taxa e saneamento e taxa de resíduos sólidos correspondentes a cada escalão de 
consumo de água;  

 » Certificado Energético do edifício ou Projeto de Térmica;
 » Relatório técnico do Projeto de tratamento de resíduos, com estimativa do custo da produção total 
de resíduos.

• Fase de utilização:
 » Dados dos custos dos consumos de água, energia e produção de resíduos relativos ao ano civil ime-
diatamente anterior, submetidos à Entidade Reguladora de Saúde no âmbito do Plano Estratégico 
do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 
(ECO.AP).
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Processo de Cálculo
1. Calcular o valor do Custo de Utilização (CU), através da seguinte equação:

CU = Custo de utilização (€/m2.ano)
CEE = Custo anual total do consumo de Energia Elétrica (€/ano)
CGN = Custo anual total do consumo de Gás Natural (€/ano)
CA = Custo anual total do consumo de Água potável (€/ano)
CPR = Custo anual total com a Produção de Resíduos (€/ano)
∑AC = Área total de construção é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos, sendo estas os somatórios das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da 
cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área 
de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os 
espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) (m2)

2. Normalizar o valor do Custo de Utilização (CU).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado do valor do Custo de Utilização
CU = valor resultante da quantificação
CU

* = melhor prática
CU* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Deverão ser tidos em conta os valores de benchmarks apresentados na Tabela I34.2. Para determinar o 
grupo ao qual pertence o edifício em avaliação, deve ser consultada a Tabela I34.1.

Tabela I34.1 – Divisão dos edifícios hospitalares por grupos (Castro et al., 2015)
Grupo Área total de construção (m2)
Grupo I > 37 663,00
Grupo II 8 807,00 < ∑AC > 37 663,00
Grupo III < 8 807,00

Tabela I34.2 – Práticas de referência do custo dos consumos totais do edifício por metro quadrado ano
Custos totais dos consumos Grupo I Grupo II Grupo III

(€/m2.ano)
Prática convencional (CU) 46,22 43,66 33,73
Melhor prática (CU) 33,97 37,35 28,20

∑AC
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3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I34.3. 

Tabela I34.3 - Avaliação do Indicador I34

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado do 
Custo de Utilização (CU) Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C13: ECONOMIA LOCAL

I35: Contratação de bens e serviços locais

Promoção da comunidade local através da contratação de bens e serviços nacionais e locais.

Objetivo
Promover e premiar o desenvolvimento da economia local através da contratação de bens e serviços locais.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O processo de desenvolvimento local, implica a existência de uma visão global e transversal capaz de 
articular as diferentes iniciativas das dimensões económica, social, ambiental, cultural e política (Jacobs 
& Stott, 1992). Parte de uma vontade comum de melhorar o quotidiano, sendo essa feita de confiança 
nos recursos próprios e na capacidade de combinação entre eles (Melo, 1998).

Uma vez que os edifícios hospitalares representam grandes investimentos para o país, por serem grandes 
consumidores de bens e serviços, tanto na fase de construção como na de utilização, torna-se significa-
tivo avaliar qual o nível de Contratação Local (CL) de bens e serviços de cada um deles. Com o intuito 
de promover a sustentabilidade da economia local, o desenvolvimento do país e a redução dos impactes 
ambientais produzidos pelo transporte de longa distância de bens e serviços, este Indicador considera e 
premeia três níveis de contratações: ao nível nacional; regional e local. Tendo em conta a rede de ligações 
e influências deste tipo de equipamentos, para o último nível foi considerado um raio de 100 km  (Mota, 
et al., 2006). Para a determinação de ponderação entre estes três níveis, foi considerada a distribuição de 
pesos defendida por Saaty et al. (Saaty, 1988).

Para as práticas de referência, foram consultados os Gestores Locais de Energia e Carbono, tendo sido 
estipulado para a prática convencional o valor de 30%. Para a melhor prática acordou-se que um valor 
possível de ser atingido e suficientemente desafiador seria um aumento de 25% da prática convencional.

Dependendo da fase de avaliação do edifício hospitalar, deverão ser considerados os bens e serviços 
apresentados na Tabela I35.1, assim como os demais correlacionados com estes.
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Tabela I35.1 – Contratação de bens e serviços a considerar
Fase de projeto e construção
Serviços de arquitetura
Serviços de Engenharia
Empresa(s) de construção
Fornecedores de materiais e equipamentos
Serviços de limpeza de obra
...
Fase de utilização
Serviços de limpeza
Fornecedores de material médico
Fornecedores de equipamentos
Serviços de manutenção
Fornecedores de produtos alimentares
Serviços de cozinha e produção alimentar
Fornecedores de medicamentos
Serviços de transporte
...

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Listagem das contratações feitas, ou que se pretendem fazer, para a realização da obra.
• Fase de utilização:

 » Listagem das contratações em vigor, que dizem respeito aos prestadores de serviços externos aos 
quadros do edifício hospitalar.

Processo de Cálculo
1. Calcular o valor do nível de Contratação Local (CL) de bens e serviços, através da seguinte equação:

CL = nível de Contratação Local de bens e serviços (%)
NCN = Número de Contratações Nacionais
NCR = Número de Contratações Regionais (raio superior a 100 km, dentro da região em questão)
NCL = Número de Contratações Locais (raio de 100 km)
NCT = Número de Contratações Totais feitas em fase de projeto e construção ou fase de utilização

2. Normalizar o valor do nível de Contratação Local (CL).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado do nível de Contratação Local
CL = valor resultante da quantificação
CL

*= melhor prática
CL* = prática convencional

2.2. Práticas de Referência:
Melhor prática: CL

*= 55%
Prática convencional: CL* = 30%
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3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I35.2. 

Tabela I35.2 - Avaliação do Indicador I35

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Contratação 
Local (CL)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Jacobs, M., & Stott, M. (1992). Sustainable development and the local economy. SAGE Journals, 261–272. Retrieved 
from http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/02690949208726152?journalCode=leca

Melo, A. (1998). Ditos e Reditos em Torno do Desenvolvimento Local. In AR (Ed.) A Rede, 5–8. Lisbos, Portgal: U 
Lisboa

Mota, I., Pinto, M., Sá, J., Marques, V., & Ribeiro, J. (2006). Estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável ENDS 
2005-2015. Lisboa, Portugal: MCOTA.

Saaty, T. L. (1988). What is the Analytic Hierarchy Process?. Nova Iorque, EUA: McGraw Hill.
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C14: SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

I36: Comissionamento

Avaliação dos sistemas e componentes do edifício ao longo das diferentes fases do seu ciclo de vida.

Objetivo
Promover e premiar a existência de um processo de comissionamento devidamente planeado, que asse-
gure o bom funcionamento de todos os sistemas e componentes do edifício.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O processo de comissionamento pretende assegurar que os sistemas e componentes de um edifício são 
projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos dos 
mesmos. Deste modo, este processo inclui a aplicação integrada de um conjunto de técnicas e proce-
dimentos que facilitam a verificação, inspeção e execução de testes a cada componente ou sistema do 
edifício (Djuric & Novakovic, 2009).

O desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor do nível de Gestão de Sis-
temas mecânicos (GS), o qual resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos critérios 
estabelecidos na Tabela I36.1. Consoante a fase do edifício em análise deve ser considerada a secção A 
ou a B da respetiva tabela.

De acordo com o defendido por Machado (2013), estas são práticas nem sempre recorrentes no projeto 
e construção deste tipo de edifícios. Sendo assim, e pretendendo-se premiar os edifícios que respondam 
aos critérios apresentados na Tabela, para a prática convencional considerou-se o valor de 20 créditos, 
correspondentes à resposta positiva ao critério 1 ou 7. Para a melhor prática, acrescentou-se o somatório 
do menor valor obtido pelas respostas positivas aos critérios A.2.2 e A.2.3 ou B.2.8 e B2.9.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto AVAC;
 » Projeto de Iluminação;
 » Projeto de fornecimento e drenagem de água;
 » Projeto de gestão de resíduos;
 » Documentação comprovativa de todas as ações tomadas.

• Fase de utilização:
 » Projeto AVAC;
 » Projeto de Iluminação;
 » Projeto de fornecimento e drenagem de água;
 » Projeto de gestão de resíduos;
 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I36.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do nível de Gestão de Sistemas mecânicos (GS), através do preenchimento da 

Tabela I36.1.
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Tabela I36.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Gestão de Sistemas mecânicos (GS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Fase de projeto e construção
A.1 Equipa
1 Existe ou está prevista a existência de uma equipa responsável pelo processo de 

dimensionamento, instalação, execução de testes de desempenho e fase inicial da 
manutenção dos sistemas e componentes do edifício.

20

A.2 Documentação
2 Existem projetos de redes e instalações que consideraram o desempenho desejado 

para cada sistema que integra o edifício.
2.1 • Projeto de AVAC 5
2.2 • Projeto de Iluminação 5
2.3 • Projeto de fornecimento e drenagem de água 5
2.4 • Projeto de gestão de resíduos 5
3 Foram desenvolvidos ou está previsto o desenvolvimento de formulários de ocorrên-

cia que servem para registar de forma detalhada eventuais imprevistos que ocorram 
durante o processo de comissionamento e respetivas soluções, que não tenham sido 
detalhados no plano inicial.

5

A.3 Medidas
4 Durante o processo de construção é garantida ou será garantida a correta instalação 

dos sistemas projetados, através do acompanhamento e verificação por parte da equi-
pa designada no ponto 1.

15

5 É estabelecido, nesta fase, que serão feitas campanhas de sensibilização e serão dadas 
formações que expliquem aos utilizadores como operar eficazmente estes sistemas e 
respetivos componentes.

10

6 Foram definidos, calendarizados e implementados testes e ensaios de desempenho, 
capazes de avaliar o desempenho dos diferentes sistemas, durante e após a fase de 
construção, antes da ocupação do edifício.

10

B Fase de utilização
B.1 Equipa
7 Existe uma equipa responsável, que responde ao gestor do edifício, pela verificação 

da eficaz operação, execução de testes de desempenho e manutenção dos sistemas e 
componentes do edifício.

20

B.2 Documentação
8 Os projetos de redes e instalações que consideraram o desempenho desejado para 

cada sistema que integra o edifício, estão disponíveis para consulta:
8.1 • Projeto de AVAC 5
8.2 • Projeto de Iluminação 5
8.3 • Projeto de fornecimento e drenagem de água 5
8.4 • Projeto de gestão de resíduos 5
9 Existem formulários de ocorrência que servem para registar de forma detalhada 

eventuais imprevistos que ocorram durante o processo de comissionamento e respeti-
vas soluções, que não tenham sido detalhados no plano inicial.

5

B.3 Medidas
10 Durante o processo de construção é garantida ou será garantida a correta instalação 

dos sistemas projetados, através do acompanhamento e verificação por parte da equi-
pa designada no ponto 7.

15

11 São feitas campanhas de sensibilização e serão dadas formações que explicam aos 
utilizadores como operar eficazmente estes sistemas e respetivos componentes. 10

12 Estão definidos, calendarizados e implementados testes e ensaios de desempenho, 
capazes de avaliar o desempenho dos diferentes sistemas, ao longo desta fase de 
utilização do edifício.

10

TOTAL
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2. Normalizar o valor do nível de Gestão de Sistemas mecânicos ( ), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor do nível de Gestão de Sistemas mecânicos
GS = valor resultante da quantificação
GS

*= melhor prática
GS* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: GS

*= 30
Prática convencional: GS* = 20

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I36.2. 

Tabela I36.2 - Avaliação do Indicador I36

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do nível de Gestão de 
Sistemas mecânicos (GS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Djuric, N., & Novakovic, V. (2009). Review of possibilities and necessities for building lifetime commissioning. Rene-
wable and Sustainable Energy Reviews, 13(2), 486–492. http://doi.org/10.1016/j.rser.2007.11.007

Machado, M. (2013, January 24). Manutenção Preventiva de um Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ISEL.
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C14: SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

I37: Plano de gestão ambiental

Promoção da adoção de um Plano de Gestão Sustentável.

Objetivo
Promover e premiar a existência de um Sistema de Gestão Ambiental que assegure a fase de projeto e 
construção e que perdure ao longo da fase de utilização através de um Plano de Gestão Sustentável.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Independentemente do projeto de conceção de um edifício, a sua eficiência, custos de manutenção e 
operação são muito influenciados pelo comportamento dos seus utilizadores. Deste modo, torna-se im-
portante a existência de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que assegure as boas práticas durante 
a fase de projeto e construção e que se mantenha durante a fase de utilização, a fim de serem atingidos 
os objetivos e metas aos quais o edifício se propõe.

A conformidade com a norma ISO 14001 assegura à organização de gestão do edifico um uso racional 
de energia e recursos, além da redução dos custos ao longo do seu período de utilização: garantindo que 
o SGA atinja os resultados esperados; prevenindo ou reduzindo efeitos indesejáveis; permitindo atingir 
uma melhoria continua no funcionamento do edifício (ISO, 2015).

Para além desta norma, o EMAS é um sistema de eco gestão e auditoria voluntário da União Europeia, 
que se destina a organizações que pretendem avaliar e melhorar o seu comportamento ambiental (APA, 
2013). Assim, o EMAS tem como objetivo a promoção da melhoria contínua do comportamento am-
biental das organizações, através:
• da implementação de sistemas de gestão ambiental;
• da avaliação sistemática, objetiva e periódica do desempenho dos sistemas de gestão;
• de um diálogo aberto com o público e outras partes interessadas;
• de uma formação profissional e contínua dos trabalhadores da organização que permita uma partici-

pação real do pessoal na melhoria do comportamento ambiental.

O desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Potencial do Plano de 
Gestão Sustentável (PPGS). Este resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos crité-
rios estabelecidos na Tabela I37.1. Consoante a fase do edifício em análise deve ser considerada a secção 
A ou B da respetiva Tabela.

Para a obtenção das práticas de referência foram analisados os edifícios existentes, bem como as re-
comendações da ACSS publicadas no “Guia de Boas Práticas para o Sector da Saúde” (ACSS, 2013). 
Assim, para a prática convencional, considerou-se o somatório do menor valor de créditos possível de 
atingir em cada uma das subsecções. Para a melhor prática, foi considerado o somatório dos créditos 
atribuídos aos critérios também defendidos pela ACSS no referido Guia.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I37.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável (PPGS), através do preenchimento da 

Tabela I37.1.

Tabela I37.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável (PPGS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Fase de projeto e construção
A.1 SGA
1 A construção do edifício possui um SGA certificado pela norma ISO 14001 ou pelo 

sistema EMAS. 20

2 São feitas avaliações sistemáticas, objetivas e periódicas do desempenho dos sistemas 
de gestão. 10

3 É realizada formação profissional e contínua dos trabalhadores, a qual permite uma 
participação real dos colaboradores na melhoria do comportamento ambiental. 10

A.2 Monitorização
4 A monitorização do edifício será feita através:
4.1 • De um sistema de monitorização de consumos e produção de resíduos 25
4.1 • Da consulta dos valores apresentados nos contadores 10
A.3 Manual de boas práticas de sustentabilidade
5 Está prevista a existência de um Manual de boas práticas de sustentabilidade que 

englobe a:
5.1 • Qualidade do ar 5
5.2 • Eficiência energética 5
5.3 • Utilização e qualidade da água 5
5.4 • Gestão de recursos 5
5.5 • Gestão de resíduos 5
5.6 • Qualidade de vida dos utilizadores 5
B Fase de utilização
B.1 SGA
6 O edifício possui:
6.1 • Um SGA certificado pela norma ISO 14001 ou pelo sistema EMAS 30
6.2 • Um Plano de Gestão Sustentável que consiste num programa de ação pormenori-

zado que garante a aplicação de políticas sustentáveis no edifício: 10

6.2.1  » Este programa de ação, identifica objetivos para um desempenho sustentável 
ao nível da energia, água, produtos químicos e resíduos e é atualizado periodi-
camente

5

6.2.2  » Existe um responsável, cuja formação é em engenharia ambiental ou equiva-
lente, que assegura a implementação deste Plano de gestão sustentável 5

7 São feitas avaliações sistemáticas, objetivas e periódicas do desempenho dos sistemas 
de gestão. 10

8 É realizada formação profissional e contínua dos trabalhadores, a qual permite uma 
participação real dos intervenientes na melhoria do comportamento ambiental. 10
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Tabela I37.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável (PPGS) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B.2 Monitorização
9 A monitorização é feita no edifício através:
9.1 • De um sistema de monitorização:
9.1.2  » De consumos energéticos 5
9.1.3  » De consumos de água 5
9.1.4  » Quantificação da produção de resíduos 5
9.1.5  » Quantificação das emissões atmosféricas 5
9.1.6  » Quantificação da aquisição de bens e serviços 5
9.2 •	Da consulta dos valores apresentados nos contadores. 10
10 A entidade gestora do edifício examina os dados de consumos, produção e emissões e 

implementa medidas corretivas, sempre que necessário. 10

B.3 Manual de boas práticas de sustentabilidade
11 Existe um Manual de boas práticas de sustentabilidade que engloba a:
11.1 • Qualidade do ar 5
11.2 • Eficiência energética 5
11.3 • Utilização e qualidade da água 5
11.4 • Gestão de recursos 5
11.5 • Gestão de resíduos 5
11.6 • Qualidade de via dos utilizadores 5
12 Neste Manual são consideradas todas as práticas enumeradas no “Guia de Boas Prá-

ticas para o Sector da Saúde” publicado pela ACSS. 10

13 Neste Manual, para além da designação da medida, é especificado para cada prática 
apresentada:

13.1 • O âmbito da medida 1
13.2 • O responsável pela implementação 1
13.2 • O grau de dificuldade de implementação da medida 1
13.4 • A descrição da ação a desenvolver para a implementação da medida 1
13.5 • São dados exemplos de implementação da medida 1
TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável (PPGS), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável
PPGS = valor resultante da quantificação
PPGS

*= melhor prática
PPGS*

 = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PPGS

*= 50
Prática convencional: PPGS*

 = 25
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Tabela I37.2 - Avaliação do Indicador I37

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial do Plano de 
Gestão Sustentável (PPGS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E  < 0,00

Referências bibliográficas

 ACSS (2013). Guia de boas práticas para o sector da saúde (1st ed.). Retrieved from http://www.acss.min-saude.pt/wp-
-content/uploads/2016/09/Guia-de-Boas-Praticas-para-o-Sector-da-Saude-v2016.pdf

APA. (2013). Procedimento de Registo das Organizações no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria. Lisboa, Portugal: APA.

ISO (2015). ISO 14001: 2015 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Genebra, Suiça: ISO.

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I37.2. 
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C14: SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

I38: Controlo de infeções

Monitorizar e avaliar o controlo de infeções.

Objetivo
Promover e premiar uma adequada limpeza, desinfeção, descontaminação e esterilização de todas as 
áreas, equipamentos e instrumentos constituintes do edifício hospitalar.

Aplicabilidade
• Fase de utilização

Descrição
O ar ambiente é reconhecido como meio de propagação de microrganismos, originando muitos vezes 
infeções hospitalares, embora a maioria destas esteja relacionada com os métodos diagnósticos e tera-
pêuticos  (Pereira, et al., 2005). Assim, não existe ainda um método padrão que analise do ar e a relação 
entre os níveis microbianos do ambiente hospitalar, embora hajam diversas recomendações (Camacho, 
2010). Relativamente ao conhecimento e à conscientização dos vários riscos de transmissão de infeções, 
das limitações dos processos de desinfeção e de esterilização e das dificuldades de processamento ine-
rentes à natureza de cada artigo, estes são imprescindíveis para que se possa tomar as devidas precauções 
(Mesiano, Costa, & Almeida, 2000). 

No Indicador 22 (Qualidade do Ar Interior) da Categoria 6, é avaliado o Índice Médio de Qualidade do 
Ar Interior (IMQAI) e tidos em conta os atuais regulamentos em vigor. No Indicador 13 (Separação e 
armazenamento de resíduos) da Categoria 4, é avaliado o Potencial das condições do edifício para a se-
paração e o armazenamento de Resíduos Hospitalares (PRH). Deste modo, o desempenho do edifício, ao 
nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Potencial de Controlo de Infeções (PCI). Este resulta 
do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos critérios estabelecidos na Tabela I38.2.

Para a obtenção das práticas de referência foram consideradas as recomendações do “Manual de Contro-
lo de Infeção” da ARS Norte (ARS Norte, 2013) e os métodos defendidos e apresentados pela ANVISA 
(Mesiano, Costa, & Almeida, 2000). Assim, para a prática convencional considerou-se o somatório do 
menor valor de créditos possível de atingir na secção A (Medidas Gerais). Para a melhor prática, foi 
considerado também o somatório do menor valor de créditos possível de atingir na secção B (Medidas 
Específicas).

As medidas consideradas na Tabela I38.2 são avaliadas de acordo com a criticidade das áreas hospitalares 
(caracterizadas na Tabela I38.1). 

Tabela I38.1 – Classificação das áreas hospitalares de acordo com o risco de infeção (ARS Norte, 2013)
Área Definição Compartimentos
Crítica Geral Onde existe um maior risco de transmissão 

de infeção, por serem locais onde se 
realizam procedimentos de risco e onde se 
poderão encontrar pacientes com o sistema 
imunitário em baixo.

Salas de pequenas cirurgias
Salas de estomatologia/higiene oral
Salas de tratamento de feridas

Específica Onde a especificidade dos procedimentos 
realizados tem um considerável risco 
biológico, exigindo um plano de limpeza e 
de desinfeção próprios.

Salas de bloco operatório
Laboratórios
Serviços de esterilização
Centro Diagnóstico Pneumológico
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Elementos necessários para a avaliação
• Fase de utilização:

 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I38.2.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Controlo de Infeções (PCI), através da Tabela I38.2.

Tabela I38.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Controlo de Infeções (PCI)
Critérios Descrição √ Créditos
A Medidas Gerais
A.1 Instruções de trabalho
1 Existe uma Comissão de Controlo de Infeção (CCI):
1.1 • No agrupamento 10
1.2 • No próprio edifício 20
2 As instruções são realizadas a partir das CCI 5
3 As instruções, técnicas e precauções básicas estão devidamente afixadas em todas as 

áreas de risco para consulta de todos os funcionários e utilizadores do edifício. 10

4 Existe uma Manual de Controlo da Infeção para consulta regular, que contém: 10
4.1 • A descrição das várias etapas de limpeza. 2,5
4.2 • Assegura a cobertura de todas as partes da UPCS. 2,5
4.3 • A descrição dos equipamentos, nomeadamente dos procedimentos de montagem e 

desmontagem e outros requisitos técnicos, quando necessários. 2,5

4.4 • Descrição dos procedimentos de limpeza e desinfeção para todos os equipamentos, 
utensílios e áreas, descrevendo o modo de realização das atividades. 2,5

4.5 • A descrição exaustiva do plano de limpeza e desinfeção. 2,5
4.6 • Procedimentos, de verificação, para avaliação da eficácia do plano de limpeza e 

desinfeção. 2,5

5 Existe um plano de higienização, que contém: 10
5.1 • Etapa da limpeza 2,5
5.2 • Etapa da desinfeção 2,5
5.3 • Plano de higienização por área 5
6 Dependendo do risco da área em questão, é feita a desinfeção (descontaminação 

microbiana) de todos os equipamentos e instrumentos sujos. 10

Tabela I38.1 – Classificação das áreas hospitalares de acordo com o risco de infeção (ARS Norte, 2013) (continuação)
Área Definição Compartimentos
Semicrítica Geral Utilizadas por utentes e onde se realizam 

procedimentos de risco reduzido 
(excluindo as dos pontos anteriores).

Salas de administração de aerossóis
Salas de vacinação
Salas de injetáveis
Salas de saúde infantil
Salas de saúde materna e planeamento 
familiar
Salas de podologia
Outros gabinetes de consulta
Instalações sanitárias
Balneários

Específica Onde se armazenam resíduos hospitalares 
com risco biológico.

Zona de armazenamento de resíduos 
hospitalares dos Grupos III e IV

Não-crítica Onde não se realizam procedimentos 
de risco.

Salas do serviço administrativo e similares
Salas de reuniões
Salas de espera
Corredores e átrios
Refeitórios, copas e bares
Escadas internas de emergência
Entradas exteriores dos serviços
Elevadores
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Tabela I38.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Controlo de Infeções (PCI) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
7 Nas áreas onde se manipulam alimentos, é feita a adequada desinfeção de todos os 

artigos, incluindo as bancadas e utensílios. 10

8 São garantidos procedimentos de rotina de limpeza e desinfeção adequados 
das superfícies, camas, equipamentos de cabeceira e outras superfícies tocadas 
frequentemente, de todas as áreas.

10

A.2 Higienização do ambiente
9 Os princípios gerais de limpeza implicam:
9.1 • A limpeza é sempre feita da zona mais limpa para a mais suja 2,5
9.2 • Limpeza húmida 2,5
9.3 • Limpeza de cima para baixo 2,5
9.4 • Limpeza diária de superfícies horizontais 2,5
9.5 • Limpeza do chão com duplo balde 2,5
9.6 • Limpeza com água quente ou morna 2,5
9.7 • Limpeza com água e sabão 2,5
9.8 • Limpeza das zonas mais críticas para as menos críticas 2,5
9.9 • Limpeza das zonas mais interiores para as mais exteriores 2,5
9.10 • Nunca varrer, sacudir ou limpar a seco (exceto no exterior das unidades) 2,5
9.11 • Nunca utilizar desinfetantes para limpar 2,5
9.12 • Utilização de panos de cores diferentes conforme as áreas 2,5
9.13 • Existência de planos de limpeza de acordo com a criticidade das áreas 2,5
10 A limpeza mínima é realizada, de acordo com a criticidade da área em questão:
10.1 • Áreas criticas - duas a três vezes por dia 5
10.2 • Áreas semicríticas – duas vezes por dia 5
10.3 • Áreas não críticas – Uma vez por dia 5
A.3 Medidas de precaução
11 Os cuidados básicos exigidos são sempre considerados, não existindo exceções:
11.1 • Lavagem das mãos 10
11.2 • Utilização de luvas, máscaras e óculos (dependendo dos casos) 10
11.3 • Uso de avental ou batas 10
A.4 Roupas e lavandarias
12 Existem contentores específicos para colocação da roupa possivelmente contaminada. 10
12.1 Esta é recolhida com a periodicidade necessária, de acordo com a área em questão 5
12.2 O percurso até à lavandaria é independente do de circulação recorrente de pacientes 

e visitantes 5

B Medidas Específicas
B.1 Controlo da eficácia da esterilização
13 São realizados testes químicos nos autoclaves, estufas, ...:
13.1 • Regularmente para deteção rápida de infeção. 5
13.2 • Realiza-se um teste químico (ex. Baowe-Dick) diariamente, no primeiro ciclo do 

aparelho, em cada dispositivo de esterilização. 10

14 São feitos regularmente testes com indicadores biológicos nos autoclaves, estufas, 
entre outros. 20

B.2 Monotorização e verificação
15 São feitas auditorias mensais às estruturas de higienização das mãos. 10
16 Existem listas de verificação da limpeza que possam ser preenchidas pelos 

funcionários a fim de melhorar os eu desempenho 5

TOTAL
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2. Normalizar o valor de Potencial de Controlo de Infeções (PCI), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial do Plano de Gestão Sustentável
PCI = valor resultante da quantificação
PCI

*= melhor prática
PCI* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PCI

*= 135
Prática convencional: PCI* = 85

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I38.3. 

Tabela I38.3 - Avaliação do Indicador I38

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de Controlo de 
Infeções (PCI)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E  < 0,00

Referências bibliográficas

ARS Norte. (2013). Manual de Controlo De Infeção. Porto, Portugal: ARS Norte.

Camacho, R. (2010). Detecção de bactérias no ar em ambiente hospitalar com recurso a técnicas moleculares. (Unpublished 
master’s thesis). Universidade da Madeira, Funchal.

Mesiano, E., Costa, M., & Almeida, M. (2000). Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar. Brasília, Brasil: ANVISA.

Pereira, R., Reis, D., Júnior, G., Raddi, M., Pedigone, M., & Martins, C. (2005). Bioaerossóis bacterianos em um hos-
pital. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, 26 (1), 77–81.
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C14: SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

I39: Redução da poluição sonora

Introdução de medidas de mitigação da produção de ruído.

Objetivo
Promover e premiar a redução da produção de ruído dentro das instalações hospitalares.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
No Indicador 21 (Conforto Acústico) da Categoria 6, o Nível médio de Conforto Acústico (NCA) do 
edifício é avaliado, tendo em conta os regulamentos em vigor e a implantação do edifício e soluções 
construtivas selecionadas. Mas ao nível funcional do próprio equipamento hospitalar, estes edifícios têm 
ainda dezenas de diferentes fontes de ruídos e muitas delas são associadas às atividades e procedimentos 
que acontecem ao longo de diferentes horários do dia (Costa, Lacerda, & Marques, 2011). Desta forma, 
torna-se fundamental apresentar, avaliar e implementar formas de mitigação da produção de ruído am-
biente deste tipo de edifícios, uma vez que são o meio ambiente de muitos profissionais e que o tempo 
de recuperação dos doentes pode ser diminuído em ambientes interiores com níveis de pressão sonora 
mais reduzidos (Weich, Ourique, Tochetto, & Franceschi, 2011). De acordo com a OMS, o ruído pode 
afetar o trabalho, o descanso, o sono e a comunicação verbal, podendo provocar reações psicológicas, 
sinológicas e ao mesmo tempo patológicas (Mateus, 2008). Assim, o desempenho do edifício, ao nível 
deste indicador, avalia-se através do valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS). Este re-
sulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação das condições estabelecidas na Tabela I39.1. 
Consoante a fase do edifício em análise deve ser considerada a secção A ou B da respetiva tabela. Como 
não existem níveis de referência para a prática convencional ao nível deste Indicador, considera-se para tal o 
valor de 0. Para a melhor prática considerou-se a obtenção de 25% dos créditos totais da Tabela I39.1.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I39.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS), através do preenchimento da 

Tabela I39.1.
Tabela I39.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Fase de projeto e construção
A.1 Gestão e controlo
1 Todas as áreas de lavandaria, casa de máquinas, armazéns e zonas técnicas estão 

separadas e não são contínuas a áreas que aspiram cuidados redobrados, como os 
quartos dos pacientes, enfermarias e gabinetes de atendimento médico.

10

2 As salas de esterilização estão devidamente insonorizadas ou os autoclaves encon-
tram-se dentro de caixas de insonorização. 10

3 As cozinhas, copas, refeitórios e salas de estar e de convívio estão devidamente 
afastadas das áreas que aspiram cuidados redobrados, como os quartos dos pacientes, 
enfermarias e gabinetes de atendimento médico.

10
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Tabela I39.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
4 Os aparelhos de Ventilação e Ar Condicionado terão:
4.1 • Um adequado isolamento acústico a sons aéreos entre a zona de instalação dos 

equipamentos e a zona a proteger. 10

4.2 • Possuem apoios ou plataformas anti vibratórias na base dos equipamentos e a 
aplicação de mangas flexíveis nas condutas, que evitam a transmissão de vibrações 
ao edifício.

10

A.2 Medidas de redução
5 Foram previstas dobradiças com amortecedores (soft close):
5.1 • Nas portas dos compartimentos 5
5.2 • Nas portas dos armários 5
6 Os materiais de revestimento e pavimento dos serviços de internamento, ambulatório 

e bloco operatória possuem uma boa capacidade de absorção do ruído. 10

B Fase de utilização
B.1 Monotorização e verificação
7 São realizados testes de avaliação periódicos ao ruído, com o objetivo de avaliar se é 

possível reduzir as fontes de ruído e introduzir novas medidas de funcionamento. 10

8 Os valores regularmente alcançados são:
8.1 • < 45 dB 10
8.2 • > 45 dB e < 55 dB 5
9 É feita a manutenção adequada a todas as rodas de cadeiras, macas, camas, cadeiras 

de rodas, carrinhos, ..., assegurando que estas não fazem mais ruido do que o 
previsto.

5

B.2 Gestão e controlo
10 Existem guias com medidas e métodos a adotar para a redução do ruído por parte 

dos profissionais, os quais incluem as recomendações:
10.1 • Falar baixo 2,5
10.2 • Não bater as portas 2,5
10.3 • Responder rapidamente aos alarmes 2,5
10.4 • Não arrastar móveis 2,5
10.5 • Manusear suavemente os contentores do lixo 2,5
10.6 • Evitar calçado que faça barulho 2,5
10.7 • Manter os telemóveis no modo “silêncio” 2,5
10.8 • Controlar o volume máximo permitido dos aparelhos de televisão e música 2.5
11 Todas as áreas de lavandaria, casa de máquinas, armazéns e zonas técnicas estão 

separadas e não contínuas a áreas que aspiram cuidados redobrados, como os quartos 
dos pacientes, enfermarias e gabinetes de atendimento médico.

10

12 As salas de esterilização estão devidamente insonorizadas ou os autoclaves encon-
tram-se dentro de caixas de insonorização. 10

13 As cozinhas, copas, refeitórios e salas de estar e de convívio estão devidamente 
afastadas das áreas que aspiram cuidados redobrados, como os quartos dos pacientes, 
enfermarias e gabinetes de atendimento médico.

10

14 Os aparelhos de Ventilação e Ar Condicionado possuem:
14.1 • Um adequado isolamento acústico a sons aéreos entre a zona de instalação dos 

equipamentos e a zona a proteger. 10

14.2 • Possuem apoios ou plataformas anti vibratórias na base dos equipamentos e man-
gas flexíveis nas condutas, que evitam a transmissão de vibrações ao edifício. 10

B.3 Medidas de redução
15 É avaliado o nível sonoro que cada equipamento tem, sendo reajustado o mesmo, 

sempre que exceda os limites aceitáveis. 10
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2. Normalizar o valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora
PRPS = valor resultante da quantificação
PRPS

*= melhor prática
PRPS* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática (Fase de projeto e construção): PRPS

*= 20
Melhor prática (Fase de utilização): PRPS

*= 40
Prática convencional: PRPS* = 0

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I39.1. 

Tabela I39.2 - Avaliação do Indicador I39

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado de Potencial de 
Redução da Poluição Sonora (PRPS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Costa, G., Lacerda, A., & Marques, J. (2011). Ruído no Contexto Hospitalar: Impacto na Saúde dos Profissionais de 
Enfermagem. Cefac. Retrieved from http://www.scielo.br/pdf/rcefac/2013nahead/163-11.pdf

Mateus, D. (2008). Acústica de Edifícios e Controlo de Ruído. Coimbra, Portugal: FCTUC.

Weich, T., Ourique, A., Tochetto, T., & Franceschi, C. (2011). Eficácia de um programa para redução de ruído em 
unidade de terapia intensiva neonatal. Bras Ter Intensiva, 23(3), 327–334.

Tabela I39.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Redução da Poluição Sonora (PRPS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
16 É controlado, sempre que possível, e identificado, o ruído de todos os aparelhos e equipamentos:
16.1 • Telefones 2,5
16.2 • Campainhas 2,5
16.3 • Impressoras e computadores 2,5
16.4 • Caldeiras 2,5
16.5 • Televisores 2,5
16.6 • Rádios e aparelhagens 2,5
16.7 • Lavandarias 2,5
16.8 • Elevadores 2,5
17 Existem dobradiças com amortecedores (soft close):
17.1 • Nas portas dos compartimentos; 5
17.2 • Nas portas dos armários. 5
18 Os materiais de revestimento e pavimento dos serviços de internamento, ambulatório 

e bloco operatória possuem uma boa capacidade de absorção do ruído. 10

TOTAL
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C15: SISTEMAS

I40: Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC

Avaliação do plano de manutenção previsto e executado, garantindo o bom funcionamento e eficiência 
dos sistemas mecânicos existentes ou projetados.

Objetivo
Promover e premiar a existência de um plano de manutenção, que assegure o bom funcionamento de 
todos os sistemas mecânicos e componentes do edifício.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Um edifício hospitalar possui complexas características e exigências operacionais, requerendo uma ges-
tão técnica e uma manutenção bastante cuidadas e periódicas. Assim, a manutenção preventiva do edi-
fício, das instalações e seus equipamentos torna-se fundamental (Machado, 2013). Como já foi referido, 
nos Indicadores I17, I20 e I22 da Categoria 6 (Conforto e Saúde dos utilizadores), o impacte dos siste-
mas de iluminação artificial e de AVAC representam uma significativa fatia dos consumos do edifício. 
Associado a isto, é de reforçar a importância destes para o bom funcionamento deste tipo de equipamen-
to público, com a finalidade de se assegurar o conforto dos seus utilizadores.

Em Portugal não existe legislação específica para ações de manutenção. No entanto, nos artigos 9º, 10º 
e 12º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) é apontada a obrigatoriedade da con-
templação das obras de manutenção. Assim, a existência de um Manual de Inspeção e Manutenção da 
Edificação (MIME) é obrigatória, contemplando este um plano de inspeções periódicas a registar nas 
fichas de inspeção  (Decreto-Lei nº 38 382, 1951).

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Potencial 
de Eficiência dos Sistemas (PES), o qual resulta do somatório dos créditos obtidos através da satisfação 
de cada um dos critérios estabelecidos na Tabela I40.1. Consoante a fase do edifício em análise, deve 
ser considerada a secção A ou B da respetiva Tabela, sendo que os créditos da secção A não podem ser 
somados aos da secção B.

De acordo com o defendido por Machado (Machado, 2013), estas são práticas nem sempre recorrentes 
no projeto e construção deste tipo de edifícios. Sendo assim, e pretendendo-se premiar os edifícios que 
tenham em consideração alguns dos critérios apresentados na Tabela, para a prática convencional con-
siderou-se o valor de 20 créditos, correspondente à resposta positiva ao critério 1 ou 5. Para a melhor 
prática, acrescenta-se o somatório do menor valor obtido pelas respostas positivas aos critérios A.2.2 e 
A.2.3.1 ou B.2.6 e B.2.7.1.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Plano de Gestão e Manutenção;
 » Documentação comprovativa de todas as opções tomadas.

• Fase de utilização:
 » Manual de Inspeção e Manutenção da Edificação (MIME);
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 » Manual de gestão dos sistemas e componentes;
 » Plano de Gestão e Manutenção;
 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I40.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Eficiência dos Sistemas (PES), através do preenchimento da Tabela 

I40.1.

Tabela I40.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Eficiência dos Sistemas (PES)
Critérios Descrição √ Créditos
A Fase de projeto e construção
A.1 Equipa
1 Existe ou está prevista a existência de equipa responsável pelo processo de manuten-

ção dos sistemas e componentes do edifício. 20

A.2 Documentação
2 Foi desenvolvido ou está previsto o desenvolvimento de um manual de gestão dos 

sistemas e componentes do edifício, onde é fornecida a informação necessária para a 
compreensão e adequada operação dos mesmos.

10

3 Foi desenvolvido ou está previsto o desenvolvimento de um Manual de Inspeção e 
Manutenção da Edificação (MIME), onde esteja também detalhado:

3.1 • Periodicidade das inspeções que devem ser realizadas a cada sistema, equipamento 
e componente. 5

3.2 • Processos de manutenção esperados para cada sistema, equipamento e componente. 5
3.3 • É feita a identificação dos meios e recursos técnicos necessários para cada 

manutenção. 5

A.3 Medidas
4 Foi definido ou está prevista a definição de um Plano de Gestão e Manutenção dos 

diferentes sistemas mecânicos previstos:
4.1 • Genérico 5
4.2 • Que prevê os principais sistemas mecânicos 10
4.3 • Detalhado, com indicação dos períodos de manutenção, medidas interventivas e 

possibilidade de registo das operações de manutenção 15

B Fase de utilização
B.1 Equipa
5 Existe uma equipa responsável pelo processo de manutenção dos sistemas e compo-

nentes do edifício. 20

B.2 Documentação
6 Existe um manual de gestão dos sistemas e componentes do edifício, onde é forneci-

da a informação necessária para a compreensão e adequada operação dos mesmos. 10

7 Existe um Manual de Inspeção e Manutenção da Edificação (MIME), onde esteja 
também detalhado:

7.1 • Periodicidade das inspeções que devem ser realizadas a cada sistema, equipamento 
e componente. 5

7.2 • Processos de manutenção esperados para cada sistema, equipamento e componente. 5
7.3 • É feita a identificação dos meios e recursos técnicos necessários para cada 

manutenção. 5

B.3 Medidas
8 Existe um Plano de Gestão e Manutenção dos diferentes sistemas mecânicos previstos:
8.1 • Genérico 5
8.2 • Que prevê os principais sistemas mecânicos 10
8.3 • Detalhado, com indicação dos períodos de manutenção, medidas interventivas e 

possibilidade de registo das operações de manutenção 15
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Tabela I40.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Eficiência dos Sistemas (PES) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
9 O sistema de manutenção é:
9.1 • Corretivo (efetuado depois da deteção de uma avaria) 5
9.2 • Preventivo (feito em intervalos de tempo predeterminados) 10
9.3 • Sistemático (feito em intervalos de tempo predeterminados ou de acordo com o 

funcionamento dos sistemas) 15

TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial de Eficiência dos Sistemas (PES), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do valor de Potencial Eficiência dos Sistemas
PES = valor resultante da quantificação
PES

*= melhor prática
PES* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PES

*= 35
Prática convencional: PES* = 20

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I40.2. 

Tabela I40.2 - Avaliação do Indicador I40

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de Eficiência 
dos Sistemas (PES)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Machado, M. (2013, January 24). Manutenção Preventiva de um Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ISEL.

Decreto-Lei nº 38 382 de 7 de Agosto de 1952 do Ministério das Obras Públicas. Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 
Diário da República: I séries, No. 383 (1951).
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C16: SEGURANÇA

I41: Segurança dos ocupantes

Avaliação de medidas que garantam a segurança dos ocupantes.

Objetivo
Promover e valorizar a implementação de medidas que garantam a segurança dos ocupantes.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O processo de construção de edifícios hospitalares implica, em fase de projeto, a adoção de medidas que: 
limitem os riscos de eclosão e de risco de incêndio; garantam a segurança dos ocupantes; favoreçam a 
ação dos bombeiros sempre que a sua intervenção seja necessária; e proporcionem meios que possibilitem 
aos utilizadores iniciar medidas de combate antes da chegada dos bombeiros  (ACSS, 2011).

Por outro lado, ao longo do ciclo de vida do edifício, devem ser também asseguradas medidas de segu-
rança contra intrusão. Estas devem impedir ou inibir a invasão de algumas zonas por parte de pessoal 
não autorizado (ANVISA, 2003).

Para além destas, outros mecanismos de segurança devem ser tidos em consideração, como a possibi-
lidade de continuidade de funcionamento do edifício em situação pós-sismo e corte de energia ou de 
água momentâneo. Ou seja, para além da segurança dos edifícios, a considerar no projeto de fundações 
e estruturas, devem ser adotadas medidas no universo das instalações técnicas especiais, que assegurem 
a continuidade do serviço. Assim, o estudo de segurança integrada deve fazer a abordagem às soluções 
adotadas pelos diferentes intervenientes nos projetos de instalações especiais, com vista à manutenção do 
hospital em funcionamento.

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Potencial 
de Segurança (PS), que resulta do somatório dos créditos obtidos através da satisfação de critérios esta-
belecidos na Tabela I41.1.

De acordo com as “Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar” (ACSS, 2011), 
para a prática convencional considerou-se a resposta positiva aos critérios da secção “Aspetos gerais”. 
Para a melhor prática, acrescenta-se o somatório do primeiro crédito das subsecções B, C e D.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Estudo de segurança integrada;
 » Projeto de segurança contra incêndios;
 » Projeto de fundações e estruturas.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Segurança (PS), através do preenchimento da Tabela I41.1.
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Tabela I41.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Segurança (PS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Aspetos gerais
1 Existe um estudo de segurança integrada que contém um documento síntese de todas 

as medidas adotadas pelos diferentes intervenientes nas diferentes fases de projeto 
(Arquitetura e especialidades de Engenharia).

30

2 Nos projetos das diferentes especialidades são apresentadas os respetivos mapas de 
quantidades e orçamentos, assim como todas as especificações técnicas de matérias e 
equipamentos a utilizar.

30

3 O projeto cumpre as regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e 
europeia em vigor e tem em consideração, normas, especificações e recomendações 
aplicáveis.

30

B Segurança contra incêndio
4 A componente de segurança contra riscos de incêndio do estudo de segurança inte-

grada indica, através de elementos escritos e desenhados, todas as medidas adotadas 
pelas diferentes especialidades intervenientes nos projetos, que evidenciem de forma 
geral o cumprimento da regulamentação existente em matéria de segurança contra 
incêndio, nomeadamente o DL 409/98 de 23 de Dezembro.

20

5 Informação sobre segurança passiva que o projeto de Segurança contra incêndio deve 
conter:

5.1 • Constituição do edifício indicando a sua utilização tipo, categoria de risco, altura, 
número de pisos e principais instalações e equipamentos com influência nas condi-
ções gerais de segurança.

5

5.2 • Classificação dos locais de risco do edifício. 5
5.3 • Número de ocupantes. 5
5.4 • Condições de acesso ao edifício, com indicação das condições de aproximação, 

estacionamento e manobra das viaturas dos bombeiros. 5

5.5 • Pontos de entrada dos bombeiros. 5
5.6 • Comportamento ao fogo dos materiais e elementos de construção com a indica-

ção da resistência ao fogo dos elementos estruturais, dos elementos de suporte e 
compartimentação e da reação ao fogo dos materiais utilizados em revestimentos 
de paredes, tetos e pavimentos.

5

5.7 • Medidas de compartimentação corta-fogo, isolamento e proteção no interior dos 
edifícios em função da sua altura, extensão em planta e da organização dos seus 
espaços interiores.

5

5.8 • Caminhos horizontais e verticais de evacuação com indicações sobre o seu dimen-
sionamento, medidas adota- das na sua proteção, distancias a percorrer e da sua 
organização.

5

5.9 • Locais afetos a serviços técnicos, com a indicação das medidas de proteção e isola-
mento adotadas. 5

6 Informação sobre segurança ativa que o projeto de Segurança contra incêndio deve conter:
6.1 • Sistemas automáticos de deteção de incêndio, com a descrição dos critérios de 

instalação da respetiva central, dos detetores e seus tipos, das betoneiras de alarme 
manual e das ações a desencadear de forma automática sobre outras instalações e 
equipamentos direta ou indiretamente relacionados com a segurança contra incên-
dio, nomeadamente a paragem de ascensores e seu envio para o piso de saída, o fe-
cho de registos corta-fogo, o comando dos meios de controlo de fumos, a paragem 
dos ventiladores de insuflação de ar, o fecho de portas corta-fogo, entre outros.

5

6.2 • Fontes de energia de emergência que assegurem o funcionamento de todas as 
instalações ativas intervenientes na segurança. 5

6.3 • Iluminação de emergência e de sinalização das saídas, com a descrição dos sistemas 
adotados. 5

6.4 • Meios de extinção e disponibilidades de água, com a caracterização dos meios 
previstos de primeira e segunda intervenção. 5

6.5 • Controlo de fumos em caso de incêndio, quando exigidos na regulamentação, com 
a referência dos métodos de controlo adotados. 5

6.6 • Extintores de incêndio do tipo adequado aos locais a que se destinam e distribuí-
dos coerentemente com o restante sistema de segurança contra incêndios. 5
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Tabela I41.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Segurança (PS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
C Segurança contra intrusão, vigilância e controlo de acessos 
7 A segurança contra intrusão, em caso algum, sobrepõe-se à segurança contra incêndio. 10
8 Esta componente do estudo de segurança integrada faz a descrição das medidas de 

segurança adotadas nos projetos de Arquitetura (segurança passiva) e Instalações 
Elétricas (segurança eletrónica).

10

9 O estudo faz a avaliação dos locais de risco e adota todas as medidas ativas e passivas, 
que anulam ou minimizam riscos. 10

10 O sistema de segurança eletrónica contra intrusão assegura o controlo das áreas 
sensíveis do edifício hospitalar que possam permanecer desocupadas. A determinação 
destas áreas tem a ver com o seu tipo de ocupação (equipamento e conteúdo).

10

11 Os alarmes são transmitidos para locais normalmente ocupados por pessoal adstrito 
à vigilância e são automaticamente registados e memorizados pelo sistema de gestão 
centralizado.

10

12 É feito ou projetado o controlo de acessos do pessoal e do público. 10
13 Existem ou estão previstos sistemas de controlo de acesso a algumas áreas de acesso 

reservado do edifício hospitalar (nomeadamente bloco operatório, unidade de cui-
dados intensivos, farmácia, laboratórios, esterilização e outros, utilizando cartões de 
proximidade ou similares).

10

14 Complementarmente à centralização e registo de informação, existe ou está projetado 
um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CCTV), com suficiente cobertura das 
zonas de acesso do público.

10

15 A abertura indevida de portas de emergência está ou estará sinalizada na sala de 
segurança. 10

D Segurança à ação sísmica
16 O estudo de segurança integrada refere todas as disposições construtivas adotadas 

nos diferentes projetos de instalações técnicas especiais, que visem eliminar ou ate-
nuar os danos causados pela ocorrência de um sismo.

10

17 Existem pormenores de execução, transcritos dos projetos de execução das diferen-
tes especialidades, das medidas de proteção antissísmica de acordo com o indicado 
nas Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios 
Hospitalares - ET 05/2007, ACSS.

10

TOTAL

2. Normalizar o valor de Potencial de Segurança (PS), através da seguinte equação:

= resultado da normalização de Potencial de Segurança
PS = valor resultante da quantificação
PS

*= melhor prática
PS* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PS

*= 130
Prática convencional: PS* = 90
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Tabela I41.2 - Avaliação do Indicador I41

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de Segurança 
(PS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E  < 0,00

Referências bibliográficas

ACSS (2011). Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ACSS.

ANVISA (2003). Segurança no Ambiente Hospitalar. Brasília, Brasil: ANVISA.

Machado, M. (2013). Manutenção Preventiva de um Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ISEL.

3. 3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I40.2. 
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C17: DURABILIDADE

I42: Materiais de elevada resistência e durabilidade

Avaliação da durabilidade e do nível de manutenção necessário dos materiais de acabamento e de outros 
constituintes dos elementos construtivos.

Objetivo
Promover e premiar a utilização de materiais duráveis e adequados à utilização a que se destinam, redu-
zindo a complexidade e periodicidade de manutenção.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os materiais e elementos de construção utilizados em edifícios hospitalares devem conferir um período 
de vida útil aceitável, despromovendo-se soluções que propiciem qualquer degradação prematura em 
relação à durabilidade expectável, ou cuja manutenção seja de difícil execução (ACSS, 2011). A seleção 
dos materiais a utilizar deve ser sempre articulada com as propostas de durabilidade e os esquemas de 
manutenção previstos em projeto, sendo privilegiados os materiais com melhores características de ma-
nutenção e limpeza, de acordo com as funções a que se destinam.

A escolha e seleção de materiais de acabamento e construção de elevada resistência e qualidade é fun-
damental para que se atinja o adequado tempo de vida útil do edifício e seus componentes (Carvalho, 
2002). No entanto, a durabilidade destes está diretamente relacionada com as questões de manutenção, 
que se devem estender, de forma transversal, às fases de projeto, construção e utilização do edifício.

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor de Potencial 
de Durabilidade e Manutenção (PDM) dos materiais, que resulta do somatório dos créditos obtidos atra-
vés da satisfação dos critérios estabelecidos na Tabela I42.2.

Os materiais de acabamento têm níveis de exigência diferentes, consoante o risco de infeção da área na 
qual são aplicados (Tabela I42.1). Para a prática convencional, considerou-se a resposta positiva aos cré-
ditos da secção A, uma vez que a sustentar a secção B existem apenas documentos com recomendações 
e que se pretende premiar a implementação do maior número de critérios possível. Para a melhor prática 
o somatório de mais 25% dos restantes créditos disponíveis, foi considerado.
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Tabela I42.1 – Classificação das áreas hospitalares de acordo com o risco de infeção (ARS Norte, 2013)
Área Definição Compartimentos
Crítica Geral Onde existe um maior risco de transmissão 

de infeção, por serem locais onde se 
realizam procedimentos de risco e onde se 
poderão encontrar pacientes com o sistema 
imunitário em baixo.

Salas de pequenas cirurgias
Salas de estomatologia/higiene oral
Salas de tratamento de feridas

Específica Onde a especificidade dos procedimentos 
realizados tem um considerável risco 
biológico, exigindo um plano de limpeza e 
de desinfeção próprios.

Salas de bloco operatório
Laboratórios
Serviços de esterilização
Centro Diagnóstico Pneumológico

Semicrítica Geral Utilizadas por utentes e onde se realizam 
procedimentos de risco reduzido 
(excluindo as dos pontos anteriores).

Salas de administração de aerossóis
Salas de vacinação
Salas de injetáveis
Salas de saúde infantil
Salas de saúde materna e planeamento 
familiar
Salas de podologia
Outros gabinetes de consulta
Instalações sanitárias
Balneários

Específica Onde se armazenam resíduos hospitalares 
com risco biológico.

Zona de armazenamento de resíduos 
hospitalares dos Grupos III e IV

Não-crítica Onde não se realizam procedimentos 
de risco.

Salas do serviço administrativo e similares
Salas de reuniões
Salas de espera
Corredores e átrios
Refeitórios, copas e bares
Escadas internas de emergência
Entradas exteriores dos serviços
Elevadores

 

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de execução de Arquitetura e das restantes especialidades de Engenharia;
 » Mapa de medições e quantidades.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor de Potencial de Durabilidade e Manutenção (PDM) dos materiais, através do 

preenchimento da Tabela I42.2.

Tabela I42.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Durabilidade e Manutenção (PDM) 
dos materiais
Critérios Descrição √ Créditos
A Materiais
A.1 Áreas não críticas
1 Os materiais de revestimento de paredes, pisos e tetos:
1.1 • São resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes 5
1.2 • Possuem o menor número possível de juntas, tornando as superfícies maioritaria-

mente monolíticas 5

1.3 • São adequados ao uso intensivo 5
1.4 • São de fácil lavagem e higienização 5
1.5 • Garantem as suas características mesmo após uso intensivo e limpeza frequente 5
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Tabela I42.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor de Potencial de Durabilidade e Manutenção (PDM) 
dos materiais (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
A.2 Áreas críticas e semicríticas
2 Os materiais de revestimento de paredes, pisos e tetos:
2.1 • São resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes 5
2.2 • Possuem o menor número possível de juntas, tornando as superfícies maioritaria-

mente monolíticas 5

2.3 • Não possuem um índice de absorção de água superior a 4%, após aplicação (in-
cluindo juntas) 5

2.4 • São resistentes e anti bacterianos 5
2.5 • São de fácil lavagem e higienização 5
2.6 • Garantem as suas características mesmo após uso intensivo e limpeza frequente 5
B Manutenção
B.1 Projeto de execução
3 O projeto de execução do edifício e dos seus diversos componentes tem ou teve por 

base, entre outros aspetos: 
3.1 • Valores expectáveis de tempos de vida útil de todos os elementos principais da 

construção (materiais de acabamento de paredes, pisos, coberturas em terraço e 
coberturas inclinadas, caixilharias e paredes divisórias).

5

3.2 • Conceção flexível para todos os elementos e equipamentos para os quais se preveja 
uma vida útil inferior à da estrutura. 5

3.3 • Possibilidade de fácil substituição dos materiais, sempre que necessário. 5
3.4 • Conceção prevendo inspeções fáceis. 5
4 Em cada projeto de especialidade (exemplo: projeto de Arquitetura, de estruturas, 

...), em que tal seja pertinente, existe um capitulo destinado à descrição dos aspetos 
relacionados com durabilidade e manutenção das soluções adotadas.

10

5 As soluções descritas no ponto anterior têm como referência, no mínimo os seguintes 
valores de vida útil:

5.1 • Estrutura – 100 anos 5
5.2 • Paredes envolventes exteriores – 30 anos 5
5.3 • Paredes divisórias interiores – 10 anos 5
5.4 • Rede de saneamento – 30 anos 5
B.2 Fase de construção
6 São realizados ou prevê-se a realização de ensaios que garantam as prescrições feitas 

em projeto para os materiais. 10

7 É, foi ou está prevista a implementação durante a fase de construção de sistemas de 
controlo de qualidade que garantam os referidos parâmetros de durabilidade, bem 
como as exigências de fiabilidade e facilidade de manutenção dos vários componentes 
e equipamentos.

10

B.3 Fase de utilização
8 Existe ou está prevista a existência de um Sistema de Gestão da Manutenção e do 

Património (SGMP). 10

9 A manutenção e inspeção é ou está prevista ser feita de acordo com o indicado nos 
manuais de manutenção. 10

TOTAL
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2. Normalizar o valor de Potencial de Durabilidade e Manutenção (PDM) dos materiais, através da 
seguinte equação:

= resultado da normalização de Potencial de Durabilidade e Manutenção
PDM = valor resultante da quantificação
PDM

*= melhor prática
PDM* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PDM

*= 70
Prática convencional: PDM* = 55

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I42.3. 

Tabela I42.3 - Avaliação do Indicador I42

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado de 
Potencial de Durabilidade 
e Manutenção (PDM)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

ACSS (2011). Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ACSS.

ARS Norte (2013). Manual de Controlo De Infeção. Porto, Portugal: ARS Norte.

Carvalho, A. (2002). Temas de Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Salvador, Brasil: UFBA.
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I43: Seleção adequada de mobiliário

Adequação do mobiliário e equipamento geral, móvel e fixo às funções para as quais são destinados. 

Objetivo
Promover e premiar a maior durabilidade e adequação do mobiliário e equipamento geral, móvel e fixo 
selecionado.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O volume de projeto de mobiliário e equipamento hospitalar é bastante significativo e carece de 
atenção e cuidado na sua seleção, a fim de poder garantir um elevado grau de compatibilidade com 
as exigências deste tipo de edifícios, bem como resistência e durabilidade. De entre os requisitos a 
considerar, a manutenção e facilidade de limpeza também devem ser tidas em conta. Deste modo, o 
mobiliário e equipamento geral, móvel e fixo divide-se em dois grandes grupos (ACSS, 2011):
I. Equipamento geral – inclui equipamento hospitalar e o mobiliário de escritório/equipamento 

complementar;
II. Bancadas - inclui bancadas gerais e bancadas de laboratório.

Na Tabela I43.1 são enumerados os tipos de equipamentos e mobiliário que são considerados em 
cada um dos grupos assinalados. Assim, o desempenho do edifício ao nível deste Indicador, avalia-se 
através do valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM), que resulta do somatório dos créditos 
obtidos através da satisfação de critérios estabelecidos na Tabela I43.2.

De acordo com as “Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar” (ACSS, 2011), 
para a prática convencional considerou-se a resposta a 50% dos créditos possíveis de alcançar (tendo 
em conta que o equipamento de cada edifício, descrito na Tabela I43.1, depende do tipo de unidades 
de tratamento que integram o serviço hospitalar). Ou seja, na Tabela I43.1 será necessário identificar 
qual o tipo de equipamento existente na UPCS em questão, para que na Tabela I43.2 sejam apenas 
consideradas as subsecções correspondentes.

Para a melhor prática, um aumento de 25% do impacte positivo atual, permite compensar os edifícios 
que se empenhem na resposta a estes critérios, não deixando, no entanto, de exigir um resultado 
suficientemente elevado.
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Tabela I43.1 – Grupos de equipamentos e mobiliário geral, móvel e fixo (ACSS, 2011)

Tipo Áreas/Compartimentos Designação

Equipamento geral
Equipamento 
hospitalar

Áreas de diagnóstico e 
tratamento, tais como: 
enfermarias, salas de 
observação, salas de 
tratamentos, salas de trabalho 
de enfermagem, salas de 
exames, gabinetes de consulta, 
salas de operações, recobro, 
salas de gesso, banho assistido e 
berçário.

Camas elétricas (cuidados gerais, cuidados intensivos, cuidados 
intermédios, pediátricas, de trabalho de parto e parto), berços, 
mesas-de-cabeceira, mesas de enfermaria, maples de enfer-
maria, maples relax, marquesas de trata- mentos e observação, 
divãs de observação, cadeirões para citostáticos, cadeirões para 
hemodiálise, cadeirões para transfusões, cadeirões para recobro, 
cadeiras para colheitas, cadeiras de rodas, macas, macas de du-
che, cadeiras de duche, balde de pensos, mesas rodadas de apoio 
a tratamentos, mesas de instrumentos, carros de gessos, carros 
de pensos, carros de medicação uni dose, carros para material 
de sutura, suportes para soro e sangue, bacias e baldes rodados, 
suportes rodados com bacias, balanças, carros de visitas médi-
cas, armários de estupefacientes, armários de medicamentos, 
armários de instrumentos, bancos rodados e cadeiras ou bancos 
de laboratório.

Mobiliário de 
escritório

Áreas administrativas, direção, 
salas de espera, gabinetes de 
trabalho, salas de convívio, 
salas de ensino, anfiteatros, 
bengaleiros, biblioteca, arquivo 
e ainda todo o mobiliário de 
escritório a utilizar nas áreas de 
diagnóstico e tratamento.

Cadeiras (rodadas, fixas, em barra e poltronas de anfiteatro), 
secretárias, cestos de papéis, cabides para bengaleiro, armários, 
estantes para arquivo (fixas e rolantes), estantes para biblioteca, 
balcões de receção (no caso de não serem integrados na constru-
ção) sofás e mesas (de reuniões, trabalho, apoio e conferências).

Equipamento 
complementar

Instalações sanitárias, vestiá-
rios, armazéns, arrecadações, 
salas de material de limpeza, 
sujos, roupa limpa, quarto de 
médico, quarto de pais, salas de 
atividades da vida diária.

Carros de transporte e limpeza, prateleiras em cantoneira, 
escadotes, conjuntos de cama e mesa-de-cabeceira (genéricos, 
para uso em quartos para médico ou familiares), quadros de 
avisos, cofres, cabides, suportes para guarda-chuva, tabuleiros 
de expediente, cortinas de duche e separativas, cacifos, mesas e 
cadeiras de refeitório, armários de enfermaria (no caso de não 
serem integrados na construção), acessórios para instalações 
sanitárias ou suportes rodados para sacos de plástico.

Bancadas
Bancadas gerais Destinadas a todo o edifício 

hospitalar, à exceção das áreas 
laboratoriais.

Armários superiores, bancadas de tampo simples, bancadas com 
tina e escorredor, blocos rodados com gavetas (quando inte-
grados em bancadas), bancadas de gessos; bancadas com tina 
e escorredor para lavagem de cateteres, bancadas para despir/
vestir bebés, bancadas com banheira para bebés ou tampos de 
bancada.

Bancadas de 
laboratório

Exclusivamente para as áreas 
laboratoriais.

Bancadas murais e centrais, móveis e armários inferiores e 
superiores, estantes, armários, lavatórios, pias de despejo, du-
ches, lava olhos, mesas antivibráticas, módulos de separação de 
resíduos e outros equipamentos semelhantes.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto de equipamento geral, móvel e fixo;
 » Mapa de medições e quantidades.

• Fase de utilização:
 » Projeto de equipamento geral, móvel e fixo;
 » Mapa de medições e quantidades;
 » Inventário do mobiliário e equipamento.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM), através da seguinte equação e 

do preenchimento da Tabela I43.2:
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Tabela I43.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM)
Critérios Descrição √ Créditos
A Equipamento geral
A.1 Equipamento hospitalar
1 As camas de cuidados gerais e intermédios possuem:
1.2 • Uma estrutura em tubo de aço com tratamento anti-corrosão, pintado a pintura 

epoxy ou plastificado. 5

1.3 • Pelo menos quatro rodas, com diâmetro inferior a 150 mm e travagem centraliza-
da, acionada por pedal. 5

1.4 • Os painéis dos pés e cabeceira com estrutura metálica e revestimento em termo-
laminado ou polímero, bem como um sistema para remoção rápida, dispensando 
sistemas com recurso a parafusos.

5

1.5 • O leito é constituído por quatro secções, sendo três móveis e uma fixa (zona 
pélvica), onde pelo menos a secção do tronco é permeável ao Raio X e possui um 
sistema de rebatimento rápido para colocação na horizontal, em situação de emer-
gência.

5

1.6 • No mínimo, acionamento elétrico para a elevação do leito, elevação do plano das 
costas e elevação da secção das pernas. Os movimentos são ativados através de um 
comando satélite acessível ao paciente (existindo um sistema de restrição do acesso, 
do paciente, ao manuseio elétrico da cama). Uma bateria, que permita à cama man-
ter a sua funcionalidade de movimentos, sem estar ligada à corrente.

5

1.7 • As grades são amovíveis, inteiras colapsáveis ou de deslizamento vertical, ou bipar-
tidas com possibilidade de rebatimento. 5

1.8 • Um colchão, com propriedade anti-escaras, em espuma de alta densidade, espuma 
viscoelástica ou látex deve acompanhar todas as posições permitidas pela articula-
ção do leito e ainda possuir uma capa impermeável, transpirável e bacteriostática, 
lavável e desinfetável.

5

2 As camas de cuidados intensivos apresentam ainda:
2.1 • A totalidade do leito possui propriedades rádio transparentes. 5
2.2 • Todos os movimentos (de elevação e articulação do leito) são acionados eletrica-

mente. 5

2.3 • Colchões, em função das necessidades e equacionados para soluções especificas, 
tais como: sistemas pneumáticos de pressão alternada ou de rotação lateral, con-
soante o âmbito da sua utilização.

5

3 As camas de trabalho de parto e parto possuem:
3.1 • Uma estrutura em tubo de aço com tratamento anti-corrosão, pintado a pintura 

epoxy ou plastificado. 5

3.2 • Pelo menos quatro rodas, com diâmetro inferior a 150 mm e travagem centraliza-
da, acionada por pedal. 5

3.3 • O painel da cabeceira com estrutura metálica e revestimento em termolaminado 
ou polímero, bem como um sistema para remoção rápida, dispensando sistemas 
com recurso a parafusos.

5

3.4 • O leito é constituído pelo menos por três secções, sendo uma secção de costas mó-
vel, uma secção pélvica, fixa, e uma secção de pernas e pés, facilmente amovível. A 
secção do tronco possui um sistema de descarga rápida para colocação na horizon-
tal, em situação de emergência. O leito, permite ainda a adoção das posições para 
diversos tipos de observação, nomeadamente, posição horizontal, posição sentada, 
posição reclinada de parto, posição ginecológica e posição de palpação e exame. A 
secção pélvica (leito e colchão) têm um recorte ginecológico e tina removível para 
fluidos.

5

3.5 • No mínimo, acionamento elétrico para a elevação do leito e elevação do plano das 
costas. 5

3.6 • Meias grades laterais, rebatíveis e amovíveis, apoios para mãos e perneiras ajustá-
veis e amovíveis. 5
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Tabela I43.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
3.7 • Colchão, em espuma de alta densidade, que acompanha todas as posições permi-

tidas pela articulação do leito, e possui um recorte na zona pélvica, amovível, tal 
como a secção de pernas e pés. Possui ainda uma capa impermeável, transpirável e 
bacteriostática, lavável e desinfetável.

5

4 Os maples de enfermaria são rodados, com sistema de travagem. São estofados e 
revestidos a napa ou outro material resistente à desinfeção e lavagem. As costas são 
ajustáveis mediante um sistema mecânico (com recurso a mecanismo hidráulico, 
de mola ou gás) ou elétrico e possuem um apoio para os pés. Os braços devem são 
estofados.

20

5 Os cadeirões para transfusões e hemodiálise são estofados e revestidos a napa ou 
outro material lavável e desinfetável. O encosto (tronco e cabeça) é ajustável até um 
ângulo superior a 135º em relação ao assento, mediante um sistema mecânico ou de 
motor elétrico. Contêm um apoio de pés e pernas de inclinação igualmente ajustável 
e os braços são estofados, com altura ajustável e possibilidade de remoção.

20

6 As marquesas de tratamento possuem: 
6.1 • Uma estrutura em tubo de aço inox ou tubo de aço com tratamento anti-corrosão, 

pintado a pintura epoxy ou plastificado. 5

6.2 • O estofo é revestido a napa ou outro material lavável e desinfetável. 5
6.3 • O leito possui três secções (pernas, zona pélvica e costas), onde a secção das costas 

é de inclinação ajustável e a dos pés permite ajustes de inclinação. 5

6.4 • Sistemas hidráulicos e elétricos, sendo estas ultimas destinadas aos locais de maior 
afluência de doentes, tais como consultas externas urgências. 5

7 Os divãs de observação possuem uma estrutura em tubo de aço inox ou tubo de aço 
com tratamento anti-corrosão, pintado a pintura epoxy ou plastificado. O estofo é re-
vestido a napa ou outro material lavável e desinfetável. O leito apresenta pelo menos 
duas secções (costas e zona pélvica/pernas), onde a secção das costas é inclinável e 
ajustável.

20

8 As macas possuem: 
8.1 • Uma estrutura em tubo de aço com tratamento anti-corrosão, pintado a pintura 

epoxy ou plastificado. 5

82 • Um leito que apresenta pelo menos duas secções (costas e zona pélvica/pernas). 5
8.3 • Um colchão que acompanha todas as configurações adotáveis pelos planos do 

leito, onde, pelo menos, a secção das costas é móvel, ajustável e recorre a material 
permeável ao Raio X.

5

8.4 • Possui quatro rodas, com diâmetro nunca inferior a 100 mm, equipadas com um 
sistema de travagem centralizado. 5

8.5 • Os painéis da cabeceira e pés são facilmente amovíveis e as grades rebatíveis e 
amovíveis. 5

A.2 Mobiliário de escritório
9 As secretárias, mesas de trabalho e de reunião, possuem uma estrutura metálica, 

com tratamento anti-corrosão ou em MDF, com revestimento termolaminado ou 
folheado a madeira. O tampo é em MDF ou aglomerado de madeira, com revesti-
mento termolaminado ou folheado a madeira. Os pés estão equipados com sistema de 
regulação e existe um sistema de calha para passagem e ocultação de cabos. Os blocos 
de gavetas são rodados e possuir sistema de fechadura.

10

10 Os armários para escritório (gabinetes, secretarias, zonas de receção e salas de reu-
nião) são em chapa de aço quinada e pintada, com tratamento anti-corrosão ou em 
MDF, com revestimento termolaminado ou folheado a madeira. Os tampos e portas 
são igualmente em chapa de aço quinada pintada com tratamento anti corrosão ou 
em MDF, com revestimento termolaminado ou folheado a madeira. As prateleiras, 
no mesmo material da estrutura, são ajustáveis em altura. Todas as portas têm fecha-
dura e os pés permitem o ajuste em altura.

10
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Tabela I43.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
11 As estantes de prateleiras, em aço pintado, com tratamento anti-corrosão, possuem 

montantes em cantoneira com fácil e sólido sistema de ajuste das prateleiras em 
altura. As extremidades dos montantes estão protegidas com ponteiras. A capacidade 
total de carga é superior a 120 kg uniformemente distribuídos por módulo (para um 
módulo com cerca de 1000x400x1900 mm). 

10

12 As cadeiras rodadas de secretária, possuem pelo menos o assento estofado e devem 
ser revestidas a tecido, napa, pele ou outro material de características semelhantes. 
Nas costas é usado polímero ou outro acabamento, estofado ou não. A base rodada 
é em metal e com cinco rodas. Possui um mecanismo giratório do assento. No caso 
de existirem braços, estes são em polímero ou metal com revestimento em madeira, 
polímero ou estofado. Existe um sistema de elevação do assento, de mola/gás.

10

13 As poltronas de anfiteatro, fixas ao pavimento, são estofadas e revestidas a tecido, 
pele ou imitação de pele. Possuem braços e palmatória rebatível e as espumas e reves-
timentos possuem propriedades ignífugas. 

10

A.3 Equipamento complementar
14 As estantes de prateleiras, em aço pintado, com tratamento anti-corrosão, possuem 

montantes em cantoneira com fácil e sólido sistema de ajuste das prateleiras em 
altura. As extremidades dos montantes estão protegidas com ponteiras. A capacidade 
total de carga é superior a 150 kg uniformemente distribuídos por módulo (para um 
módulo com cerca de 1000 x 500 x 2100 mm).

10

15 As estantes rolantes para arquivo são deslocadas mediante sistema mecânico de acio-
namento manual ou elétrico e colocadas sobre uma plataforma com guias ou carris 
embutidos.

10

16 Todas as peças metálicas integradas nas cortinas de duche e todos os acessórios 
metálicos são inoxidáveis. Em alternativa, as ilhós e argolas podem ser em polímero, 
ao contrario do varão/calha e acessórios de fixação, que são metálicos. As cortinas 
separativas possuem propriedades ignífugas.

10

17 Os cacifos possuem estrutura em chapa de aço quinada e pintada, com tratamen-
to anti-corrosão, ou em MDF, com revestimento termolaminado. As portas são 
igualmente em chapa de aço quinada pintada com tratamento anti-corrosão, em 
MDF com revestimento termolaminado ou, em alternativa, em polímero e possuem 
fechadura. Os cacifos apresentam um respirador para arejamento, prateleira interior 
em chapa de aço com as mesmas características da estrutura, varão e suporte para 
guarda-chuva. Os pés apresentam a possibilidade de nivelamento.

10

B Bancadas 
B.1 Bancadas gerais
18 As bancadas gerais ou o seu projeto:
18.1 • Preveem todo o tipo de fixações, acessórios, remates, calhas, suportes, adaptadores, 

etc., necessários à instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos. 5

18.2 • Possuem uma estrutura metálica, resistente à corrosão, uns tampos, painéis, costas 
e rodapés, resistentes ao choque, abrasão, ação da água, produtos químicos, dissol-
ventes, ...

5

18.3 • As gavetas deslocam-se em calhas metálicas, com sistema de batente e as pratelei-
ras interiores possuem a possibilidade de regulação em altura. 5

18.4 • Todos os tampos são fixados à parede por colagem de modo a garantir-se a estan-
quicidade e no caso de tampos de bancada com tina e escoadouro, deve existir uma 
aba posterior, fixada à parede de forma estanque.

5

19 As bancadas de gessos, para além das características definidas para as bancadas de 
uso geral, possuem um sistema com tina e sifão em aço inoxidável ou material cerâ-
mico, para recolha de resíduos.

5

20 O desenho das bancadas e respetivos armários superiores evitam as superfícies hori-
zontais, alhetas ou modelações complexas que possibilitem a acumulação de poeiras 
ou sujidades.

5

21 O topo dos armários superiores é inclinado de forma a possibilitar a inspeção visual e 
a impossibilitar a acumulação de poeiras ou outros objetos. 5
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Tabela I43.2 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B.2 Bancadas de laboratório
22 Preveem todo o tipo de fixações, acessórios, remates, calhas, suportes, adaptadores, 

etc., necessários à instalação e funcionamento dos equipamentos assim como todo o 
conjunto de torneiras, módulos elétricos, chuveiros, lava olhos e outros.

5

23 Em função das necessidades exigidas pelo tipo de utilização e pelo grau de agressividade 
dos produtos manipulados, as superfícies de trabalho das bancadas são em: estratificado 
de resinas fenólicas; grés cerâmico (placa maciça de grés cerâmico vitrificado); polipro-
pileno; (com base em contraplacado de madeira); aço inox (com base em contra- placado 
de madeira) ou outro material com propriedades mecânicas adequadas.

5

24 Os pios de despejo são em grés cerâmico, polipropileno ou aço inox. 5
25 Os módulos de armários inferiores são rodados ou suspensos na estrutura das ban-

cadas apresentando, no entanto, a possibilidade de deslocação de modo a permitir a 
adoção de diversas configurações. No caso de móveis rodados, as rodas possuem um 
sistema de travagem. As gavetas deslocam-se em calhas metálicas com sistema de 
batentes e as prateleiras interiores possuem possibilidade de regulação em altura.5

5

26 As estruturas de suporte, das bancadas de parede e ilhas são em aço, com tratamento 
anti-corrosão, em sistema modular. 5

27 O desenho das bancadas e respetivos armários superiores evita as superfícies hori-
zontais, alhetas ou modelações complexas que possibilitem a acumulação de poeiras 
ou sujidades.

5

28 O topo dos armários superiores é inclinado de forma possibilitar a inspeção visual e a 
impossibilitar a acumulação de poeiras ou outros objetos. 5

TOTAL

2. Normalizar o valor do nível de Seleção adequada de Mobiliário (SM), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do nível de Seleção adequada de Mobiliário
SM = valor resultante da quantificação
SM

*= melhor prática
SM* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: SM

*= 75%
Prática convencional: SM* = 50%

3. 3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I43.3. 

Tabela I43.3 - Avaliação do Indicador I43

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado do nível de Seleção 
adequada de Mobiliário (SM) Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas
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C18: SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

I44: Formação dos ocupantes

Disponibilidade e conteúdo do Manual do Utilizador do Edifício.

Objetivo
Premiar a existência de orientações de utilização do edifício para que os ocupantes o utilizem eficientemente.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Independentemente da conceção de um edifício, a sua eficiência e custos de operação encontram-se 
fortemente influenciados pelos comportamentos diários dos seus utilizadores. Estes, apenas com orien-
tação e acesso a informação, podem tirar o melhor aproveitamento dos sistemas naturais ou mecânicos 
do edifício. O mau funcionamento do edifício, conduzi-lo-á a níveis de desconforto e custos de operação 
e manutenção distintos dos estimados, originando consequentemente o desperdício de recursos. Deste 
modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor do nível de Forma-
ção dos Ocupantes (FO), que resulta do somatório dos créditos obtidos através da satisfação dos critérios 
estabelecidos na Tabela I44.1.

Tendo em conta as recomendações feitas pela ACSS (ACSS, 2011) e por Machado (Machado, 2013), 
para a prática convencional considerou-se a resposta positiva aos créditos principais e de abrangência 
genérica de todas as secções da Tabela I44.1. Para a melhor prática considerou-se mais o somatório dos 
créditos da subsecção B.3.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Manual do Utilizador;
 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I44.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do nível de Formação dos Ocupantes (FO), através do preenchimento da Tabela I44.1.
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8.2. Fichas de avaliação

Tabela I44.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Formação dos Ocupantes (FO)
Critérios Descrição √ Créditos
A Formação e sensibilização dos utilizadores
A.1 Ações de formação
1 São realizadas ações de formação periodicamente (de acordo com as necessidades e 

alterações que ocorrem tanto nas equipas, como no edifício) dirigidas e orientadas a 
todos os profissionais em exercício na UPCS, incluindo equipas de médicos, enfer-
meiros e auxiliares, gestores, técnicos, pessoal administrativo, equipas de manuten-
ção, segurança e limpeza.

30

B Manual do Utilizador
B.1 Conteúdo
2 Existe um sumário das medidas de projeto que foram adotadas de forma a melhorar a 

sustentabilidade do edifício. Para cada uma dessas medidas, devem ser apresentadas 
as principais razões que levaram à sua adoção (ambientais, económicas e restrições 
existentes, ...) e, no caso dessas medidas contemplarem a integração de tecnologias 
ativas, é necessário especificar para cada uma delas o modo como se utilizam corre-
tamente. As medidas aqui descritas poderão abordar, entre outros, o desenho solar 
passivo, sistemas de recuperação de calor, coletores solares para aquecimento da água 
ou do ar, materiais certificados, sistemas fotovoltaicos, caixilharias de corte térmico e 
ventilação natural.

25

B.1.1 Energia
3 Disponibilidade de informação acerca do modo como operar corretamente os equi-

pamentos fixos do edifício.  Neste capítulo existem um conjunto de instruções, de 
fácil compreensão por parte dos utilizadores/ocupantes, que inclui:

3.1 • Informações relacionadas com a utilização de cada sistema ou equipamento fixo 
instalado, para que se obtenha o maior proveito dos mesmos a um nível mínimo 
de consumo de energia ou de combustível. As instruções deverão estar relaciona-
das com os sistemas particulares de cada compartimento ou zona e deverão ainda 
incluir o manual do fabricante.

5

3.2 • Instruções que expliquem aos utilizadores como deverão utilizar os sistemas de 
uma forma eficiente. 5

3.3 • Explicações acerca dos sistemas instalados que permitem a produção e energia a 
partir de fontes renováveis e do modo como devem ser utilizados. 5

3.4 • Informações relacionadas com as soluções de iluminação artificial adotadas, de 
forma a estas serem utilizadas eficientemente. 5

B.1.2 Água
4 Disponibilidade de informação com o objetivo de sensibilizar os utilizadores do 

edifício para a importância de poupar água e de os ajudar a utilizar de forma eficiente 
os dispositivos instalados, incluindo:

4.1 • Dicas de carácter geral que possibilitam a poupança de água. 5
4.2 • Detalhes acerca dos dispositivos instalados que permitem menor consumo de água 

nas aplicações no interior do edifício e modo de operação adequada dos mesmos. 5

4.3 • Informações relacionadas com uso eficiente da água nos espaços exteriores, no-
meadamente com a utilização dos sistemas instalados que permitam a reutilização 
e utilização de água não potável.

5

B.1.3 Gestão de resíduos e reciclagem
5 O manual está organizado por capítulos e contém fichas de procedimentos, versando: 
5.1 • Cada um dos elementos funcionais da gestão integrada de resíduos hospitalares 5
5.2 • A listagem das nomenclaturas a utilizar pelos profissionais de saúde; 5
5.3 • Modos de prevenção - com as especificidades próprias de cada unidade 5
5.4 • A indicação dos equipamentos de proteção individual 5
5.5 • As regras específicas quanto a organização, áreas e instalações 5
5.6 • As regras sobre o sistema de gestão e recolha de resíduos 5
5.7 • Prevenção de acidentes, incidentes e as ações a tomar perante cada situação – der-

rames, picadas ou outros 5

5.8 • Ligação à Comissão de Controlo de Infeção 5
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2. Normalizar o valor do nível de Formação dos Ocupantes (FO), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do nível de Formação dos Ocupantes
FO = valor resultante da quantificação
FO

*= melhor prática
FO*

 = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: FO

*= 115
Prática convencional: FO*

 = 75

Tabela I44.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Formação dos Ocupantes (FO) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
5.9 • Objetivos para a redução da produção de resíduos hospitalares 5
5.10 • Planos específicos de emergência 5
B.1.4 Gestão de produtos químicos
6 Existe um manual de boas práticas, elaborado em articulação com o respetivo Centro 

Regional de Saúde Pública, o qual:
6.1 • Incide sobre os principais produtos utilizados nas várias valências hospitalares e 

que são normalmente encaminhados para os coletores do hospital, fazendo parte 
das águas residuais hospitalares.

5

6.2 • Enumera os produtos através de fichas técnicas de identificação e segurança. 5
6.3 • Identifica as medidas de manuseamento dos mesmos. 5
6.4 • Propõe alternativas, com recurso a outros produtos menos agressivos no plano 

ambiental e com menores riscos para a saúde do utilizador. 5

B.1.5 Gestão das operações de limpeza
7 Existe um manual de regras básicas para todo os trabalhadores que desempenham 

funções nas ETARI e ETAR, versando:
7.1 • A necessidade de encontrar-se afixadas nos locais de trabalho instruções escritas 

que definam as regras necessárias a uma adequada utilização dos equipamentos e 
das instalações, quer em funcionamento normal quer em situação de emergência.

5

7.2 • A importância da existência em todos os órgãos das estações, para além do coman-
do central, comandos localizados de emergência para paragem em caso de acidente. 5

7.3 • Fichas de segurança de todos os reagentes utilizados no tratamento das águas 
residuais. 5

7.4 • Descrição dos equipamentos de proteção individual adequados. 5
B.1.6 Padrões de Consumo Responsável
8 O manual apresenta um capítulo referente a boas práticas em sustentabilidade no 

sector da saúde à semelhança do elaborado pela Administração Regional de Saúde 
do Algarve (ARS Algarve, 2012), no mínimo com a integração das recomendações 
disponíveis no “Guia de Boas Práticas Para o sector da Saúde” (ACSS, 2013).

20

B.3 Disponibilidade
9 O Manual encontra-se disponível para consulta sempre que necessário, por qualquer 

trabalhador do edifício. 10

10 Aos utilizadores temporários (pacientes e visitantes), são disponibilizadas as in-
formações necessárias acerca dos equipamentos de AVAC, iluminação, gestão de 
resíduos, entre outros, que estes possam vir a utilizar/controlar. Estas estão afixadas 
ou visíveis em locais facilmente acessíveis.

10

11 As fichas referentes à utilização de compartimentos ou equipamentos, encontram-se 
disponíveis junto dos mesmos. 10

12 O estabelecimento dispõe de um programa de informação destinado aos funcionários 
e restantes utilizadores através de panfletos, cartazes ou outras advertências. 10

TOTAL
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3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I44.2. 

Tabela I44.2 - Avaliação do Indicador I44

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Formação dos 
Ocupantes (FO)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas
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C18: SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDA-
DE

I45: Formação dos prestadores de serviço

Disponibilidade e conteúdo do Manual de Manutenção e Gestão do Edifício.

Objetivo
Promover e premiar a manutenção adequada do edifício para uma melhor utilização do mesmo, assim 
como preservação e aumento da sua vida útil.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Um plano de manutenção preventiva é essencial num edifício hospitalar, definindo-se este como “um 
conjunto estruturado de tarefas que compreendem as atividades, os procedimentos, os recursos e a duração neces-
sária para executar a manutenção” (CEN, 2010). No que diz respeito aos sistemas de gestão da qualidade, 
aplicável ao sistema de gestão da manutenção de um edifício hospitalar, a norma EM ISO 9001:2008 
defende que o método conhecido como “Plan-Do-Check-Act” pode ser aplicado em todos os processos 
(ISO NP, 2008). Este é constituído pelas seguintes etapas:
• Planear – estabelecer os objetivos e os processos necessários para que sejam atingidos os resultados de 

acordo com as políticas de organização;
• Executar – implementar processos;
• Verificar – monitorizar para que os resultados sejam atingidos;
• Atuar – empreender ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

A existência e disponibilidade do Manual de Manutenção, tem como objetivo:
• promover a correta manutenção preventiva do edifício,
• reduzir o número de avarias e aumentar a rapidez na resolução de problemas,
• elevar a qualidade ambiental,
• reduzir os consumos energéticos,
• aumentar o conforto dos utilizadores,
• garantir uma imagem adequada ao equipamento público.

Assim, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor do nível de Forma-
ção dos Prestadores de Serviço (FPS), que resulta do somatório dos créditos obtidos através da satisfação 
dos critérios estabelecidos na Tabela I45.1.

Considerando as recomendações feitas pela ACSS (ACSS, 2011) e por Machado (Machado, 2013), para 
a prática convencional teve-se em conta a resposta positiva aos créditos principais e de abrangência gené-
rica de todas as secções e subsecções da Tabela I45.1. Para a melhor prática, foi considerada a avaliação 
feita a um dos edifícios considerado pela ACSS como excecional relativamente ao seu desempenho, sen-
do posteriormente estabelecida a obtenção de 25% mais dos créditos disponíveis, relativamente à prática 
convencional.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projetos de execução de Arquitetura e das restantes especialidades de Engenharia;
 » Mapa de medições e quantidades.

• Fase de utilização:
 » Projetos de execução de Arquitetura e das restantes especialidades de Engenharia;
 » Mapa de medições e quantidades;
 » Manual de Manutenção;
 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I45.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do nível de Formação dos Prestadores de Serviço (FPS), através do preenchimento 

da Tabela I45.1.

Tabela I45.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Formação dos Prestadores de Serviço (FPS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Manual de Manutenção
A.1 Conteúdo
A.1.1 Gestão de sistemas e componentes do edifício
1 O manual de Gestão da Manutenção e do Património está dividido por capítulos/

secções, versando:
1.1 • Projeto de Arquitetura, que inclui: 5
1.1.1  » Pormenorização da ligação entre os elementos principais da construção e a 

estrutura (com ênfase nos eventuais elementos pré-fabricados) de forma a ser 
evidente a forma como se processa a sua substituição no fim da vida útil expec-
tável ou no caso de avaria.

2,5

1.1.2.  » Pormenorização de todas as situações de ligação de equipamentos à estrutura. 2,5
1.1.3.  » Previsão de meios de acesso e de equipamentos que possibilitem/facilitem 

todas as operações de inspeção,
 » limpeza e substituição dos elementos principais da construção.

2,5

1.1.4  » Consideração de estudos específicos de drenagem e impermeabilização de 
coberturas, terraços e fachadas. 2,5

1.2 • Projeto de fundações e estruturas, que inclui: 5
1.2.1  » Adaptação das ações de carácter variável ao período de vida expectável para a 

estrutura do hospital. 2,5

1.2.2  » Seleção da classe e composição do betão, face às condições de ambiente e ao 
período de vida expectável para o hospital. 2,5

1.2.3  » Pormenorização das armaduras dos elementos estruturais de betão, com justifi-
cação dos recobrimentos adotados tendo em conta o período de vida expectável 
para o hospital.

2,5

1.3 • Projetos de instalações de águas e saneamento, que incluem: 5
1.3.1  » Justificação da solução de armazenamento e tratamento das águas residuais, 

ventilação de extração, sistema de bombagem. 2,5

1.3.2  » Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de 
cortes de redes). 2,5

1.4 • Projetos de redes de gases clínicos e de vácuo, que incluem: 5
1.4.1  » Nível de garantia da estanqueidade das redes e possibilidade de deteção de 

fugas das mesmas. 2,5

1.4.2  » Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de 
cortes de redes). 2,5



387

A4 - TÉCNICA

Tabela I45.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Formação dos Prestadores de Serviço (FPS) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
1.5 • Projetos de instalações e equipamentos elétricos, que incluem: 5
1.5.1  » Indicação explícita e fundamentada de uma estimativa de vida útil expectável 

de todas as infraestruturas, materiais e equipamentos. 2,5

1.5.2  » Indicação de eventual sobredimensionamento de equipamentos de modo a 
fazer face a aumentos de consumo ou tráfego. 2,5

1.5.3  » Indicação de eventual sobredimensionamento de infraestruturas de suporte ou 
proteção de cabos elétricos de modo a permitir instalar novas redes. 2,5

1.5.4  » Indicação de espaços de reserva quer nos equipamentos (exemplo: espaço de 
reserva em quadros elétricos) quer arquiteturais (exemplo: espaço para grupo 
de emergência adicional) para permitir instalar novos equipamentos.

2,5

1.5.5  » Indicação de normas impostas aos equipamentos que permitam diversificar os 
fornecedores de peças de substituição. 2,5

1.5.6  » Imposição de que as telecomunicações dos diversos sistemas usem protocolos 
de comunicação standard, amplamente difundidos no mercado. 2,5

1.5.7  » Indicação das medidas adotadas, conjuntamente com a arquitetura, para 
facilitar todas as operações de inspeção, limpeza, manutenção, reabilitação e 
substituição de equipamentos.

2,5

1.5.8  » Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de 
cortes de redes). 2,5

1.6 • Projetos de instalações e equipamentos mecânicos, que incluem: 5
1.6.1  » Justificação da solução de climatização para as diferentes zonas do edifício, 

indicando quais os limites garantidos nas diferentes zonas para os diferentes 
parâmetros do ar interior (temperatura, humidade relativa, velocidade do ar, 
níveis de concentração de partículas, poluentes e microrganismos).

2,5

1.6.2  » Informação que se considera que deve ser fornecida pelo fornecedor dos equi-
pamentos e materiais e pelo instalador. 2,5

1.6.3  » Descrição dos ensaios a realizar, com indicação das grandezas que se pretende 
medir. 2,5

1.6.4  » Cumprimento da legislação nacional (indicação dos regulamentos observados). 2,5
1.6.5  » Cumprimento de normas (indicação das normas observadas). 2,5
1.6.6  » Indicação das disposições de segurança contra intrusão nas zonas técnicas. 2,5
1.6.7  » Indicação das disposições de segurança no trabalho do pessoal técnico. 2,5
1.6.8  » Descrição das sequências de atuação do sistema de gestão supervisionando os 

sistemas de AVAC e de AQS. 2,5

1.6.9  » Descrição da resposta dos sistemas de AVAC e de desenfumagem dentro do 
plano de segurança contra incêndio do edifício. 2,5

1.6.10  » Indicação das habilitações técnicas mínimas da equipa (equipa permanente e 
equipa de apoio, própria ou de outsourcing) que efetua a condução dos sistemas 
de AVAC e de AQS.

2,5

1.6.11  » Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de 
cortes de redes). 2,5

1.7 • Projetos de espaços envolventes, infraestruturas rodoviárias, respetivas redes e 
equipamentos, que incluem: 5

1.7.1  » Indicação explícita e fundamentada de uma estimativa de vida útil expectável 
de todas as infraestruturas, redes e equipamentos dos espaços envolventes. 2,5

1.7.2  » Previsão de meios de acesso e de equipamentos que possibilitem/facilitem to-
das as operações de inspeção, limpeza, manutenção, reabilitação e substituição 
dos elementos principais.

2,5

A.1.2 EAR ou ETARI
2 O manual está organizado por capítulos e contém fichas de procedimentos que espe-

cificam as operações de manutenção especializadas e indicam os técnicos responsá-
veis pelas mesmas.

10
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Tabela I45.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Formação dos Prestadores de Serviço (FPS) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
3 Existe um capítulo dedicado à manutenção de tanques de Arejamento (tratamento 

biológico por lamas ativadas), que contempla as seguintes indicações:
3.1 • Efetuar limpezas regulares para remoção de escumas e gorduras acumuladas nas 

zonas mortas. 5

3.2 • Controlar o nível da água no tanque de arejamento. 5
3.3 • Efetuar um controlo analítico no reator. 5
3.4 • Efetuar análises ao longo do tempo, como a carência biológica de oxigénio (CBO5) 

e carência química de oxigénio (CQO), nutrientes (azoto e fósforo) e pH, quer no 
afluente ao reator quer no interior.

5

3.5 • Controlar a biomassa no interior do reator. 5
3.6 • A observação diária da cor, odor, formação de espumas e modo de sedimentação 

das lamas. 5

4 Existe um capítulo dedicado à manutenção de decantadores Secundários, que con-
templa as seguintes indicações:

4.1 • Limpar regularmente o descarregador e a caleira de receção da água decantada e as 
anteparas com um jato de água para evitar a acumulação de sólidos. 5

4.2 • Remover regularmente os sólidos flutuantes que se acumulam à superfície do 
decantador. 5

4.3 • Efetuar um controlo analítico quer ao efluente final descarregado segundo a legis-
lação em vigor, quer às lamas em excesso. 5

4.4 • Controlar o caudal de recirculação em função da concentração dos sólidos suspen-
sos totais no reator e das lamas em excesso. 5

4.5 • Inspecionar o funcionamento das válvulas de fundo. 5
A.1.3 Limpeza e desinfeção
5 O manual está organizado por capítulos e contém fichas de procedimentos que espe-

cificam os métodos adequados para as diversas situações. 10

6 Existe um capítulo dedicado à manutenção e desinfeção dos espaços, que inclui:
6.1 • Plano de higienização e desinfeção por zona/área hospitalar 5
6.2 • A periodicidade de limpeza de cada espaço/compartimento 5
6.3 • Utilização de um código de cores para a limpeza, como por exemplo – vermelho 

(sanitas, urinóis e lava-pés), amarelo (lavatórios e azulejos), verde (cozinhas e 
copas), azul (áreas administrativas, consultórios, gabinetes, salas de tratamento e 
vacinas)

5

6.4 • O tipo de produtos e desinfetantes adequados para cada situação, especificando o 
método de aplicação, o tempo de reação necessário, as suas compatibilidades com 
outros produtos e o tempo de absorção do produto

5

A.2 Disponibilidade
7 O Manual encontra-se disponível para consulta sempre que necessário, por qualquer 

trabalhador do edifício. 10

8 As fichas referentes à manutenção de compartimentos ou equipamentos encontram-
-se disponíveis junto dos mesmos. 10

9 Existem check-lists que ajudam as diferentes equipas a responder corretamente a 
todos os paços destinados à inspeção e manutenção de cada espaço e/ou equipamento. 10

TOTAL
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2. Normalizar o valor do nível de Formação dos Prestadores de Serviço (FPS), através da seguinte equa-
ção:

= resultado da normalização do nível de Formação dos Prestadores de Serviço
FPS = valor resultante da quantificação
FPS

*= melhor prática
FPS* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: FPS

*= 110
Prática convencional: FPS* = 65

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I45.2. 

Referências bibliográfica
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ACSS (2011). Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ACSS.

ISO NP (2008). ISO 9001:2008, Sistemas de da qualidade - Requisitos. Lisboa, Portugal: ISO NP.

Machado, M. (2013). Manutenção Preventiva de um Edifício Hospitalar. Lisboa, Portugal: ISEL.

Tabela I45.2 - Avaliação do Indicador I45

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Formação dos 
Prestadores de Serviço 
(FPS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C18: SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

I46: Inquéritos de satisfação

Existência de inquéritos feitos aos utilizadores do edifício.

Objetivo
Promover e premiar a realização de inquéritos periódicos feitos aos utilizadores do edifício, de forma a 
avaliar a satisfação dos mesmo em relação ao desempenho deste.

Aplicabilidade
• Fase de utilização

Descrição
Existem ferramentas, como a “AVALHOSP” e a “AEDET Evolution”, que defendem a avaliação pós-
-ocupacional dos edifícios hospitalares através da elaboração de inquéritos de satisfação com base em 
checklists (NHS, 2008; Sampaio & Chagas, 2010). Os inquéritos devem ser feitos a todos os utilizadores 
dos edifícios, agrupados por grupos mediante o tipo de uso. Os inquéritos devem ser específicos para 
cada grupo e os inquiridos devem responder de forma individual.  Os inquéritos deverão seguir um 
guião do tipo do que é apresentado no “Guia para Avaliação Pós-Ocupação de Edifícios Hospitalares”, com 
abertura suficiente, a fim de potenciar ao máximo a recolha de comentários e sugestões (UIE/ACSS, 
2014). Para além de inquéritos à distancia podem e devem ainda ser realizadas entrevistas regulares a 
pessoas chave que melhor possam fornecer opiniões e que estejam em posição de recolher, previamente 
à entrevista, comentários e sugestões adicionais junto dos outros utilizadores que com elas trabalham. 

Os inquéritos aos pacientes e visitantes são fundamentais para avaliação do conforto e qualidade do 
ambiente interior. Aos profissionais, para que sejam avaliadas questões de funcionalidade do espaço e 
clinico-ambientais. Por sua vez, os inquéritos aos responsáveis e técnicos de manutenção, são os mais 
relevantes do ponto de vista técnico das instalações e funcionamento do edifício.

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste Indicador, avalia-se através do valor do nível de 
Avaliação de Satisfação (AS), que resulta do somatório dos créditos obtidos através da satisfação dos 
critérios estabelecidos na Tabela I46.1.

Tendo em conta as recomendações feitas pela ACSS, para a prática convencional considerou-se a res-
posta positiva  a pelo menos um dos critérios de cada ponto de avaliação comum entre todos os entre-
vistados (UIE/ACSS, 2014). Para a melhor prática, foi considerada a obtenção de 25% mais dos créditos 
disponíveis, relativamente à prática convencional. Sendo esta uma percentagem de aumento exigente, ao 
mesmo tempo que é possível de ser atingida, pretende-se premiar os edifícios que consideram seriamente 
os critérios deste Indicador

Elementos necessários para a avaliação
• Fase de utilização:

 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I46.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o valor do nível de Avaliação de Satisfação (AS), através do preenchimento da Tabela 

I46.1.
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Tabela I46.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Avaliação de Satisfação (AS)
Critérios Descrição √ Créditos
A Utilizadores inquiridos em função dos critérios a avaliar 
A.1 Pacientes e visitantes
1 São realizados inquéritos periódicos aos pacientes e visitantes relativamente à sua 

satisfação ao nível:
1.1 • Conforto:
1.1.1  » Acústico 1
1.1.2  » Térmico 1
1.1.3  » Visual 1
1.1.4  » Olfativo 1
1.2 • Funcionalidade:
1.2.1  » Inter-relações funcionais 1
1.2.2  » Soluções funcionais 1
1.2.3  » Acessibilidades 1
1.2.4  » Amenidades 1
1.3 • Espaço:
1.3.1  » Inter-relações espaciais 1
1.3.2  » Estado de conservação 1
1.3.3  » Adequabilidade 1
1.4 • Mobiliário:
1.4.1  » Estado de conservação 1
1.4.2  » Adequabilidade 1
1.5 • Segurança: 1
1.5.1  » Incêndio 1
1.5.2  » Saídas de emergência 1
1.6 • Zonas verdes:
1.6.1  » Estado de conservação 1
1.7 • Arruamentos e percursos pedonais:
1.7.1  » Drenagem de águas pluviais 1
1.7.2  » Estado de conservação 1
1.8 • Estacionamento:
1.8.1  » Capacidade 1
1.8.2  » Estado de conservação 1
1.8.3  » Segurança 1
1.9 • Sinalética:
1.9.1  » Estado de conservação 1
1.9.2  » Adequabilidade 1
1.10 • Iluminação interior e exterior:
1.10.1  » Estado de conservação 1
1.10.2  » Capacidade de iluminação 1
A.2 Profissionais de saúde e de apoio
2 São realizados inquéritos periódicos aos profissionais de saúde e de apoio relativa-

mente à sua satisfação ao nível:
2.1 • Conforto:
2.1.1  » Acústico 1
2.1.2  » Térmico 1
2.1.3  » Visual 1
2.1.4  » Olfativo 1
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Tabela I46.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Avaliação de Satisfação (AS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
2.2 • Funcionalidade:
2.2.1  » Inter-relações funcionais 1
2.2.2  » Soluções funcionais 1
2.2.3  » Acessibilidades 1
2.2.4  » Amenidades 1
2.2.5  » Funcionamento das instalações e equipamentos 1
2.3 • Espaço:
2.3.1  » Inter-relações espaciais 1
2.3.2  » Estado de conservação 1
2.3.3  » Adequabilidade 1
2.4 • Mobiliário:
2.4.1  » Estado de conservação 1
2.4.2  » Adequabilidade 1
2.5 • Segurança:
2.5.1  » Incêndio 1
2.5.2  » Saídas de emergência 1
2.5.3  » Intrusão 1
2.5.4  » Infeções 1
2.5.5  » Estrutural 1
2.5.6  » Elétrica 1
2.5.7  » Radiações 1
2.6 • Zonas verdes:
2.6.1  » Estado de conservação 1
2.7 • Arruamentos e percursos pedonais:
2.7.1  » Drenagem de águas pluviais 1
2.7.2  » Estado de conservação 1
2.8 • Estacionamento:
2.8.1  » Capacidade 1
2.8.2  » Estado de conservação 1
2.8.3  » Segurança 1
2.9 • Sinalética:
2.9.1  » Estado de conservação 1
2.9.2  » Adequabilidade 1
2.10 • Iluminação interior e exterior:
2.10.1  » Estado de conservação 1
2.10.2  » Capacidade de iluminação 1
A.3 Responsáveis e técnicos de manutenção
3 São realizados inquéritos periódicos aos responsáveis e técnicos de manutenção rela-

tivamente à sua satisfação ao nível:
3.1 • Funcionalidade:
3.1.1  » Funcionamento das instalações e equipamentos 1
3.2 • Mobiliário:
3.2.1  » Estado de conservação 1
3.2.2  » Adequabilidade 1
3.3 • Segurança:
3.3.1  » Incêndio 1
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Tabela I46.1 – Critérios de atribuição de créditos para o valor do nível de Avaliação de Satisfação (AS) (continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
3.3.2  » Saídas de emergência 1
3.3.3  » Intrusão 1
3.3.4  » Infeções 1
3.3.5  » Estrutural 1
3.3.6  » Elétrica 1
3.3.7  » Radiações 1
3.4 • Zonas verdes:
3.4.1  » Rede de rega 1
3.4.2  » Paisagismo 1
3.4.3  » Estado de conservação 1
3.5 • Arruamentos e percursos pedonais:
3.5.1  » Drenagem de águas pluviais 1
3.5.2  » Estado de conservação 1
3.6 • Estacionamento:
3.6.1  » Capacidade 1
3.6.2  » Estado de conservação 1
3.6.3  » Segurança 1
3.7 • Sinalética:
3.7.1  » Estado de conservação 1
3.7.2  » Adequabilidade 1
3.8 • Muros de contenção de terras:
3.8.1  » Estado de conservação 1
3.9 • Iluminação interior e exterior:
3.9.1  » Estado de conservação 1
3.9.2  » Capacidade de iluminação 1
3.10 • Vedações exteriores:
3.10.1  » Estado de conservação 1
3.10.2  » Segurança contra intrusão 1
TOTAL

2. Normalizar o valor do nível de Avaliação de Satisfação (AS), através da seguinte equação:

= resultado da normalização do nível de Avaliação de Satisfação
AS = valor resultante da quantificação
AS

*= melhor prática
AS* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: AS

*= 30
Prática convencional: AS* = 24
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Referências bibliográfica

NHS (2008). Achieving Excellence Design Evaluation Toolkit. (AEDET Evolution). Londres, Reino Unido: NHS.

Sampaio, A., & Chagas, S. (2010). Avaliação de conforto e qualidade de ambientes hospitalares. Gestão & Tecnologia De 
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3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I46.2. 

Tabela I46.2 - Avaliação do Indicador I46

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Avaliação de 
Satisfação (AS)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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C19: COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE

I47: Integração na equipa de um Avaliador Qualificado

Existência de um avaliador qualificado na sustentabilidade de edifícios.

Objetivo
Promover e valorizar a integração na equipa de projetistas e de gestão ou manutenção do edifício, de um 
Avaliador Qualificado na sustentabilidade de edifícios.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Os métodos de avaliação da sustentabilidade de edifícios são cada vez mais uma realidade à qual recor-
rem projetistas, promotores e donos de obra para conseguirem saber o quão sustentável é ou pode vir 
a ser o edifício em questão. Neste contexto, os equipamentos de serviços, nomeadamente os edifícios 
hospitalares, têm sido alvo de estudo e de desenvolvimento de métodos que abarcam especificamente as 
suas especificidades (Castro, Mateus, & Bragança, 2015).

Tendo estas ferramentas a capacidade de orientar as opções a tomar em fase de projeto e construção e de 
melhorar a experiência de utilização dos edifícios, torna-se fundamental a integração de um especialista 
ou profissional da área nas diferentes equipas de projeto, gestão e manutenção do edifício (Marimuthu & 
Paulose, 2016). Este profissional ou equipa de profissionais poderá avaliar comparativamente o edifício 
em questão, apontando caminhos de melhoria, orientando eficazmente o trabalho desenvolvido ao nível 
de cada especialidade de projeto, gestão ou manutenção.

Deste modo, o desempenho do edifício, ao nível deste indicador, avalia-se através do nível de Integração 
de um Avaliador Qualificado na equipa (IAQ ), que resulta do somatório dos créditos obtidos através da 
satisfação de critérios estabelecidos na Tabela I47.1. Consoante a fase do edifício em análise, deve ser 
considerada a secção A ou B da respetiva Tabela.

Pretendendo-se premiar todos os esforços a este nível, e uma vez que esta recomendação não tem qual-
quer força de lei, como prática convencional considerou-se o valor de 0. Para a melhor prática, foi consi-
derado o somatório do valor mínimo de critérios que é possível atingir em cada uma das subsecções A.1 
e B.1.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Informação que comprove os critérios assinalados na Tabela I47.1.

Processo de Cálculo
1. Determinar o nível de Integração de um Avaliador Qualificado na equipa (IAQ ), através do 

preenchimento da Tabela I47.1.
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Tabela I47.1 – Critérios de atribuição de créditos para o nível de Integração de um Avaliador Qualificado na equipa (IAQ )
Critérios Descrição √ Créditos
A Fase de projeto e construção
A.1 Equipa de projeto
1 Existe um especialista ou profissional com formação na área de construção e reabili-

tação sustentáveis, que integra a equipa de projeto. 10

2 Existe um Avaliador Qualificado na sustentabilidade de edifícios na equipa de pro-
jeto (podendo ser uma qualidade acumulada pelo mesmo profissional do ponto 1), de 
um método de avaliação:

2.1 • Internacional 10
2.2 • Adaptada à realidade Portuguesa 20
3 O método de avaliação do qual é avaliador é:
3.1 • Genérico 5
3.2 • Específico para edifícios hospitalares 10
4 Este profissional ou equipa de profissionais de construção sustentável acompanham o 

projeto nas seguintes fases:
4.1 • Projeto preliminar e licenciamento 10
4.2 • Projeto de execução 5
4.3 • Construção 5
B Fase de utilização
B.1 Equipa de projeto
5 A equipa de projeto, integrou um especialista ou profissional com formação na área 

de construção e reabilitação sustentáveis. 10

6 Existe um Avaliador Qualificado na sustentabilidade de edifícios na equipa de pro-
jeto (podendo ser uma qualidade acumulada pelo mesmo profissional do ponto 5), de 
um método de avaliação:

6.1 • Internacional 10
6.2 • Adaptada à realidade Portuguesa 20
7 O método de avaliação do qual é avaliador é:
7.1 • Genérico 5
7.2 • Específico para edifícios hospitalares 10
8 Este profissional ou equipa de profissionais de construção sustentável acompanham o 

projeto nas seguintes fases:
8.1 • Projeto preliminar e licenciamento 5
8.2 • Execução 5
8.3 • Construção 5
B.2 Equipa de gestão e manutenção
9 A equipa de gestão e manutenção, integra um especialista ou profissional com forma-

ção na área de construção e reabilitação sustentáveis. 10

10 Existe um Avaliador Qualificado na sustentabilidade de edifícios na equipa de gestão 
e manutenção (podendo ser uma qualidade acumulada pelo mesmo profissional do 
ponto 9), de um método de avaliação:

10.1 • Internacional 10
10.2 • Adaptada à realidade Portuguesa 20
11 O método de avaliação do qual é avaliador é:
11.1 • Genérico 5
11.2 • Específico para edifícios hospitalares 10
TOTAL
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2. Normalizar o nível de Integração de um Avaliador Qualificado na equipa (IAQ ), através da seguinte 
equação:

= resultado da normalização do nível de Integração de um Avaliador Qualificado na Equipa
IAQ = valor resultante da quantificação
IAQ

* = melhor prática
IAQ* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: IAQ

* = 30
Prática convencional: IAQ* = 0

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I47.2. 

Tabela I47.2 - Avaliação do Indicador I47

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
nível de Integração de um 
Avaliador Qualificado na 
Equipa (IAQ )

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Castro, M. F., Mateus, R., & Bragança, L. (2015). A critical analysis of building sustainability assessment methods for 
healthcare buildings. Environment, Development and Sustainability, 17(6), 1381–1412. http://doi.org/10.1007/s10668-
014-9611-0

Marimuthu, M., & Paulose, H. (2016). Emergence of Sustainability Based Approaches in Healthcare: Expanding Re-
search and Practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 554–561. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.437
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C20: COMUNIDADE LOCAL

I48: Desenvolvimento da comunidade local

Desenvolvimento urbano e da comunidade local.

Objetivo
Promover e premiar a criação de novas áreas de espaço público, acessos e de prestação de serviços, desen-
volvendo assim o espaço urbano e a comunidade local.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O desenho e projeto de um equipamento público comporta sempre uma abordagem holística ao espaço 
de implantação do mesmo, sabendo-se que este terá um impacto significativo na rede urbana, assim 
como na comunidade local. Estes projetos servem sempre para promover a melhoria da área envolvente 
à implantação do edifício, reabilitar espaços devolutos ou em desuso e até mesmo expandir as redes e 
infraestruturas em questão, permitindo, muitas vezes, melhorar acessos e criar novas ligações espaciais 
(Figueiredo, 2013). Assim, a construção de novos edifícios hospitalares ou a reabilitação de edifícios 
existentes, possibilita a revitalização e desenvolvimento local da área de implantação e de outras adja-
centes (Kibert, 2016). Desde o aparecimento de novas zonas comerciais e de prestação de serviços, ao 
desenho de novos espaços públicos, zonas ajardinadas, ..., ter-se-ão em consideração neste Indicador 
todas as ações de melhoria que se integrem nesta temática.

Deste modo, o desempenho de um edifício ao nível deste indicador avalia-se através do índice de Desen-
volvimento Local (DL), expresso em percentagem. Sabendo que este indicador não se apoia em qualquer 
regulamento ou documento com força de lei, para a prática convencional foi tido em conta o valor de 0% 
e para a melhor prática 10%, pretendendo-se assim premiar todas as soluções que implementem quais-
queres melhorias.  

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – planta de localização, de preferência à escala da planta de ordenamento 
do Plano Diretor Municipal;

 » Localização, na referida planta, das áreas ou espaços listados no ponto 1 do processo de cálculo, 
que se encontram dentro do limite de 2 500 m contado a partir dos limites do terreno.

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Desenvolvimento Local (DL), através da seguinte equação:

DL = índice de Desenvolvimento Local
nAER = número de Acessos e Estruturas Rodoviárias novos ou propostos que se encontram dentro do 
limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa o lote para construção
nTAER = número total de Acessos e Estruturas Rodoviárias existentes, que se encontram dentro do 
limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa o lote para construção
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nEP = número de Espaços Públicos, áreas verdes, ajardinadas ou parques novos ou propostos que se 
encontram dentro do limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa 
o lote para construção
nTEP = número Total de Espaços Públicos, áreas verdes, ajardinadas ou parques existentes, que se 
encontram dentro do limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa 
o lote para construção
nECS = número de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços novos ou propostos que se encon-
tram dentro do limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa o 
lote para construção
nTECS = número Total de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços existentes, que se encontram 
dentro do limite de 2 500 m contado a partir da linha poligonal fechada que representa o lote para 
construção

2. Normalizar o índice de Desenvolvimento Local (DL).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Desenvolvimento Local
DL = valor resultante da quantificação
DL

* = melhor prática
DL* = prática convencional

2.2. Práticas de referência:
Melhor prática: DL

* = 10%
Prática convencional: DL* = 0%

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela 48.1. 

Tabela I48.1 - Avaliação do Indicador I48

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado 
do índice de 
Desenvolvimento Local 
(DL)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

Referências bibliográficas

Figueiredo, A. (2013). Por um hospital mais urbano. (Unpublished master’s thesis). FCTUC, Coimbra.

Kibert, C. (2016). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. Nova Jérsia, EUA: Willey & Sons, Inc.
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C21: VALOR CULTURAL

I49: ENQUADRAMENTO PATRIMONIAL

Enquadramento urbano e valorização do espaço envolvente.

Objetivo
Promover e valorizar o desenho arquitetónico, paisagístico e urbano de acordo com o valor cultural do lugar.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A sustentabilidade de um lugar ou edifício, não pode ser avaliada, sem se considerar o valor cultural 
do espaço. Este é fundamental para a qualidade de vida, promove a preservação da história, protege a 
simbologia cultural do conhecimento, confere identidade e incorpora o sentido de pertença (Tweed & 
Sutherland, 2007). A preservação do património cultural, quer seja edificado ou natural, promove a me-
lhoria das condições sociais, ambientais e económicas do lugar (Mısırlısoy & Günçe, 2016).

Richard Smardon propôs um método de análise da paisagem visual, que incluía seis variáveis: cor; forma; 
textura; linha; configuração; e escala (citado em (Higueras, 2006)). Em 2001, Jon Hawkes (2001) apre-
sentou a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Assim, a integração de indicadores 
que apresentam critérios de avaliação relacionados com o valor cultural, torna-se fundamental para uma 
abordagem mais holística da sustentabilidade de um edifício, espaço ou região.

Embora estas preocupações estejam a emergir, ainda não é recorrente encontrarem-se critérios de ava-
liação cultural em métodos de avaliação da sustentabilidade, destacando-se neste domínio o CASBEE 
for Buildings – NC (CASBEE, 2014). Assim, o indicador proposto, pretende promover a preservação 
da identidade local, o bem-estar, a coesão social, reduzindo os impactes ambientais da construção ou 
reabilitação do edifício hospitalar.

O desempenho do edifício ao nível deste Indicador, avalia-se através do Potencial de Valor Cultural 
(PVC), que resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação dos critérios estabelecidos na 
Tabela I49.1. Pretendendo-se atribuir significado aos critérios enumerados neste Indicador, para a prá-
tica convencional foi considerado o mínimo de dez créditos e para a melhor prática a resposta a metade 
dos créditos possíveis de atingir.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto e construção:

 » Projeto de Arquitetura – planta de enquadramento; plantas de arquitetura e arranjos exteriores e 
alçados.

• Fase de utilização:
 » Projeto de Arquitetura – planta de enquadramento; plantas de arquitetura e arranjos exteriores e 
alçados;

 » Verificação no local.

Processo de Cálculo
1. Determinar o Potencial de Valor Cultural (PVC), através do preenchimento da Tabela I49.1.
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Tabela I49.1 – Critérios de atribuição de créditos para o Potencial de Valor Cultural (PVC)
Critérios Descrição √ Créditos
1 Foram preservadas as características históricas e culturais do lugar:
1.1 • Conservando-se e reabilitando o ambiente natural e/ou edificado pré-existente 5
1.1 • Utilizando-se materiais da região ou reutilizando os existentes 5
2 A construção ou reabilitação do edifício acrescenta valor arquitetónico ao lugar. 15
3 O edifício foi projetado em harmonia com a paisagem circundante, tendo em atenção 

os seguintes aspetos:
3.1 • Escala (Cérceas, alinhamentos e proporções) 5
3.2 • Cor 5
3.3. • Forma 5
7 • Textura 5
7.1 • Configuração e desenho dos alçados 5
7.2 Os espaços verdes ou de estar exteriores projetados, melhoram o enquadramento 

urbano do lugar. 10

TOTAL

Tabela I49.2 - Avaliação do Indicador I49

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado de Potencial de 
Valor Cultural (PVC) Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

2. Normalizar o Potencial de Valor Cultural (PVC), através da seguinte equação:

= resultado da normalização de Potencial de Segurança
PVC = valor resultante da quantificação
PVC

*= melhor prática
PVC* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PVC

*= 30
Prática convencional: PVC* = 10

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I49.2. 

Referências bibliográficas
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C22: AMENIDADES

I50: Acessibilidade a transportes públicos

Índice de acessibilidade a transportes públicos.

Objetivo
Promover e valorizar soluções que satisfaçam a maioria das necessidades de deslocação dos utilizadores 
do edifício, através de transportes públicos.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
A utilização de transportes públicos tem implicações ambientais e sociais significativas. Para além de 
promover a redução de emissões de gases de efeito estufa, provocados pelo sector dos transportes rodo-
viários, através da redução da utilização de veículos automóveis de uso individual, no contexto social, 
possibilita o aumento do conforto dos utilizadores e a deslocação fácil e acessível a todos, incluindo 
aqueles que não possuem veiculo próprio (Delicado & Paiva, 2003).

Sendo os edifícios hospitalares equipamentos públicos de grande importância para o bem-estar e saúde 
pública, o fácil e variado acesso a estes torna-se fundamental. Assim, se por um lado a construção ou 
reabilitação de um destes equipamentos públicos numa zona consolidada da cidade pode gerar o reforço 
de redes públicas de transporte, por outro a construção de um edifício novo numa zona da área urbana 
em desuso, promove a criação de novas linhas e a extensão de outras, existentes, que irão cobrir novas e 
existentes zonas da cidade. 

Três aspetos significativos para a promoção da utilização do sistema de transportes públicos e satisfação 
dos seus utilizadores são: a proximidade das paragens; a frequência de passagem dos veículos; e o número 
de linhas disponível. Deste modo, o desempenho do edifício ao nível deste Indicador avalia-se através do 
índice de Acessibilidade a Transportes Públicos (ATP) que considera como variáveis os três aspetos para 
a promoção da utilização do sistema de transportes públicos anteriormente referidos.

Não apresentando este Indicador qualquer enquadramento legal, para o valor das práticas de referência 
aplicou-se o método apresentado na secção “Processo de cálculo” a um edifício hipotético, localizado 
em quatro áreas possíveis, que abarcam a realidade existente ao nível da grande maioria destes edifícios: 
cidade principal das duas grandes áreas metropolitanas do país (zona 1); capital de distrito (zona 2); ci-
dade, vila ou freguesia de cidade média ou grande dimensão (zona 3); e vila ou aldeia de zona rural (zona 
4). Para o processo de cálculo foi utilizado como base, o método apresentado na ferramenta de avaliação 
SBToolPT para edifícios de habitação e serviços (Barbosa, 2010; Mateus, 2009; Mateus & Bragança, 
2016). Do resultado da aplicação do “Processo de cálculo” a mais do que um aglomerado urbano, foi 
possível calcular, para cada uma das quatro zonas referidas anteriormente, o valor corresponde à prática 
convencional e à melhor prática.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Planta de localização e enquadramento, de preferência à escala da planta de ordenamento do plano 
diretor municipal;
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 » Localização, na planta referida no ponto anterior, das paragens situadas a uma distância inferior 
ou igual a 1 000 m da porta do edifício e do tipo de transporte associado;

 » Horários dos transportes públicos que servem cada uma das paragens referidas no ponto anterior.  

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Acessibilidade a Transportes Públicos (ATP), através da seguinte equação: 

ATPi = índice de Acessibilidade a Transportes Públicos de cada transporte existente

1.1. Verificar o tipo de zona urbana onde se enquadra o edifício hospitalar em análise: 
• Zona 1 - cidade principal das duas grandes áreas metropolitanas do país;
• Zona 2 - capital de distrito;
• Zona 3 - cidade, vila ou freguesia de cidade média ou grande dimensão;
• Zona 4 - vila ou aldeia de zona rural.

1.2. Determinar a distância em planta (di) desde a entrada principal do edifício até cada uma das 
paragens servidas por comboios, metro, autocarros e elétricos. Considerar apenas as paragens 
de autocarro, metro e elétrico situadas até uma distância de 500 m e as estações e apeadeiros de 
comboio situadas até 1 000 m de distância. Ter em atenção ainda o seguinte: 

• Quando existirem paragens que sejam servidas pelas mesmas linhas, considerar apenas a que se situa 
mais próxima da entrada do edifício;  

• A distância não deverá ser medida em linha reta, devendo corresponder ao cumprimento do percurso 
mais curto que o peão necessita de percorrer para chegar em segurança ao local da paragem.  
1.3. Calcular o tempo de percurso até cada paragem de transporte público (TPi) dividindo a distância 

(di) pela velocidade média de um peão (80 m/min).
1.4. Determinar, para cada uma das paragens que satisfazem os requisitos do ponto 1.1, o número de 

serviços (ni) que partem ou chegam durante as horas de ponta dos dias úteis, considerando que: 
• As horas de ponta correspondem aos períodos do dia compreendidos entre as 7h00 e as 9h00 e entre 

as 17h00 e as 19h00;  
• Para as paragens servidas por várias linhas, deve determinar-se a frequência de cada linha; 
• Sendo as linhas bidirecionais, deverá considerar-se apenas, para cada período de hora de ponta, a 

direção com maior frequência;  
• Para os comboios, deve-se considerar apenas os serviços que apresentam pelo menos duas paragens 

num raio de 10 km a partir da área objeto de intervenção (incluindo a paragem mais próxima do 
edifício).
1.5. Calcular o tempo de espera para cada linha de transporte público (tEi) através da seguinte equação: 

1.6. Calcular, para cada linha de transporte público, o tempo total de acesso (tTi), somando o tempo de 
percurso (tPi) com o tempo de espera (tEi) e com um fator que exprime a potencialidade de atraso 
(tAi):

tAi = 2 min para autocarro e 0,75 min para comboio e metro 

1.7. Determinar, para cada linha de transporte público, a Frequência Equivalente à entrada do edifício 
(FEi), através da seguinte equação:
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1.8. Calcular para cada tipo de transporte público o índice de Acessibilidade a Transportes Públicos 
(ATPi), através da seguinte equação: 

2. Normalizar o índice de Acessibilidade a Transportes Públicos (ATP).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Acessibilidade a Transportes Públicos
ATP = valor resultante da quantificação
ATP

* = melhor prática
ATP*

 = prática convencional

2.2. Práticas de referência:

Tabela I50.1 - Práticas de referência do Indicador I50
Zona Melhor prática (ATP

*) Prática convencional (ATP*)
1
(cidade principal das duas grandes 
áreas metropolitanas do país)

27 9

2 
(capital de distrito) 22,5 7,5

3
(cidade, vila ou freguesia de cidade 
média ou grande dimensão)

7,5 2

4 
(vila ou aldeia de zona rural) 3,5 1

Tabela I50.2 - Avaliação do Indicador I50

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Acessibilidade 
a Transportes Públicos 
(ATP)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela 48.2. 
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C22: AMENIDADES

I51: Mobilidade de baixo impacte

Potencial das condições de mobilidade sustentável do edifício.

Objetivo
Promover e incentivar a utilização da bicicleta e deslocação a pé, assim como utilização de veículos com 
menor impacte ambiental.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
Para além da importância da promoção do uso dos transportes públicos, torna-se fundamental também 
incentivar a deslocação pedonal e a utilização da bicicleta como meio de transporte. Para tal é necessário 
criar as condições de acessibilidade e aparcamento para que estas opções de deslocação sejam efetiva-
mente tidas em conta por parte dos diferentes tipos de utilizadores dos edifícios hospitalares (Camagni, 
Gibelli, & Rigamonti, 2002). Deste modo, na sequência do propósito do Indicador 50, o desempenho 
do edifício ao nível deste Indicador avalia-se através do Potencial de promoção de Mobilidade de baixo 
impacte (PM), que resulta do somatório de créditos obtidos através da satisfação de critérios estabelecidos 
na Tabela I51.1.

Sabendo-se que este Indicador não se apoia em qualquer regulamento ou documento com força de lei, 
para a prática convencional considerou-se a resposta positiva aos critérios referentes aos pedestres e 
defendidos no documento “Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar” (ACSS, 
2011). Para a melhor prática, a resposta aos critérios mínimos para o bom acesso de bicicleta ou veículos 
automóveis elétricos foram também tidos em consideração.

Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Projeto de Arquitetura – planta de localização e de arranjos exteriores, contendo informação 
relativa ao acesso e estacionamento para bicicletas, percursos específicos para peões e aparcamento 
para veículos automóveis elétricos;

 » Memória descritiva.

Processo de Cálculo
1. Determinar o Potencial de promoção de Mobilidade de baixo impacte (PM), através da Tabela I51.1.

Tabela I51.1 – Critérios de atribuição de créditos para o Potencial de promoção de Mobilidade de baixo impacte (PM)
Critérios Descrição √ Créditos
A Condições de acesso à área e ao edifício hospitalar
1.1 Existem ciclovias:
1.1.1 • Até à entrada do complexo hospitalar 5
1.1.2 • Até à entrada principal do edifício 10
1.2 Existem acessos específicos à circulação de peões:
1.2.1 • Até à entrada do complexo hospitalar 5
1.2.3 • Até à entrada principal do edifício 10
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Tabela I51.2 - Avaliação do Indicador I51

Escala qualitativa de sustentabilidade Valor normalizado do Potencial de promoção 
de Mobilidade de baixo impacte (PM) Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00

2. Normalizar o Potencial de promoção de Mobilidade de baixo impacte (PM), através da seguinte 
equação:

= resultado da normalização do Potencial de promoção de Mobilidade de baixo impacte
PM = valor resultante da quantificação
PM

* = melhor prática
PM* = prática convencional

2.1. Práticas de Referência:
Melhor prática: PM

* = 45
Prática convencional: PM* = 20

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela I51.2. 

Tabela I51.1 – Critérios de atribuição de créditos para o Potencial de promoção de Mobilidade de baixo impacte (PM) 
(continuação)
Critérios Descrição √ Créditos
B Estacionamento
2.1 Existem lugares para estacionamento de bicicletas:
2.1.1 • Menos do que um por cada dez utilizadores efetivos do edifício 5
2.1.2 • Um por cada dez utilizadores efetivos do edifício 10
2.1.3 • Dois por cada dez utilizadores efetivos do edifício 15
2.2 Existem lugares para estacionamento de bicicletas:
2.2.1 • Entre 75 m e 100 m da entrada do edifício 5
2.2.2 • Entre 25 m e 75 m da entrada do edifício 10
2.2.3 • A menos de 25 m da entrada do edifício 15
2.3 Os estacionamentos destinados a bicicletas são cobertos 10
2.4 Existem lugares destinados ao aparcamento e carregamento de carros elétricos:
2.4.1 • Menos de um em cada cem lugares de estacionamento 5
2.4.2 • Um em cada ceto e cinquenta lugares de estacionamento 10
2.4.3 • Um em cada cem lugares de estacionamento 15
C Instalações de apoio a ciclistas e a pedestres
3.1 O edifício possui balneários com chuveiros e espaço para troca de roupa para todos 

os funcionários. 10

TOTAL
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I52: Amenidades locais

Índice de acessibilidade a amenidades.

Objetivo
Promover e valorizar a existência de comunidades sustentáveis e integradas através do estabelecimento 
de amenidades básicas nas imediações do edifício hospitalar.

Aplicabilidade
• Fase de projeto - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de construção - edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes
• Fase de utilização

Descrição
O fácil acesso a amenidades locais, contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa as-
sociados ao transporte, uma vez que incentiva a deslocação a pé ou de bicicleta. Por outro lado, a exis-
tência das principais amenidades nas imediações do edifício está na base de princípio de comunidades 
integradas e sustentáveis. É ainda importante não esquecer que as deslocações a pé são benéficas para 
a saúde, uma vez que permitem a realização de exercício físico, o contacto das pessoas com o ambiente 
circundante ao edifício e até do maior envolvimento das pessoas com a comunidade. 

Definem-se por amenidades os equipamentos públicos e privados e estabelecimentos comerciais e de 
serviços que servem de suporte às necessidades do dia-a-dia dos utilizadores do edifício hospitalar e que 
contribuem para o seu bem-estar. 

O desempenho do edifício ao nível deste Indicador é avaliado através do índice de Acessibilidade a 
Amenidades (AA), que varia em função do número e tipo de amenidades existentes e da respetiva dis-
tância à entrada principal do edifício em análise. Para a definição das amenidades a considerar e a sua 
importância relativa, foram consideradas as diretrizes da Direção-Geral das Instalações e Equipamentos 
de Saúde, apresentadas nos documentos “Critérios de Avaliação de Terrenos para Unidades Hospitala-
res”, “Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar” e “Monitorização da satisfação 
dos utilizadores das USF e de uma amostra de UCSP” (ACSS, 2011; Delicado & Paiva, 2003; Ferreira 
& Raposo, 2015). Assim, a organização das mesmas, encontra-se na Tabela I52.1, enquanto que a Tabela 
I52.2 apresenta os créditos a atribuir a cada amenidade identificada no caso de estudo a avaliar.

Não apresentando este Indicador qualquer enquadramento legal, para o valor das práticas de referência 
aplicou-se o método apresentado na secção “Processo de cálculo” a um edifício hipotético, localizado 
em quatro áreas possíveis, que abarcam a realidade existente ao nível da grande maioria destes edifícios: 
cidade principal das duas grandes áreas metropolitanas do país (zona 1); capital de distrito (zona 2); ci-
dade, vila ou freguesia de cidade média ou grande dimensão (zona 3); e vila ou aldeia de zona rural (zona 
4). Para o processo de cálculo foi utilizado como base, o método apresentado na ferramenta de avaliação 
SBToolPT para edifícios de habitação e serviços (Barbosa, 2010; Mateus, 2009; Mateus & Bragança, 
2016). Do resultado da aplicação do “Processo de cálculo” a mais do que um aglomerado urbano, foi 
possível calcular, para cada uma das quatro zonas referidas anteriormente, o valor corresponde à prática 
convencional e à melhor prática.
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Planta de localização e enquadramento, de preferência à escala da planta de ordenamento do 
plano diretor municipal;

 » Localização, na planta referida no ponto anterior, das amenidades listadas na Tabela I52.1 que se 
situam, em relação à entrada principal do edifício, a uma distância máxima de 2 500 m.  

Processo de Cálculo
1. Quantificar o índice de Acessibilidade a Amenidades (AA), através do somatório de todos os créditos 

obtidos na Tabela I52.2.
1.1. Verificar o tipo de zona urbana onde se enquadra o edifício hospitalar em análise: 

• Zona 1 - cidade principal das duas grandes áreas metropolitanas do país;
• Zona 2 - capital de distrito;
• Zona 3 - cidade, vila ou freguesia de cidade média ou grande dimensão;
• Zona 4 - vila ou aldeia de zona rural.

1.2. Identificar as amenidades listadas na Tabela I52.1 que se situam a uma distância máxima da porta 
do edifício de 2 500 m.

1.3. Atribuir créditos a cada amenidade de acordo com a distância da mesma ao edifício, tendo em 
conta a Tabela I52.2. As distâncias são medidas de acordo com o caminho pedonal mais curto 
que um peão pode utilizar para se deslocar de forma segura do edifício até à amenidade em causa. 
As distâncias são arredondadas para o valor imediatamente superior que se encontra listado na 
Tabela, isto é, uma amenidade situada a uma distância de 2 100 m obtêm um dos créditos listados 
na coluna 2 500 m.  

Tabela I52.1 – Divisão das amenidades por classes
Classe 1 Classe 2 Classe 3
Banco/Caixa multibanco Centro de fisioterapia Centro Comercial
Café/Snack-Bar Centro de venda de produtos fisiá-

tricos
Dentista

Farmácia Espaço público exterior de estar Esquadra de Polícia
Restaurante Local de oração Marco de Correios/Correios
Parque de estacionamento Parque infantil Mercearia/Supermercado

Tabela I52.2 – Créditos a atribuir de acordo com a respetiva classe e distância à porta principal do edifício

Classe
Distância (m)
300 500 1 000 1 500 2 000 2 500

1 10 9 7 5 4 3
2 8 7 5 4 3 2
3 6 5 4 3 2 1

2. Normalizar o índice de Acessibilidade a Amenidades (AA).
2.1. A fim de se normalizar o valor alcançado no ponto 1, deverá ser utilizada a seguinte equação:

= resultado da normalização do índice de Acessibilidade a Amenidades
AA = valor resultante da quantificação
AA

* = melhor prática
AA* = prática convencional
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2.2. Práticas de referência:

Tabela I52.3 - Práticas de referência do Indicador I52
Zona Melhor prática (AA*) Prática convencional ( )
1
(cidade principal das duas grandes 
áreas metropolitanas do país)

111 89

2 
(capital de distrito) 100 80

3
(cidade, vila ou freguesia de cidade 
média ou grande dimensão)

95 76

4 
(vila ou aldeia de zona rural) 54 43

3. Por último é feita a avaliação do Indicador de acordo com a Tabela 52.3. 

Tabela I52.4 - Avaliação do Indicador I52

Escala qualitativa de sustentabilidade
Valor normalizado do 
índice de Acessibilidade a 
Amenidades (AA)

Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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AVALIAÇÃO GLOBAL

Agregação do desempenho obtido em cada indicador para a quantificação dos níveis de desempenho 
intermédios e global do edifício 

Objetivo
Definir o método para a quantificação do Nível de Sustentabilidade do edifício em avaliação ao nível 
de cada categoria, área e avaliação final, permitindo a sua análise comparativa em diferentes contextos.

Descrição
Na comunicação dos resultados de uma avaliação de sustentabilidade não deve ser apenas apresentada a 
avaliação global alcançada, mas sim também os resultados intermédios correspondentes a cada indicador 
de sustentabilidade considerado. Os resultados intermédios ao nível de cada indicador, categoria e área, 
permitirão a análise comparativa da solução em estudo não apenas em termos globais, mas também ao 
nível de cada indicador, categoria ou área, não desvalorizando a compensação que poderá existir após 
agregação de todos os indicadores. 

Assim, o desempenho do edifício ao nível de cada categoria, área ou avaliação global é alcançado atra-
vés da média ponderada que considera o sistema de pesos apresentado na Tabela 6.7 do Capítulo 6. O 
desempenho ao Nível de cada Categoria (NC) resulta da média ponderada dos valores normalizados 
obtidos em cada um dos indicadores que pertencem à categoria. O desempenho ao Nível de cada Área 
(NA) resulta da média ponderada dos valores normalizados obtidos em cada uma das categorias que 
pertencem à área. O desempenho global do edifício é apresentado pelo Nível de Sustentabilidade (NS), 
que resulta da média ponderada da soma do desempenho obtido em cada área.

O sistema de pesos encontra-se apresentado nas Tabelas AG.1, AG.2 e AG.3. Na Tabela AG.1 en-
contram-se representados os pesos de cada indicador na quantificação do desempenho do edifício em 
avaliação ao nível de cada umas das vinte e duas categorias. Na Tabela AG.2 apresenta-se o peso de cada 
categoria na quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada uma das cinco áreas. Por fim, na 
Tabela AG.3 encontra-se apresentado o peso de cada área na quantificação do Nível de Sustentabilidade 
(NS). Os valores normalizados alcançados em cada indicador, multiplicado por cem, significam que o 
edifício em análise é "x" porcento melhor ou pior que a prática convencional. Para evitar o benefício ou 
prejuizo de resultados, considera-se como valor normalizado máximo 1,20, e como mínimo -0,20.

Tabela AG.1 – Peso de cada indicador na quantificação do desempenho ao nível de cada categoria
ID Designação Peso (%)
C1 Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida 100 
I1 Impactes ambientais associados ao ciclo de vida 100
C2 Energia 100 
I2 Consumo de energia primária 53
I3 Produção local de energia 47
C3 Uso do solo e biodiversidade 100
I4 Otimização da implantação 24
I5 Impermeabilização do solo 15
I6 Reutilização de áreas previamente utilizadas 19
I7 Proteção ecológica do lugar 16
I8 Reabilitação da envolvente 10
I9 Uso de plantas autóctones 7
I10 Efeito de ilha de calor 9
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Tabela AG.1 – Peso de cada indicador na quantificação do desempenho ao nível de cada categoria ( continuação)
ID Designação Peso (%)
C4 Materiais e resíduos sólidos 100 
I11 Resíduos de construção 20
I12 Produtos reutilizados e materiais reciclados 36
I13 Separação e armazenamento de resíduos 44
C5 Água 100
I14 Consumo de água potável 43
I15 Reciclagem e aproveitamento de efluentes 24
I16 Tratamento de efluentes contaminados 35
C6 Conforto e saúde dos utilizadores 100
I17 Ventilação natural 23
I18 Toxicidade dos materiais de acabamento 17
I19 Conforto Térmico 18
I20 Conforto Visual 7
I21 Conforto Acústico 10
I22 Qualidade do ar interior 25
C7 Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores 100
I23 Ventilação e temperatura 50
I24 Luz Natural 50
C8 Enquadramento paisagístico 100
I25 Ligação visual com a paisagem envolvente 100
C9 Desenho passivo 100
I26 Implantação e Orientação 38
I27 Sistemas Passivos 62
C10 Plano de mobilidade 100
I28 Acessibilidades 100
C11 Flexibilidade e adaptabilidade espaciais 100
I29 Existência e acessibilidade a áreas sociais 30
I30 Otimização do espaço 21
I31 Flexibilidade do espaço 24
I32 Adaptabilidade do espaço 25
C12 Custos de ciclo de vida 100
I33 Custo de investimento inicial 31
I34 Custos de utilização 69
C13 Economia local 100
I35 Contratação de bens e serviços locais 100
C14 Sistemas de gestão ambiental 100
I36 Comissionamento 23
I37 Plano de gestão ambiental 25
I38 Controlo de infeções 37
I39 Redução da poluição sonora 15
C15 Sistemas 100
I40 Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC 100
C16 Segurança 100
I41 Segurança dos ocupantes 100
C17 Durabilidade 100
I42 Materiais de elevada resistência e durabilidade 71
I43 Seleção adequada de mobiliário 29
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Tabela AG.1 – Peso de cada indicador na quantificação do desempenho ao nível de cada categoria ( continuação)
ID Designação Peso (%)
C18 Sensibilização e educação para a sustentabilidade 100
I44 Formação dos ocupantes 39
I45 Formação dos prestadores de serviço 41
I46 Inquéritos de satisfação 20
C19 Competências na área da sustentabilidade 100
I47 Integração na equipa de um Avaliador Qualificado 100
C20 Comunidade local 100
I48 Desenvolvimento da comunidade local 100
C21 Valor cultural 100
I49 Enquadramento patrimonial 100
C22 Amenidades 100
I50 Acessibilidade a transportes públicos 58
I51 Mobilidade de baixo impacte 24
I53 Amenidades locais 18

Tabela AG.2 – Peso de cada categoria na quantificação do desempenho ao nível de cada área
ID Designação Peso (%)
A1 Ambiente 100 
C1 Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida 11
C2 Energia 26
C3 Uso do solo e biodiversidade 20
C4 Materiais e resíduos sólidos 23
C5 Água 20
A2 Sociocultural e funcional 100 
C6 Conforto e saúde dos utilizadores 44
C7 Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores 6
C8 Enquadramento paisagístico 6
C9 Desenho passivo 18
C10 Plano de mobilidade 14
C11 Flexibilidade e adaptabilidade espaciais 12
A3 Economia 100 
C12 Custos de ciclo de vida 68
C13 Economia local 32
A4 Técnica 100 
C14 Sistemas de gestão ambiental 17
C15 Sistemas 20
C16 Segurança 19
C17 Durabilidade 14
C18 Sensibilização e educação para a sustentabilidade 15
C19 Competências na área da sustentabilidade 15
A5 Lugar 100 
C20 Comunidade local 30
C21 Valor cultural 22
C22 Amenidades 48
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Elementos necessários para a avaliação
• Fases de projeto, construção e utilização:

 » Desempenho do edifício ao nível de cada um dos indicadores de sustentabilidade.

Processo de Cálculo
1. Determinar o Nível de Sustentabilidade (NS) através do preenchimento da Tabela AG.4.

Tabela AG.3 – Peso de cada área na quantificação do Nível de Sustentabilidade
ID Designação Peso (%)
NS Nível de Sustentabilidade 100 
A1 Ambiente 25
A2 Sociocultural e funcional 20
A3 Economia 20
A4 Técnica 20
A5 Lugar 15

Tabela AG.4 – Quantificação do Nível de Sustentabilidade (NS)

Área
Desempenho 
na Área

A

Peso da Área

P (%)

Valor Ponderado

A x P
A1 Ambiente 25
A2 Sociocultural e funcional 20
A3 Economia 20
A4 Técnica 20
A5 Lugar 15

1.1. Determinar o desempenho do edifício ao Nível de cada uma das vinte e duas Categorias (NC), 
através do preenchimento das seguintes tabelas.

Tabela AG.5 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C1 - Avaliação do impacte 
ambiental do ciclo de vida (NC1)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C1 I1 Impactes ambientais associados ao 

ciclo de vida 100

NC1 = 

Tabela AG.6 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C2 - Energia (NC2)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C2 I2 Consumo de energia primária 53

I3 Produção local de energia 47

NC2 = 
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Tabela AG.7 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C3 - Uso do solo e biodiversidade (NC3)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C3 I4 Otimização da implantação 24

I5 Impermeabilização do solo 15
I6 Reutilização de áreas previamente 

utilizadas 19

I7 Proteção ecológica do lugar 16
I8 Reabilitação da envolvente 10
I9 Uso de plantas autóctones 7
I10 Efeito de ilha de calor 9

NC3 = 

Tabela AG.8 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C4 - Materiais e resíduos sólidos (NC4)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C4 I11 Resíduos de construção 20

I12 Produtos reutilizados e materiais 
reciclados 36

I13 Separação e armazenamento de 
resíduos 44

NC4 = 

Tabela AG.9 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C5 - Água (NC5)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C5 I14 Consumo de água potável 43

I15 Reciclagem e aproveitamento de 
efluentes 24

I16 Tratamento de efluentes 
contaminados 35

NC5 = 

Tabela AG.10 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C6 - Conforto e saúde dos 
utilizadores (NC6)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C6 I17 Ventilação natural 23

I18 Toxicidade dos materiais de 
acabamento 17

I19 Conforto térmico 18
I20 Conforto visual 7
I21 Conforto acústico 10
I22 Qualidade do ar interior 25

NC6 = 
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Tabela AG.11 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C7 - Possibilidade de controlo por 
parte dos utilizadores (NC7)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C7 I23 Ventilação e temperatura 50

I24 Luz natural 50

NC7 = 

Tabela AG.12 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C8 - Enquadramento paisagístico (NC8)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C8 I25 Ligação visual com a paisagem 

envolvente 100

NC8 = 

Tabela AG.13 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C9 - Desenho passivo (NC9)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C9 I26 Implantação e Orientação 38

I27 Sistemas passivos 62

NC9 = 

Tabela AG.14 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C10 - Plano de mobilidade (NC10)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C10 I28 Acessibilidades 100

NC10 = 

Tabela AG.15 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C11 - Flexibilidade e 
adaptabilidade espaciais (NC11)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C11 I29 Existência e acessibilidade a áreas 

sociais 30

I30 Otimização do espaço 21
I31 Flexibilidade do espaço 24
I32 Adaptabilidade do espaço 25

NC11 = 
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Tabela AG.16 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C12 - Custos de ciclo de vida (NC12)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C12 I33 Custo de investimento inicial 31

I34 Custos de utilização 69

NC12 = 

Tabela AG.17 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C13 - Economia local (NC13)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C13 I35 Contratação de bens e serviços locais 100

NC13 = 

Tabela AG.18 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C14 - Sistemas de gestão 
ambiental (NC14)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C14 I36 Comissionamento 23

I37 Plano de gestão ambiental 25
I38 Controlo de infeções 37
I39 Redução da poluição sonora 15

NC14 = 

Tabela AG.19 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C15 - Sistemas (NC15)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C15 I40 Eficiência dos sistemas de iluminação 

e AVAC 100

NC15 = 

Tabela AG.20 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C16 - Segurança (NC16)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C16 I41 Segurança dos ocupantes 100

NC16 = 

Tabela AG.21 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C17 - Durabilidade (NC17)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C17 I42 Materiais de elevada resistência e 

durabilidade 71

I43 Seleção adequada de mobiliário 29

NC17 = 



417

AV - Avaliação Global

Tabela AG.22 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C18 - Sensibilização e educação 
para a sustentabilidade (NC18)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C18 I44 Formação dos ocupantes 39

I45 Formação dos prestadores de serviço 41
I46 Inquéritos de satisfação 20

NC18 = 

Tabela AG.23 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C19 - Competências na área da 
sustentabilidade (NC19)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C19 I47 Integração na equipa de um 

Avaliador Qualificado 100

NC19 = 

Tabela AG.24 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C20 - Comunidade local (NC20)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor 
Ponderado

I x P
C20 I48 Desenvolvimento da comunidade local 100

NC20 = 

Tabela AG.25 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C21 - Valor cultural (NC21)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C21 I49 Enquadramento patrimonial 100

NC21 = 

Tabela AG.26 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C22 - Amenidades (NC22)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C22 I50 Acessibilidade a transportes públicos 58

I51 Mobilidade de baixo impacte 24
I52 Amenidades locais 18

NC22 = 
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1.2. Determinar o desempenho do edifício ao Nível de cada uma das cinco Áreas (NA), através do 
preenchimento das seguintes tabelas.

Tabela AG.27 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A1 - Ambiente (NA1)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A1 C1 Avaliação do impacte ambiental do 

ciclo de vida 11

C2 Energia 26
C3 Uso do solo e biodiversidade 20
C4 Materiais e resíduos sólidos 23
C5 Água 20

NA1 = 

Tabela AG.28 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A2 - Sociocultural e funcional (NA2)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A2 C6 Conforto e saúde dos utilizadores 44

C7 Possibilidade de controlo por parte 
dos utilizadores 6

C8 Enquadramento paisagístico 6
C9 Desenho passivo 18
C10 Plano de mobilidade 14
C11 Flexibilidade e adaptabilidade 

espaciais 12

NA2 = 

Tabela AG.29 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A3 - Economia (NA3)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A3 C12 Custos de ciclo de vida 68

C13 Economia local 32

NA3 = 

Tabela AG.30 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A4 - Técnica (NA4)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A4 C14 Sistemas de gestão ambiental 17

C15 Sistemas 20
C16 Segurança 19
C17 Durabilidade 14
C18 Sensibilização e educação para a 

sustentabilidade 15

C19 Competências na área da 
sustentabilidade 15

NA4 = 
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2. Por último é feita avaliação global de acordo com a Tabela AG.32.

Tabela AG.31 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A5 - Lugar (NA5)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A5 C20 Comunidade local 30

C21 Valor cultural 22
C22 Amenidades 48

NA5 = 

Tabela AG.32 - Avaliação Global

Escala qualitativa de sustentabilidade Nível de Sustentabilidade Assinalar o nível atingido

A+ 
A (Melhor prática)
B

C

D (Prática convencional) 0,00 ≤ 
E < 0,00
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8.3. EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO 
HBSATOOL-PT

A presente secção tem como objetivo a aplicação do método HBSAtool-PT a um caso de estudo, de 
modo a verificar a aplicabilidade prática deste último e a adequação dos valores de referência definidos 
para o contexto português. Assim, foi selecionado um edifício hospitalar português, identificado como 
um dos melhores exemplos, existentes à data, em termos de sustentabilidade. 

Para tal, primeiramente foi contactada a ACSS com o intuito de se escolher um edifício que obedecesse 
aos seguintes critérios:

1. Hospital central (por ser um dos mais completos e complexos edifícios de saúde);
2. Edifício considerado eficiente ao nível dos custos e consumos (por serem estes os parâmetros de 

comparação atualmente utilizados pelos programas ECO-AP e PBEC).

Deste modo, a ACSS definiu uma lista dos cinco hospitais mais eficientes em termos de consumos de 
recursos e custos, ordenada aleatoriamente. Destes hospitais, considerados bons exemplos ao nível das 
boas práticas de sustentabilidade e iniciativas para redução de impactes ambientais, sociais e económi-
cos, foi selecionado o Novo Hospital de Braga (Figura 8.1). Posteriormente, foi contactado o respetivo 
Hospital, tendo sido com a ajuda do GLEC do mesmo que se iniciou o processo de aplicação do método 
desenvolvido, para avaliação do nível de sustentabilidade deste edifício.

Este Hospital tem vindo a ser destacado, dentro da sua tipologia, por diversas razões que contemplam 
não só a vanguarda tecnológica, como também as arrojadas opções de arquitetura e as práticas de susten-
tabilidade inerentes que, constantemente, se continuam a implementar e incentivar. Desta forma, e uma 
vez que este é considerado um dos melhores exemplos a nível nacional, em termos de adoção de práticas 
de sustentabilidade em edifícios hospitalares, a sua avaliação através do método HBSAtool-PT permite 
verificar o modo como este método possibilita o reconhecimento das mais-valias implementadas, em 
termos de sustentabilidade das soluções, e avalia a adequabilidade dos benchmarks definidos para a sua 
aplicação ao contexto português. Ao mesmo tempo, pretende-se verificar se o nível de exigência mínimo, 
para que um edifício possa ser considerado sustentável, se encontra adequado aos princípios de projeto e 
de gestão normalmente implementados nos edifícios hospitalares nacionais. Por outro lado, também se 
pretende que as práticas de referência correspondentes às “melhores práticas” sejam passíveis de serem 
ultrapassadas por uma pequena percentagem de edifícios.

Figura 8.1 – Fachada exterior do Novo Hospital de Braga e átrio principal
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8.3.1. Descrição do caso de estudo

O Novo Hospital de Braga situa-se na cidade de Braga, em Sete Fontes, Freguesia de São Victor, e é 
um Hospital Central, correspondendo este, portanto, à última linha de cuidados de saúde, devendo ser 
capaz de atender a totalidade das situações clínicas, salvo casos excecionais que impliquem diferenciação 
só existente noutro Hospital Central. Para além da função assistencial, este Hospital tem investigação 
científica e ensino, estando ligado à Universidade do Minho. É uma referência para todos os hospitais 
dos concelhos de Braga e Guimarães, com capacidade de 704 camas. Serve uma população entre 400 
000 a 1 100 000 de utentes dos distritos de Braga e Viana do Castelo, em função das especialidades, as 
quais contemplam praticamente todas as existentes, com exceção da Cirurgia Cardio-Torácica (António 
et al., 2011).

Como unidade hospitalar de ensino, o projeto do Novo Hospital de Braga teve em consideração a relação 
horizontal entre serviços e departamentos e a ligação à Escola de Ciências da Saúde, situada no Campus 
de Gualtar da Universidade do Minho. A proposta de projeto diferenciou-se pelos sistemas inovadores e 
“inteligentes” e pretendeu contemplar ainda a possibilidade de expansão futura, promovendo a sistema-
tização funcional e construtiva, de modo a se garantir a flexibilidade e adaptabilidade dos espaços. Esta 
nova construção (Figura 8.2) veio substituir em 2011, o antigo Hospital de São Marcos que possuía mais 
de quinhentos anos.

Figura 8.2 - Planta de implantação do Novo Hospital de Braga (António et al., 2011)

Deste modo, as novas instalações do Hospital, cuja ficha de caracterização consta da Tabela 8.4, incluem:

• Quartos de internamento com um máximo de duas camas e quarto de banho privativo;
• Bloco Operatório Central com doze salas;
• Bloco de partos;
• Bloco Periférico de Obstetrícia com uma sala;
• 109 Gabinetes de consulta médica;
• Serviço de Psiquiatria com acesso próprio;
• Caminho pedonal de ligação à Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, que facilita 

o acesso ao ensino e investigação;
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• Heliporto, que permite um rápido e seguro transporte de doentes urgentes;
• Meios Complementares de Diagnóstico e Tratamentos de apoio a todas as especialidades clínicas.

Novo Hospital de Braga
Lotação do hospital 704 camas
Área Útil de Pavimento do programa funcional 43 062,00 m2

Área Útil de Pavimento do projeto 86 775,49 m2

Área total de construção 102 403,62 m2

Área do terreno 235 512,00 m2

Área total de implantação 17 358,83 m2

Número de pisos acima da cota de soleira 6
Número de lugares de estacionamento subterrâneo ou em silo 1 408
Área total de construção de estacionamento ou em silo 44 630,86 m2

Número de lugares de estacionamento à superfície 786
Número global de lugares de estacionamento 2 194

Tabela 8.4 - Ficha de caracterização do Hospital (António et al., 2011)

As preocupações de projeto e as que se prendem com a fase de utilização que consideraram práticas sus-
tentáveis, encontram-se de seguida enumeradas e englobam diferentes áreas de intervenção:

• Plano de mobilidade
 » Separação adequada dos acessos aos diversos setores do Hospital
 » Separação de percursos rodoviários de acesso aos diferentes serviços hospitalares
 » Separação do percurso pedonal e rodoviário
 » Identificação clara dos edifícios e circuitos desde a entrada do hospital
 » Acesso separado para o Serviço de Urgência
 » Sinalética eficaz e culturalmente adequada

• Conforto e saúde dos utilizadores
 » Acesso a luz natural por parte de todos os doentes

• Enquadramento paisagístico
 » Vista de janela para todos os doentes

• Flexibilidade e adaptabilidade espaciais
 » Possibilidade rápida de adaptação a situações excecionais e criação de zonas de reserva para am-
pliação de serviços

 » Previsão de zonas de crescimento da área construída
 » Padronização dos espaços semelhantes quer a nível de serviços quer de circuitos 
 » Estrutura dimensionada a prever a possibilidade de construção de mais um piso
 » Sobrecargas consideradas no dimensionamento estrutural foram o mais genéricas e abrangentes 
possíveis

• Uso do solo e biodiversidade
 » Harmonização dos espaços verdes exteriores

• Segurança
 » Respeito integral da legislação em vigor com redução do risco clínico e não clínico 

• Sistemas de gestão ambiental
 » Foi elaborado um Plano de Gestão Ambiental
 » Monotorização do ruído ambiental durante a fase de construção

• Materiais e resíduos sólidos
 » Foram selecionados materiais de revestimento que não interferissem na Qualidade do Ar Interior
 » Triagem, armazenamento de resíduos de obra e encaminhamento para destinatários autorizados 
de todos os resíduos produzidos por todas as atividades
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• Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida
 » Foi elaborado um Estudo de Impacte Ambiental 

• Uso do solo e biodiversidade
 » Projeto de compensação pela necessidade de abate de quatrocentos e dezoito sobreiros (espécie 
protegida)

8.3.2. Apresentação e discussão dos resultados obtidos

Nas Tabelas 8.4 à 8.25 encontram-se apresentados os resultados obtidos na avaliação de cada uma das 
vinte e duas categoria do HBSAtool-PT.

Tabela 8.4 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C1 - Avaliação do impacte ambiental 
do ciclo de vida (NC1)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C1 I1 Impactes ambientais associados ao 

ciclo de vida 1,20 100 1,20

NC1 = 1,20

Tabela 8.5 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C2 - Energia (NC2)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C2 I2 Consumo de energia primária 1,20 53 0,64

I3 Produção local de energia 0 47 0

NC2 = 0,64

Tabela 8.6 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C3 - Uso do solo e biodiversidade (NC3)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C3 I4 Otimização da implantação 0,04 24 0,01

I5 Impermeabilização do solo 0,08 15 0,01
I6 Reutilização de áreas previamente 

utilizadas 0,17 19 0,03

I7 Proteção ecológica do lugar 0,67 16 0,11
I8 Reabilitação da envolvente 0,76 10 0,08
I9 Uso de plantas autóctones 0,00 7 0,00
I10 Efeito de ilha de calor 0,25 9 0,02

NC3 = 0,26

Tabela 8.7 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C4 - Materiais e resíduos sólidos (NC4)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C4 I11 Resíduos de construção 0,00 20 0,00

I12 Produtos reutilizados e materiais 
reciclados 0,00 36 0,00

I13 Separação e armazenamento de 
resíduos 0,59 44 0,26

NC4 = 0,26
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Tabela 8.8 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C5 - Água (NC5)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C5 I14 Consumo de água potável 1,20 43 0,52

I15 Reciclagem e aproveitamento de 
efluentes 0,00 24 0,00

I16 Tratamento de efluentes 
contaminados 0,81 35 0,28

NC5 = 0,80

Tabela 8.9 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
(NC6)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C6 I17 Ventilação natural 0,50 23 0,12

I18 Toxicidade dos materiais de 
acabamento 0,33 17 0,06

I19 Conforto térmico 0,60 18 0,11
I20 Conforto visual 1,20 7 0,08
I21 Conforto acústico 0,07 10 0,01
I22 Qualidade do ar interior 0,13 25 0,03

NC6 = 0,41

Tabela 8.10 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C7 - Possibilidade de controlo por 
parte dos utilizadores (NC7)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C7 I23 Ventilação e temperatura 0,50 50 0,25

I24 Luz natural 0,80 50 0,40

NC7 = 0,65

Tabela 8.11 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C8 - Enquadramento paisagístico (NC8)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C8 I25 Ligação visual com a paisagem 

envolvente 0,90 100 0,90

NC8 = 0,90

Tabela 8.12 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C9 - Desenho passivo (NC9)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C9 I26 Implantação e Orientação -0,20 38 -0,08

I27 Sistemas passivos 0,90 62 0,56

NC9 = 0,48



425

8.3. Exemplo prático de aplicação do método HBSAtool-PT

Tabela 8.13 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C10 - Plano de mobilidade (NC10)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C10 I28 Acessibilidades 0,44 100 0,44

NC10 = 0,44

Tabela 8.14 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C11 - Flexibilidade e adaptabilidade 
espaciais (NC11)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C11 I29 Existência e acessibilidade a áreas 

sociais 1,20 30 0,36

I30 Otimização do espaço 1,00 21 0,21
I31 Flexibilidade do espaço 0,06 24 0,01
I32 Adaptabilidade do espaço 0,01 25 0,00

NC11 = 0,58

Tabela 8.15 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C12 - Custos de ciclo de vida (NC12)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C12 I33 Custo de investimento inicial 0,38 31 0,12

I34 Custos de utilização 1,20 69 0,83

NC12 = 0,95

Tabela 8.16 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C13 - Economia local (NC13)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C13 I35 Contratação de bens e serviços locais 0,40 100 0,40

NC13 = 0,40

Tabela 8.17 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C14 - Sistemas de gestão ambiental 
(NC14)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C14 I36 Comissionamento -0,20 23 -0,05

I37 Plano de gestão ambiental 0,80 25 0,20
I38 Controlo de infeções 0,00 37 0,00
I39 Redução da poluição sonora 0,00 15 0,00

NC14 = 0,15
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Tabela 8.18 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C15 - Sistemas (NC15)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C15 I40 Eficiência dos sistemas de iluminação 

e AVAC 1,20 100 1,20

NC15 = 1,20

Tabela 8.19 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C16 - Segurança (NC16)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C16 I41 Segurança dos ocupantes 0,00 100 0,00

NC16 = 0,00

Tabela 8.20 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C17 - Durabilidade (NC17)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C17 I42 Materiais de elevada resistência e 

durabilidade 0,30 71 0,21

I43 Seleção adequada de mobiliário 0,40 29 0,12

NC17 = 0,33

Tabela 8.21 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C18 - Sensibilização e educação para 
a sustentabilidade (NC18)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C18 I44 Formação dos ocupantes -0,20 39 -0,08

I45 Formação dos prestadores de serviço 0,00 41 0,00
I46 Inquéritos de satisfação -0,20 20 -0,04

NC18 = -0,12

Tabela 8.22 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C19 - Competências na área da 
sustentabilidade (NC19)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C19 I47 Integração na equipa de um 

Avaliador Qualificado 0,00 100 0,00

NC19 = 0,00
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Tabela 8.23 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C20 - Comunidade local (NC20)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C20 I48 Desenvolvimento da comunidade local 1,00 100 1,00

NC20 = 1,00

Tabela 8.24 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C21 - Valor cultural (NC21)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C21 I49 Enquadramento patrimonial 0,75 100 0,75

NC21 = 0,75

Tabela 8.25 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Categoria C22 - Amenidades (NC22)

Categoria Indicador
Avaliação do 
Indicador

I

Peso do 
Indicador

P (%)

Valor Ponderado

I x P
C22 I50 Acessibilidade a transportes públicos 0,17 58 0,10

I51 Mobilidade de baixo impacte 0,20 24 0,05
I52 Amenidades locais 0,00 18 0,00

NC22 = 0,15

O Novo Hospital de Braga, apresenta um nível de avaliação superior à melhor prática em seis Indicado-
res do método HBSAtool-PT, três dos quais correspondem à Área Ambiente (A1), dois à Área Socio-
cultural e Funcional (A2) e um à Área Técnica (A4):
• I1 - Impactes ambientais associados ao ciclo de vida. Ao nível deste indicador, o edifício em avalia-

ção apresenta valores comparativos, considerados exemplares dentro do Grupo a que pertence, sendo 
também por isso destacado pelas entidades reguladoras do setor da saúde em Portugal:

• I2 - Consumo de energia primária. Tal como o Indicador I1, também ao nível do consumo energéti-
co, este edifício destaca-se por apresentar um dos valores mais baixos do Grupo I ao qual pertence;

• I14 – Consumo de água potável. Tendo em consideração todos os edifícios que foram analisados no 
Grupo I para determinação dos benchmarks ao nível deste Indicador, o Novo Hospital de Braga des-
taca-se como um dos que consome menos água potável por metro quadrado. Deste modo justifica-se 
o seu desempenho extraordinário ao nível deste Indicador;

• I20 – Conforto visual. A localização do terreno, a ausência de obstruções na envolvente próxima, e 
o grande número de envidraçados deste edifício são os principais fatores que contribuíram positiva-
mente para a avaliação alcançada neste Indicador;

• I29 - Existência e acessibilidade a áreas sociais. Os critérios defendidos e apresentados por este 
indicador, foram uns dos constituintes das premissas de projeto deste Hospital. Neste sentido, esta 
preocupação esteve sempre presente ao longo do processo de projeto e como tal adequadamente con-
siderada neste edifício;

• I40 - Eficiência dos sistemas de iluminação e AVAC. No que diz respeito à Fase de utilização, os 
critérios defendidos por este Indicador são neste edifício levados a cabo em grande número.

Em contrapartida, analisando as Tabelas 8.4 à 8.25, é possível verificar que o Novo Hospital de Braga 
apresenta em alguns indicadores um nível inferior ao da prática convencional. Assim, o edifício em 
questão apresenta um desempenho inferior ao da prática convencional em quatro Indicadores, dos quais 
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um pertence à Área Sociocultural e Funcional (A2), enquanto que os outros três se enquadram na Área 
Técnica (A4):
• I26 – Implantação e Orientação. Uma vez que as características do lote não condicionam a forma e 

a implantação do edifício, estas duas características, ao nível do desenho passivo, o desempenho do 
edifício é penalizado pelo facto das mesmas não serem eficazmente planeadas na fase de projeto.

• I36 – Comissionamento. O desempenho do edifício ao nível deste indicador justifica-se pela ine-
xistência de uma equipa específica responsável, que responda ao gestor do edifício, pela verificação 
da eficaz operação, execução de testes de desempenho e manutenção dos sistemas e componentes do 
edifício.

• I44 – Formação dos ocupantes. Ao nível da formação e sensibilização dos utilizadores, o edifício em 
avaliação não obteve créditos dos critérios apresentados por este indicador, sendo que a resposta posi-
tiva ao nível dos critérios que compõem a secção B (Manual do utilizador), não foi suficiente para se 
atingir aquilo que deve ser a prática convencional. 

• I46 – Inquéritos de satisfação. Os resultados da avaliação são penalizados neste indicador, devido ao 
défice de realização de inquéritos de satisfação/opinião ao nível dos pacientes e visitantes.

Para além destes, o Novo Hospital de Braga obteve classificação igual à melhor prática em nove dos 
cinquenta e dois indicadores do método de avaliação, sendo que nos restantes a classificação final de cada 
indicador fez-se compreender entre o nível D (prática convencional) e B.

O desempenho do edifício ao nível de cada categoria, apresenta-se de seguida nas Tabelas 8.26 à 8.30.

Tabela 8.26 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A1 - Ambiente (NA1)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A1 C1 Avaliação do impacte ambiental do 

ciclo de vida 1,20 11 0,13

C2 Energia 0,64 26 0,17
C3 Uso do solo e biodiversidade 0,26 20 0,05
C4 Materiais e resíduos sólidos 0,26 23 0,06
C5 Água 0,80 20 0,16

NA1 = 0,57

Tabela 8.27 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A2 - Sociocultural e funcional (NA2)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A2 C6 Conforto e saúde dos utilizadores 0,41 44 0,18

C7 Possibilidade de controlo por parte 
dos utilizadores 0,65 6 0,04

C8 Enquadramento paisagístico 0,90 6 0,15
C9 Desenho passivo 0,48 18 0,09
C10 Plano de mobilidade 0,44 14 0,06
C11 Flexibilidade e adaptabilidade 

espaciais 0,58 12 0,07

NA2 = 0,59
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Tabela 8.28 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A3 - Economia (NA3)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A3 C12 Custos de ciclo de vida 0,95 68 0,65

C13 Economia local 0,40 32 0,13

NA3 = 0,78

Tabela 8.29 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A4 - Técnica (NA4)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A4 C14 Sistemas de gestão ambiental 0,15 17 0,03

C15 Sistemas 1,20 20 0,24
C16 Segurança 0,00 19 0,00
C17 Durabilidade 0,33 14 0,05
C18 Sensibilização e educação para a 

sustentabilidade -0,12 15 -0,02

C19 Competências na área da 
sustentabilidade 0,00 15 0,00

NA4 = 0,30

Tabela 8.30 – Quantificação do desempenho do edifício ao nível da Área A5 - Lugar (NA5)

Área Categoria
Avaliação da 
Categoria

C

Peso da 
Categoria

P (%)

Valor Ponderado

Cx P
A5 C20 Comunidade local 1,00 30 0,30

C21 Valor cultural 0,75 22 0,17
C22 Amenidades 0,15 48 0,07

NA5 = 0,54

Na Tabela 8.31 são apresentados os resultados quantitativos ao nível de cada uma das áreas do Desen-
volvimento Sustentável, enquanto que na Figuras 8.3 apresentam-se os resultados ao nível qualitativo, 
sendo que nesta Figura é possível também observar-se o Nível de Sustentabilidade obtido pelo edifício. 
Deste modo, verifica-se que o Nível de Sustentabilidade do edifício em avaliação (B) é superior à prática 
convencional (D) ao nível de todas as áreas, sendo ainda de salientar que, relativamente à Área Econo-
mia (A3), o nível de desempenho do Hospital é superior ao considerado “melhor prática”. Em contrapar-
tida, a Área onde o edifício apresenta pior desempenho é a Técnica (A4).

Tabela 8.31 – Quantificação do Nível de Sustentabilidade (NS)

Área
Desempenho 
na Área

A

Peso da Área

P (%)

Valor Ponderado

A x P
A1 Ambiente 0,57 25 0,14
A2 Sociocultural e funcional 0,59 20 0,12
A3 Economia 0,78 20 0,16
A4 Técnica 0,30 20 0,06
A5 Lugar 0,54 15 0,08

0,56
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Figura 8.3 – Classificação final do Novo Hospital de Braga

De acordo com o método HBSAtool-PT, o Novo Hospital de Braga é 56% melhor do que a prática 
convencional da realidade portuguesa. Constata-se assim que o edifício avaliado obteve um Nível de 
Sustentabilidade de B, o que significa que, num conjunto importante de indicadores de sustentabilidade, 
este apresenta um nível de desempenho próximo, e em alguns casos até superior, ao do definido para a 
melhor prática no contexto português. Por outro lado, o facto do edifício avaliado ter obtido Nível de 
Sustentabilidade B, significa que ainda existe margem para a introdução de outros princípios de susten-
tabilidade considerados relevantes, tanto no método de avaliação proposto, como nas normas existentes 
que enquadram o conceito de sustentabilidade no sector da construção. Esta margem de potencial de 
melhoria expectável, justifica-se pelo facto das decisões dos diversos intervenientes no processo de pro-
jeto do Novo Hospital de Braga não terem sido suportadas por nenhum método específico de apoio às 
tomadas de decisão e avaliação do nível de sustentabilidade. Por outro lado, as principais práticas tidas 
em consideração no projeto deste edifício, as quais prendem-se com questões de eficiência e promoção 
da redução do consumo de recursos e custos de ciclo de vida, vão ao encontro de princípios também de-
terminantes para a definição do nível de sustentabilidade do método HBSATool-PT.

Deste modo, da aplicação prática do método HBSAtool-PT ao caso de estudo apresentado, é possível 
concluir que o mesmo se encontra bem adaptado ao contexto português, pois o conjunto de indicadores 
e os benchmarks estabelecidos permitem reconhecer as mais-valias associadas a um edifício que é con-
siderado exemplar dentro do sector dos edifícios de saúde em Portugal. Por outro lado, os resultados 
salientam ainda a importância de, desde as fases preliminares de projeto, se suportarem as decisões num 
método de avaliação da sustentabilidade, defendendo-se que só assim é que se conseguirá satisfazer um 
conjunto abrangente de princípios de sustentabilidade e atingir níveis de desempenho mais elevados.
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ANEXO 1 – ESTUDO DE CASOS

Neste anexo são apresentados, através de uma análise comparativa, os casos de estudo que foram 
investigados ao longo do desenvolvimento do trabalho. Os mesmos são reconhecidos a nível mundial por 
instituições, associações, organizações e métodos HBSA, pelas suas boas práticas de sustentabilidade. A 
seleção dos mesmos foi feita ao longo do desenvolvimento da investigação, com o intuito de serem uma 
amostra representativa de diferentes partes do mundo. Estes são salientados por autores da mesma área 
de estudo ou galardoados por alguma instituição de reconhecimento na área da saúde.

Neste sentido, a Figura A1.1 enumera graficamente os vinte e cinco casos estudados, ao mesmo tempo 
que apresenta, através de uma escala de cores, as práticas de sustentabilidade que cada um acarreta. 
As vinte e duas categorias de sustentabilidade apresentadas na legenda são as pertencentes ao método 
HBSAtool-PT. Assim, o preenchimento com cor de uma determinada categoria para um caso de 
estudo, significa que o mesmo considera e integra práticas sustentáveis de projeto que correspondem 
diretamente às melhores práticas defendidas pela proposta dos indicadores dessa determinada categoria 
(independentemente da avaliação que o caso poderá ter ao nível de cada um desses indicadores). 

A este nível, é possível concluir que o método HBSAtool-PT, ao mesmo tempo que enquadra todas 
as práticas de projeto consideradas por estes casos de estudo, apresenta uma estrutura de indicadores e 
categorias ambiciosa, que pretende promover o alcance de ainda melhores resultados.

Lista de casos de estudo
1. Alexandra Hospital at Yishun, Yshun, Singapura
2. All Ukrainian Health Protection Centre for Motehers and Children, Kiev, Ucrânia
3. Akershus University Hospital, Loreskog, Noruega
4. BC Cancer Agency Research Center, Vancôver, Colômbia 
5. Boulder Community Hospital, Bouder, Colorado, EUA
6. Evelina Children’s Hospital, Londres, Reino Unido
7. First People ś Hospital, Foshan, República Popular da China 
8. Gravesham Community Hospital, Kent, Reino Unido
9. Hospital de Braga, Braga, Portugal
10. Hospital Universitario San Vicente de Paul, Rionegro, Colômbia
11. Kaleidoscope, Lewisham Children and Young People ś Center, Londres, Reino Unido
12. Kenya Women’s and Children’s Wellness Centre, Nairobi, Quênia
13. Kohinoor Hospital, Mumbai, Índia
14. Legacy Salmon Creek Hospital Landescape, Vancouver, Washington, EUA
15. Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, Florença, Itália
16. Providence Newberg Medical Center, Newberg, Oregon, EUA
17. REHAB Basel Center for Spinal Cord and Brain Injuries, Basileia, Suíça
18. St. Mary ś Hospital Schelt Addition, Sechelt, BC, Canadá
19. The New Royal Children ś Hopital, Melbourne, Victória, Austrália
20. The Patrick H. Dollard Discovery Health Center, Harris, Nova Iorque, EUA
21. The Ubuntu Centre, Porto Elizabeth, África do Sul
22. Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, Thunder Bay, Ontario, EUA
23. Universidad Santa Lucia, hospital general, Cartagena, Espanha
24. University of Texas Health Science Center School of Nursing and Student Community Center, 

Houton, Texas, EUA
25. University of Wisconsin Cancer, Johnson Creek, Wisconsin, EUA
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C1
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24
25

Legenda:

A1 - Ambiente Environmental
C1 - Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida Environmental life cycle impact assessment
C2 - Energia Energy
C3 - Uso do solo e biodiversidade Soil use and biodiversity
C4 - Materiais e resíduos sólidos Materials and Solid Waste
C5 - Água Water

A2 -Sociocultural e funcional Sociocultural and functional
C6 - Conforto e saúde dos utilizadores User’s health and comfort 
C7 - Capacidade de controlo por parte dos utilizadores Controllability by the user
C8 - Enquadramento paisagístico Landscaping
C9 - Desenho passivo Passive design
C10 - Plano de mobilidade Mobility plan
C11 - Flexibilidade e adaptabilidade espaciais Space flexibility and adaptability

Figura A1.1 - Análise de casos de estudo
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A3 - Economia Economy
C12 - Custos de ciclo de vida Life cycle costs
C13 - Economia local Local economy

A4 - Técnica Technical
C14 - Sistemas de gestão ambiental Environmental management systems
C15 - Sistemas Technical systems
C16 - Segurança Security
C17 - Durabilidade Durability
C18 - Sensibilização e educação para a sustentabilidade Awareness and education for sustainability
C19 - Competências na área da sustentabilidade Skills in sustainability

A5 - Lugar Site
C20 - Comunidade local Local community
C21 - Valor cultural Cultural value
C22 - Amenidades Facilities

ANEXO 2 – INQUÉRITO E ALCANCE DE RESULTADOS

A2.1. Inquérito para determinação do “Sistema de pesos para os indicadores 
de sustentabilidade de um método de avaliação para edifícios hospitalares”

A resposta a este inquérito terá como tempo máximo 10 minutos. 

O enquadramento deste inquérito faz-se no âmbito do desenvolvimento da tese de doutoramento com o 
tema “SUSTENTABILIDADE NO EDIFICADO: Método de apoio ao projeto de edifícios hospitalares”, em 
desenvolvimento na Universidade do Minho.

Neste sentido, e no decorrer da investigação, chegou-se à estrutura do Método pretendida, sendo ela 
composta por três níveis: Área; Categoria; e Indicador. Para validação dos pesos relativos que cada indicador 
deverá ter, optou-se por elaborar este inquérito, cujo resultado pretende fornecer às equipas de projeto 
uma importante ferramenta que permitirá o desenvolvimento de edifícios hospitalares que satisfaçam as 
expectativas dos seus intervenientes ao nível de cada uma das dimensões do Desenvolvimento Sustentável.

A sua participação é fundamental para o desenvolvimento e conclusão deste estudo, pelo que lhe 
pedíamos o favor que respondesse com o maior rigor possível às questões que lhe são apresentadas. 

Os dados obtidos no questionário serão apenas utilizados para fins estatísticos. 

Antecipadamente grata pela sua disponibilidade e colaboração!
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1. De modo a se identificarem as expectativas individuais de cada um dos intervenientes, identifique 
o grupo a que pertence. Se pertencer a mais do que um dos grupos listados, por favor selecione tantas 
opções quanto aquelas que forem necessárias.

1.1. Profissão ou cargo presentemente ocupado (escolha uma ou mais das seguintes opções):
• Arquiteto

 » Com menos de cinco anos de experiência
 » Com mais de cinco anos de experiência
 » Com experiência em projetos na área hospitalar

• Engenheiro Civil
 » Com menos de cinco anos de experiência
 » Com mais de cinco anos de experiência
 » Com experiência em projetos na área hospitalar

• Consultor / Especialista em Construção Sustentável 
	Com menos de cinco anos de experiência
	Com mais de cinco anos de experiência

• Avaliador qualificado da construção sustentável
	SBTool – PT
	LiderA
	BREEAM
	LEED
	CASBEE
	DGNB
	Outro, qual?

• Gestor Hospitalar
	GLEC (Gestor local de energia e carbono)
	Serviços de instalações e equipamentos
	Outro, qual?

• Outro
	Qual?

2. Identificação
2.1. Área de atuação e/ou desenvolvimento de projetos:
• Portugal

	 Norte
	 Centro
	 Sul
	 Lisboa e Vale do Tejo
	 Ilhas
	 Todo o país

3. O Método de apoio ao projeto de edifícios hospitalares que se propõe é composto por três níveis 
que ajudam a agrupar e posicionar os critérios de avaliação selecionados. Assim os cinquentas e 
dois Indicadores propostos, agrupam-se em vinte e duas Categorias, que por sua vez se enquadram 
em cinco Áreas.

3.1. Considerando que nas seguintes tabelas são apresentados os indicadores de cada categoria, defina a 
importância relativa que cada INDICADOR deverá apresentar na quantificação final. Tendo em conta 
a escala abaixo apresentada, cada tabela deve ser avaliada de forma independente. Assim, classifique 
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comparativamente de 1 a 5 todos os indicadores. Caso assim o entenda, pode atribuir classificações 
iguais a dois ou mais indicadores. Comece a preencher do mais para o menos importante, certificando-se 
que em cada tabela será sempre selecionado, pelo menos um indicador como o mais importante. Se no 
limite entender que todos têm igual importância, então deverá atribuir o nível 5 a todos.

Escala de 1 a 5: 
1 - o menos importante
5 - o mais importante

Exemplo: Se na tabela correspondente à Categoria C3 se considera que o Indicador I5 é “o mais 
importante” no conjunto de todos os indicadores existentes nesta tabela, então a este deverá atribuir-se 
o nível 5. Se, por conseguinte, se entende que os I4 e I7 são menos importantes que o I5, mas de igual 
importância entre si, deverá atribuir-se o nível 4. Seguidamente atribuir-se-á o nível 3 ao I9 por se 
entender que é menos importante que os I4 e I7 e assim sucessivamente, utilizando-se os cinco níveis ou 
apenas alguns dos mais elevados consoante a necessidade de distinção entre indicadores (ver imagem).

Nota: As Categorias C1, C8, C10, C13, C15, C16, C19, C20 e C21 não se encontram representadas, por só 
possuírem um Indicador cada uma e, portanto, ser o valor da sua avaliação igual ao do seu único indicador.

C2 - Energia
Indicador 1 2 3 4 5
I2 - Consumo de energia primária
I3 - Produção local de energia

C3 - Uso do solo e biodiversidade
Indicador 1 2 3 4 5
I4 - Otimização da implantação
I5 - Impermeabilização do solo
I6 - Reutilização de áreas previamente utilizadas
I7 - Proteção ecológica do lugar
I8 - Reabilitação da envolvente
I9 - Uso de plantas autóctones
I10 - Efeito de ilha de calor
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C4 - Materiais e resíduos sólidos
Indicador 1 2 3 4 5
I11 - Resíduos de construção
I12 - Produtos reutilizados e materiais reciclados
I13 - Separação e armazenamento de resíduos

C5 - Água
Indicador 1 2 3 4 5
I14 - Consumo de água potável
I15 - Reciclagem e aproveitamento de efluentes
I16 - Tratamento de efluentes contaminados

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores
Indicador 1 2 3 4 5
I17 - Ventilação natural
I18 - Toxicidade dos materiais de acabamento
I19 - Conforto térmico
I20 - Conforto visual
I21 - Conforto acústico
I22 - Qualidade do ar interior

C7 - Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores
Indicador 1 2 3 4 5
I23 - Ventilação e temperatura

I24 – Luz natural

C9 - Desenho passivo
Indicador 1 2 3 4 5
I26 – Implantação e Orientação

I27 – Sistemas passivos

C11 - Flexibilidade e adaptabilidade espacial
Indicador 1 2 3 4 5
I29 – Existência e acessibilidade a áreas sociais
I30 - Otimização do espaço
I31 - Flexibilidade do espaço
I32 - Adaptabilidade do espaço

C12 - Custos de ciclo de vida
Indicador 1 2 3 4 5
I33 - Custo de investimento inicial
I34 - Custos de utilização
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C14 - Sistemas de gestão ambiental
Indicador 1 2 3 4 5
I36 - Comissionamento
I37 - Plano de gestão ambiental
I38 – Controlo de infeções
I39 - Redução da poluição sonora

C17 - Durabilidade
Indicador 1 2 3 4 5
I42 - Materiais de elevada resistência e durabilidade
I43 - Seleção adequada de mobiliário

C18 - Sensibilização e educação para a sustentabilidade
Indicador 1 2 3 4 5
I44 - Formação dos ocupantes
I45 - Formação dos prestadores de serviços
I46 - Inquéritos de satisfação

C22 - Amenidades
Indicador 1 2 3 4 5
I50 - Acessibilidade a transportes públicos
I51 - Mobilidade de baixo impacte
I52 - Amenidades locais

3.2. De seguida são apresentadas as vinte e duas Categorias propostas, divididas pelas cinco Áreas a 
que pertencem. De acordo com a mesma escala, defina a importância relativa que cada CATEGORIA 
deverá apresentar na quantificação final do desempenho do edifício, ao nível da área a que pertence.

Escala de 1 a 5: 
1 - o menos importante
5 - o mais importante

A1 - Ambiente 1 2 3 4 5
C1 - Avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida
C2 - Energia
C3 - Uso do solo e biodiversidade
C4 - Materiais e resíduos sólidos
C5 - Água

A2 – Sociocultural e funcional 1 2 3 4 5
C6 - Conforto e saúde dos utilizadores
C7 – Possibilidade de controlo por parte dos utilizadores
C8 - Enquadramento paisagístico
C9 - Desenho passivo
C10 - Plano de mobilidade
C11 - Flexibilidade e adaptabilidade espacial
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A3 - Economia 1 2 3 4 5
C12 - Custos de ciclo de vida
C13 - Economia local

A4 - Técnica 1 2 3 4 5
C14 – Sistemas de gestão ambiental
C15 - Sistemas
C16 - Segurança
C17 - Durabilidade
C18 - Sensibilização e educação para a sustentabilidade
C19 - Competências na área da sustentabilidade

Área Lugar 1 2 3 4 5
C20 - Comunidade local
C21 - Valor cultural
C22 - Amenidades

Área Opinião

Ambiente

Sociocultural e funcional

Economia

Técnica

Lugar
TOTAL 100%

3.3. Por último, defina a importância relativa que cada ÁREA deverá apresentar na quantificação do 
nível de sustentabilidade global de um edifício. A soma das percentagens atribuídas deverá ser de 100%.

Por defeito: Ambiente: 20%; Sociocultural e Funcional: 20%; Economia: 20%; Técnica 20%; e de Lugar 
20% (valor total 100%).

4. Considerando a proposta do Método acima apresentado há algum indicador que entenda que não 
foi apresentado e que lhe pareça que DEVE ser contemplado? Qual? Justifique.

5. Considerando a proposta do Método acima apresentada há algum indicador que entenda que foi 
apresentado e que lhe pareça que NÂO DEVE ser contemplado? Qual? Justifique.

Comentários:

Obrigada pela colaboração!
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A2.2. Apresentação de resultados complementares do Capítulo 3

A2.2.1. Como resposta ao ponto 2.1 do questionário, obtiveram-se os seguintes resultados, 
presentes na Figura A2.1.

Figura A2.1 – Apresentação gráfica dos dados recolhidos da pergunta 2.1 

A2.2.2. Pesos relativos atribuídos por cada Grupo, de acordo com respostas dadas ao ponto 3.1 
do questionário.

Figura A2.2 – Importância relativa atribuída às categorias da Área do Ambiente 
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Figura A2.3 – Importância relativa atribuída às categorias da Área Sociocultural e funcional 

Figura A2.4 – Importância relativa atribuída às categorias da Área da Economia

Figura A2.5 – Importância relativa atribuída às categorias da Área Técnica
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Figura A2.6 – Importância relativa atribuída às categorias da Área de Lugar

A2.2.3. Pesos relativos atribuídos por cada Grupo, de acordo com respostas dadas ao ponto 3.2 
do questionário.

Figura A2.7 – Importância relativa atribuída pelo Grupo I aos indicadores de cada categoria
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Figura A2.8 – Importância relativa atribuída pelo Grupo II aos indicadores de cada categoria
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Figura A2.9 – Importância relativa atribuída pelo Grupo III aos indicadores de cada categoria

A2.3. Etapas do método AHP para a determinação dos pesos – exemplo 
categorias da Área Ambiente (A1), Grupo I

Etapa 1: Considerar o número de respostas fornecidas (nível 5) por cada Grupo (I, II e III) para cada 
categoria.

Categorias Grupo I Grupo II Grupo III
C1 13 8 11
C2 24 11 9
C3 5 4 6
C4 9 5 4
C5 19 10 7

Tabela A2.1 – Soma das respostas de nível 5
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Etapa 2: Efetuar comparações de pares para obtenção da importância relativa de cada um deles, 
começando por se selecionar dois itens (C1 vs. C2, C1 vs. C3, C1 vs. C4, etc.). Em seguida, são avaliadas 
as opiniões sobre a comparação de pares das categorias.

Comparações a efetuar Valor do quociente Valor utilizado na análise AHP
C1/C2 0,73 0,70
C1/C3 2,00 2,00
C1/C4 1,60 1,60
C1/C5 0,80 0,80
C2/C3 2,75 2,75
C2/C4 2,20 2,20
C2/C5 1,10 1,10
C3/C4 0,80 0,80
C3/C5 0,40 0,40
C4/C5 0,50 0,50

Matriz de cálculo C1 C2 C3 C4 C5
C1 1,00 0,70 2,00 1,60 0,80
C2 1,40 1,00 2,75 2,20 1,10
C3 0,50 0,40 1,00 0,80 0,40
C4 0,63 0,45 1,25 1,00 0,50
C5 1,25 0,90 2,50 2,00 1,00
Total (soma) 4,78 3,45 9,50 7,60 3,80

C1 C2 C3 C4 C5
C1 0,185 0,186 0,186 0,186 0,189
C2 0,342 0,339 0,343 0,346 0,338
C3 0,074 0,068 0,071 0,071 0,068
C4 0,130 0,136 0,129 0,128 0,135
C5 0,269 0,271 0,271 0,269 0,270

Tabela A2.2 – Quociente entre categorias e valor utilizado na análise AHP

Tabela A2.3 – Matriz de cálculo para o método AHP

Tabela A2.4 – Valor da comparação dividido pelo “Total” da Tabela A2.3, de cada categoria

Etapa 3: Aplicar o processo de cálculo AHP para sintetizar as comparações de pares (síntese hierárquica). 
A síntese de prioridades é utilizada para avaliar a ponderação do Vetor de Eigen relativamente aos pesos 
dos itens, sendo a soma destes considerada como a ponderação global do Vetor de Eigen. O método 
selecionado para determinação do Vetor de Eigen foi o método ANC (Hsiao, 2002). Neste método, os 
resultados de cada coluna são divididos pela soma dos elementos dessa mesma coluna, para depois se 
anotar o resultado de cada linha e posteriormente dividi-lo pela soma do número de elementos constantes 
nessa linha (C1 vs. soma total dos itens da coluna C1; C2 vs. soma total dos itens da coluna C2; C3 vs. 
soma total dos itens da coluna C3).

Vetor de Eigen 
C1 0,21
C2 0,29
C3 0,11
C4 0,13
C5 0,26

Tabela A2.5 – Vetor de Eigen (razão entre a soma dos valores de cada coluna da Tabela A2.4 e o número de categorias)
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Etapa 4: Determinar a fiabilidade dos resultados através da análise do grau de consistência das 
comparações de pares, através do cálculo dos seguintes parâmetros: o Valor de Eigen (λmax); o Índice de 
Consistência (consistency index, CI) e o Índice de Consistência Aleatória (random index, RI); e por fim o 
Taxa de Consistência (consistency ratio, CR). Se houver consistência na análise dos resultados, é possível 
a definição dos pesos de cada uma das categorias em estudo.

C1 C2 C3 C4 C5
Vetor de Eingen 0,21 0,29 0,11 0,13 0,26
Total 4,78 3,45 9,50 7,60 3,80
λmax (0,21 x 4,78) + (0,29 x 3,45) + (0,11 x 9,50) + (0,13 x 7,60) + (0,26 x 3,80) = 5,025

Tabela A2.6 – Valor principal de Eigen (λmax)

Equação A2.1 – Taxa de Consistência

CR = Taxa de Consistência
CI = Índice de Consistência
RI = Índice de Consistência Aleatória

Equação A2.2 – Índice de Consistência

n = número de critérios avaliados

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Tabela A2.7 – Índice de Consistência Aleatória (Saaty, 1990)

A2.4. Dados de Investimento em Edifícios hospitalares

Novas Unidades 
Hospitalares (período 
entre 2009-2015)

Área Total de 
Construção (m2)

Valor de investimento (€) Preço por metro 
quadrado
(€/m2)

para projeto e 
construção para apetrechamento 

Novo Hospital da Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde 48 240,00 76 800 000 40 100 000 1 618

Novo Hospital de Vila 
Nova de Gaia/Espinho 119 668,00 193 600 000 111 500 000 1 348

Novo Hospital de 
Proximidade de Fafe 17 505,00 23 600 000 9 400 000 1 491

Novo Hospital de 
Barcelos 37 623,00 56 100 000 27 200 000 1 278

Centro de reabilitação do 
Norte 23 791,00 30 400 000 9 700 000 1 576

Centro Materno-Infantil 
do Norte 29 513,00 46 500 000 8 200 000 1 152

Novo Hospital de 
Proximidade de 
Amarante

24 385,00 28 080 000 11 920 000 1 808

Novo Hospital de 
Proximidade de Lamego 16 833,00 30 440 000 9 560 000 1 592

Novo Hospital de Braga 102 407,00 143 400 000 42 000 000 1 400
Tabela A2.8 – Valores de investimento em edifícios hospitalares novos (Araújo & Fernandes, 2009)

5
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63
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Figura A2.10 – Determinação das práticas de referência do I33 (Custo de investimento inicial)
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ANEXO 3 - RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS NO CONTEXTO 
DOS EDIFÍCIOS HOSPITALARES PORTUGUESES

Grupos Hospitais Ano de construção Área de influência
(número de utentes)

Lotação
(número de camas)

Área total de 
construção (m2)

Grupo1

H1 2011 284 407 704 102 403,62 
H2 1959 236 528 1076 127 211,97
H3 1995 132 249 528 49 960,00
H4 1991 381 799 556 58 851,00
H5 1996 174 478 337 48 960,00
H6 2011 388 436 246 45 640,00
H7 1985 345 933 414 42 385,00
H8 1844 360 638 401 71 245,00
H9 1928 33 510 295 38 726,00
H10 2000 87 981 279 42 688,93
H11 1997 301 562 627 53 040,00
H12 1954 398 624 984 102 098,00
H13 1877 428 191 186 42 321,00
H14 2012 287 119 424 43 388,00

Grupo 2

H15 2010 206 479 306 28 281,00
H16 2001 499 671 390 29 127,00
H17 1975 108 395 293 16 020,00
H18 1975 433 399 331 27 833,00
H19 1985 74 412 246 21 000,00
H20 1995 552 971 772 33 798,00
H21 1975 124 413 144 16 947,00
H22 1970 152 758 238 19 637,54
H23 2000 97 962 153 21 048,00
H24 1973 66 100 164 17 105,00
H25 1964 133 832 194 18 498,00
H26 1986 157 232  - 15 106,00
H27 1951 244 377 221 11 482,00
H28 1956 70 152 111 9 468,00
H29 1919 110 529 115 8 834,00
H30 1890 36 473 202 24 772,00
H31 1915 78 450 409 30 000,00
H32 1953 42 541 351 12 710,80
H33 1985 213 584 388 33 330,20
H34 1974 28 492 181 23 108,08
H35 1994 41 179 89 12 518,45
H36 1904 99 006 400 35 565,00
H37 1910 254 443 303 27 088,00
H38 1997 305 375 380 22 150,00
H39 2000 129 510 144 36 600,00
H40 2003 95 228 220 34 512,00
H41 1985 78 964 359 31 484,00
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Grupos Hospitais Ano de construção Área de influência
(número de utentes)

Lotação
(número de camas)

Área total de 
construção (m2)

Grupo 3

H42 -  - -  5 110,00
H43 1988 39 626 106 6 266,00
H44 1965 55 398 28 5 138,00
H45 1928 28 150 20 4 435,00
H46 1936 34 739 57 7 976,07
H47 2005 154 645 172 8 776,00
H48 1922 112 263 104 6 427,00
H49 1935 238 296 54 3 513,30

H50 1929 43 737 61 6 458,74

H51 1947 68 791 20 6 573,25
H52 1955 29 213 63 3 019,74
H53 1842 50 380 23 3 920,00
H54 1955 59 446 44 3 839,00
H55 1943 196 113 165 7 687,00

Tabela A3.1 – Dados gerais dos edifícios hospitalares portugueses
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Grupos Hospitais Consumo de  
Água (m3)

Consumo de Energia 
Ativa (kWh)

Consumo de Gás
(kWh)

Produção de 
Resíduos (kg)

Grupo1

H1 98 573,00 9 979 916,00 14 839 966,00 414 059
H2 280 185,00 22 169 785,00 13 195 183,00 2 144 000
H3 87 911,00 7 151 217,00 22 059 956,00 258 800
H4 120 304,00 8 397 954,00 40 267 302,20 771 887
H5 81 616,000 7 392 278,000 37 106 067,00 577 489
H6 92 139,00 7 756 900,00 6 386 747,00 588 664
H7 87 393,00 4 895 839,00 5 901 614,00 724 833
H8 277 591,00 8 478 282,00 26 230 218,00 631 224
H9 62 942,00 3 764 805,00 6 585 144,00 187 178
H10 77 223,00 6 583 828,00 759 971,00 482 780
H11 17 005,00 10 716 273,00 15 564 413,25 1 082 600
H12 201 725,00 23 992 535,00 1 839 433,00 2 523 500
H13 55 494,00 4 424 201,00 5 595 639,00 119 158
H14 97 671,00 12 679 474,00 1 088 102,63 605 030
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Tabela A3.2 – Dados relativos aos consumos dos edifícios hospitalares portugueses durante o ano de 2012

Grupos Hospitais Consumo de  
Água (m3)

Consumo de Energia 
Ativa (kWh)

Consumo de Gás
(kWh)

Produção de 
Resíduos (kg)

Grupo 2

H15 59 492,00 7 567 688,00 3 882 023,00 957 677,00
H16 55 051,00 5 980 404,00 7 779 284,00 334 378,50
H17 42 157,000 3 649 677,000 3 674 413,04 88 090,00
H18 61 916,99 6 125 242,00 4 216 764,00 434 330,90
H19 31 746,00 58 670,00 5 167 689,00 66 800
H20 226 245,00 9 689 873,00 10 167,00 1 490 000
H21 48 211,00 2 151 618,00 44 178,12 194 518
H22 44 662,000 4 079 894,000 3 590 834,00 915 616
H23 31 057,00 3 612 723,00 187 926,00 -
H24 25 880,000 1 796 282,000 3 193 470,00 96 580
H25 23 380,00 2 556 401,00 2 533 878,00 216 000
H26 56 568,000 2 832 472,590 649 274,00 -
H27 30 372,00 1 960 301,00 26 101,00 1 150 000
H28 31 473,000 1 757 669,890 2 548 984,00 33 707
H29 13 522,00 1 108 604,68 1 679 364,00 26 110
H30 54 222,00 3 752 059,00 5 235 580,00 163 920
H31 45 883,00 3 820 258,00 4 305 833,00 463 587
H32 44 667,00 2 102 563,00 5 840 066,00 334 370
H33 75 582,00 4 361 772,00 7 508 984,00 221 972
H34 30 982,00 3 066 310,00 3 858 123,00 100 450
H35 17 872,00 1 486 737,00 89 922,51 127 780
H36 101 403,00 6 401 231,00 5 007 532,00 303 000
H37 66 799,00 3 750 043,00 4 055 933,66 258 170
H38 78 482,90 5 540 449,77 28 442 333,00 785 380
H39 35 754,00 2 199 939,00 5 485 021,00 170 000
H40 57 007,00 3 081 888,00 5 489 729,00 73 000
H41 33 342,00 2 980 546,00 4 627 167,00 107 000

Grupo 3

H42 10 100,000 826 017,010 121 715,00 -
H43 21 042,000 1 340 942,410 2 912 352,00 16 976
H44 6 428,00 608 025,00 897 373,00 250 389
H45 5 035,00 364 640,00 56 993,00 -
H46 8 486,23 1 067 462,00 1 294 679,53 -
H47 13 837,00 1 611 005,00 2 051 726,00 34 270
H48 7 246,00 616 486,96 3 355 482,00 -
H49 6 231,30 307 665,19 456 954,14 -
H50 8 528,00 1 124 690,00 1 632 594,00 94 889
H51 7 552,00 779 019,26 221 406,00 -
H52 4 677,00 411 364,00 21 971,00 15 310
H53 4 768,00 389 221,00 72 293,00 18 400
H54 4 598,00 868 205,00 1 037 919,00 -
H55 44 810,00 2 480 250,00 345 834,61 73 540



454

Anexos

Grupos Hospitais Custos de Água (€) Custos de Energia 
Elétrica (€) Custos de Gás (€) Custos de gestão 

de resíduos (€)

Grupo1

H1 260 144,16 1 255 826,77 770 651,00 233 160,74
H2 1 050 858,72 3 052 704,35 683 207,10 475 683,00
H3 316 359,72 931 656,39 1 051 007,49 164 953,00
H4 323 889,99 241 875,60 1 873 584,24 566 461,29
H5 232 592,00 957 940,79 1 709 041,29 141 438,90
H6 577 397,54 994 937,52 387 115,00 149 865,54
H7 93 916,47 641 924,30 353 535,30 350 408,01
H8 644 221,30 1 085 208,76 1 325 979,37 444 900,00
H9 145 196,35 501 875,22 397 683,78 99 823,00
H10 502 888,00 810 750,03 532 509,81 115 433,00
H11 47 509,10 1 401 025,26 73 931 023,00 282 022,94
H12 469 174,23 3 183 913,13 110 163,63 1 286 709,06
H13 131 187,55 557 746,97 336 216,38 90 718,28
H14 269 880,00 1 589 628,09 720 200,57 297 810,06

Grupo 2

H15 299 999,17 996 399,23 231 723,52 184 914,10
H16 219 155,06 950 599,29 609 935,61 129 479,80
H17 166 677,69 466 303,84 204 032,82 61 250,79
H18 106 527,43 663 971,25 205 265,04 -
H19 115 072,00 264 826,63 292 271,65 52 919,44
H20 1 091 325,72 1 262 215,16 17 507,75 454 624,85
H21 108 655,91 268 051,99 6 316,95 81 218,19
H22 236 992,07 530 987,39 215 234,87 96 919,38
H23 58 386,62 365 537,28 269 074,95 -
H24 125 312,00 221 548,28 187 639,49 44 838,90
H25 114 976,96 492 504,79 234 479,50 113 280,65
H26 191 065,84 311 298,95 346 895,59 -
H27 118 367,71 206 893,00 24 893,99 -
H28 275 798,51 645 630,22 616 906,41 73 871,82
H29 51 384,86 158 653,78 96 689,01 21 130,33
H30 126 692,32 473 930,37 311 128,19 90 740,24
H31 184 530,00 508 992,71 257 952,99 176 189,00
H32 121 807,62 267 354,89 349 269,17 171 862,16
H33 237 991,88 573 983,14 427 618,53 116 311,31
H34 98 860,74 280 355,60 221 170,25 -
H35 47 684,57 129 428,17 9 552 831,00 -
H36 234 293,12 756 741,14 298 074,87 263 589,00
H37 157 158,34 508 899,08 250 669,85 269 118,98
H38 212 153,49 766 916,67 1 258 649,32 300 085,00
H39 74 282,00 291 991,73 297 268,14 -
H40 148 592,00 412 453,37 304 940,84 -
H41 136 003,00 404 224,70 261 918,54 -
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Appendix

Tabela A3.3 – Dados relativos aos custos dos edifícios hospitalares portugueses durante o ano de 2012

Grupos Hospitais Custos de Água (€) Custos de Energia 
Elétrica (€) Custos de Gás (€) Custos de gestão 

de resíduos (€)

Grupo 3

H42 210 492,26 395 224,79 416 831,17 -
H43 72 485,84 176 737,62 200 205,03 10 668,19
H44 25 792,63 78 871,10 58 838,97 9 716,70
H45 6 208,85 34 481,59 37 569,23 3 012,22
H46 37 714,52 141 868,85 88 227,82 -
H47 59 907,73 210 297,11 128 186,80 21 632,13
H48 17 465,01 77 275,84 35 961,19 24 872,00
H49 14 725,00 50 366,11 44 637,63 3 369,00
H50 27 552,79 173 235,74 99 642,23 9 241,84
H51 13 435,04 103 018,89 16 699,33 5 622,40
H52 35 393,00 52 309,94 19 240,02 18 063,00
H53 9 036,17 61 778,75 54 202,69 7 210,77
H54 25 685,88 93 835,93 71 941,75 -
H55 206 032,29 333 141,05 213 710,07 43 793,76

Figura A3.1 – Custos de água por metro quadrado
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