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ABSTRACT 

SBTool Urban is a Portuguese methodology focused on the urban sustainability assessment and is 

applicable to urban areas of various forms and scales. It stands out for supporting the decision-makers 

either in the urban management of existing areas or at the design phase of new urban areas. The SBTool 

analysis is carried out in the three dimensions of sustainability (environmental, social and economic), 

through 14 different categories, each one with the corresponding indicators and evaluation parameters, 

allowing to measure and compare the level of sustainability with pre-defined benchmarks. Several studies 

show that the design phase is of paramount importance to find more sustainable solutions with lower 

exploitation costs throughout the life cycle of the project. The earlier decisions are made, the higher the 

ability to impact the project, and the lower the costs generated. The urban planning process and its various 

stages are similar to the design process, where the requirements and assumptions are first established, 

followed by schemes on a larger scale, and as the process progresses, the degree of detail on a smaller 

scale is increased. Finally, the rules for space management are established to preserve the benefits and 

minimize negative impacts. To improve the support of the system to urban planners and decision-makers, 

this paper analyses SBTool Urban's indicators classifying them according to the urban design stages. 

Results present three tables of indicators applicable to the various stages of the urban design and their 

recalculated weights. 

Keywords: Urban Sustainability Assessment; Urban Planning; Urban Design; SBTool Urban. 

1. INTRODUÇÃO 

Devido ao rápido processo de urbanização, mais de 50% da população mundial hoje vive em áreas 

urbanas. Apenas na Europa, esse valor ultrapassa 70%, e de acordo com a evolução nos últimos anos, 

não há sinais de reversão (UN HABITAT, 2016). Considerando o caso de Portugal, este valor chega 

passar os 70%, (INE, 2016) e continua a aumentar. A projeção mostra que a população continua a deixar 

as áreas rurais e as pequenas cidades concentrando-se nos grandes centros urbanos, procurando mais 

oportunidades de emprego e uma maior qualidade de vida. Este processo cria uma demanda cada vez 

maior por espaços urbanos, sejam novas áreas ou requalificações daquelas já existentes. 
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A contínua demanda por cidades e o estilo de vida urbano, gera um consumo de recursos cada 

vez maior, e muitos destes não renováveis. A matriz energética em que as cidades foram estabelecidas 

são baseadas em formas não renováveis e altamente poluentes. A estimativa é de que as cidades 

respondem por 60% a 80% da energia consumida, e mais de 70% das emissões de CO2 (UNITED 

NATIONS, 2014). 

Em 2003 foi formado o Conselho Europeu de Urbanismo, e no seu último manifesto (ECTP-

CEU, 2013) é declarada a importância do planeamento urbano para as cidades europeias, defendendo 

que é por meio do planeamento urbano que os recursos compartilhados podem resistir a uma pressão 

desenvolvimentista, além de se estabelecer a necessidade de ações urgentes visando o longo prazo. 

Os métodos de avaliação da sustentabilidade urbana permitem a todos envolvidos no 

desenvolvimento da cidade - planeadores urbanos, autoridades locais, agentes políticos e cidadãos – 

analisar e compreender novos projetos e espaços, do ponto de vista ambiental, social e económico 

(WELCH; BENFIELD; RAIMI, 2011). Particularmente, no caso do estudo de áreas urbanas 

existentes, podem ainda dar suporte para a identificação de problemas, o desenvolvimento de 

estratégias de melhoria, e o acompanhamento do impacto das medidas de intervenção 

(LÜTZKENDORF; BALOUKTSI, 2017). 

Em Portugal, de acordo com AMADO (2002) a partir da década de 90 com a execução dos 

Quadros Comunitários de Apoio da UE, a maior parte dos municípios iniciou o desenvolvimento dos 

planos municipais de ordenamento de território (PMOT), pois estes tornaram-se obrigatórios para as 

candidaturas a apoios comunitários. Esses planos foram então desenvolvidos com enorme pressão, 

sobre bases desatualizadas e com ausência de participação pública. Os resultados foram planos 

desalinhados com a realidade, com baixa preocupação ambiental e claros problemas operacionais. Ao 

fim, restou a necessidade de se buscar a melhoria dos métodos de intervenção. 

O objetivo deste estudo é verificar como a metodologia SBTool Urban pode auxiliar o processo 

de planeamento urbano, ao avaliar o desempenho urbano nas etapas de desenvolvimento do projeto, à 

luz dos critérios de sustentabilidade urbana. 

2. PLANEAMENTO URBANO 

Em uma perspetiva ampla, o planeamento urbano pode ser definido como o processo pelo qual os 

recursos são distribuídos. De facto, dentro de uma visão politizada, os planeadores são vistos como 

profundamente comprometidos com a redistribuição de recursos em favor de determinados setores da 

sociedade, alguns com maiores necessidades sociais e outros mais orientados para uma economia de 

mercado. Outras definições são mais técnicas, com seu papel restringindo-se à organização dos usos 

do solo, transportes e redes de infraestrutura, tanto para ser funcionalmente eficiente, quanto para a 

criação de um bom ambiente. Mesmo esta definição um pouco mais estrita, não está livre dos aspetos 

políticos. O uso do solo, por exemplo, é em si um recurso, sua distribuição trás custos e benefícios 

para determinados grupos. Portanto, em grande medida, a distribuição e alocação dos recursos, é uma 

atividade de governança (Moughtin, 2003). 

O desenvolvimento urbano é um dos resultados do processo de planeamento urbano. Portanto é 

preciso entender e compreender como este planeamento acontece, os tipos de contribuições e as 

técnicas utilizadas em cada etapa. Conforme apresentado na figura 1, o método de planeamento não é 
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simplesmente um processo linear, onde cada fase é completada antes de se proceder a próxima. O 

processo é cíclico, com várias idas e vindas intermediárias, onde uma avaliação de determinada 

alternativa pode levar a uma redefinição de planos, ou a coletar novos dados, ou a realizar a análise de 

outra forma. 

Figura 1. Método Geral de Planeamento 

 

Fonte: Autor, adaptado de MOUGHTIN, 2003 

 

Em sua forma, o processo do planeamento urbano é similar ao que é realizado para os edifícios, 

com a diferença de que as fronteiras do estudo deixam de ser as do lote de terreno para passarem a ser 

as fronteiras da área urbana. Decisões tomadas em um nível superior devem fazer parte do processo 

em nível inferior, por exemplo, as decisões a nível regional são levadas para nível local. Esse processo 

faz sentido quando cada componente do sistema se encaixa dentro de uma parte de um plano maior, 

por exemplo, uma praça desenhada para encaixar num determinado esquema estrutural urbano 

baseado numa proposta de planeamento regional. No entanto o processo também ocorre no sentido 

inverso, pois também é verdade que o desenho de cada edifício individual tem algum efeito no 

aglomerado urbano, e que os níveis mais altos no planeamento devem levar em consideração. Na 

figura 2 é possível observar como são os fluxos de desenvolvimento do planeamento urbano. 

Figura 2. Método de Planeamento Urbano 

 

Fonte: Autor, adaptado de MOUGHTIN, 2003. 

 

Dentro do processo de planeamento, cabe destacar a importância da etapa de avaliação, pois é a 

partir dela que as decisões são tomadas e o ciclo do projeto é alterado – pode-se avançar ou retroceder 

nas etapas. Existem diversos métodos de avaliação de projetos, visando desde qualidade e custo-

retorno financeiro, à sustentabilidade urbana, que é o foco deste trabalho. 

2.1 Planeamento urbano em Portugal 

Atualmente em vigor, o Decreto-Lei 380-99 de 22 de Setembro (MINISTÉRIO DO 
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EQUIPAMENTO, 1999), pretendeu definir nos âmbitos nacional, regional e municipal, o regime geral 

de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial. Dentre outros, o Decreto-Lei 380-99 definiu as figuras do Plano Diretor Municipal (PDM), 

Plano de Urbanização (PU) e Plano de Pormenor (PP), que regulamentam o sistema de gestão, com os 

diversos níveis e escalas do planeamento urbano. 

O PDM abrange a totalidade do território do município e apresenta uma síntese da estratégia de 

desenvolvimento e ordenamento territorial. Portanto são instrumentos importantes para o planeamento 

do município, servindo a definição de diretrizes em escala ampla para o desenvolvimento futuro. 

O PU tem por objetivo “definir a organização espacial de parte determinada do território 

municipal, integrada no perímetro urbano, que exija uma intervenção integrada de planeamento” 

(MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, 1999). Ele deverá conter a caracterização da área, a 

identificação das condicionantes legais, a conceção do esquema de organização urbana e orientações 

para a execução. 

O PP, por sua vez, tem como objetivo, “desenvolver e concretizar propostas de organização 

espacial de qualquer área específica do território municipal definindo com detalhe a conceção da 

forma de ocupação e servindo de base aos projetos de execução” (MINISTÉRIO DO 

EQUIPAMENTO, 1999). Os PP deverão conter especialmente o desenho urbano, com definição 

pormenorizada dos espaços públicos, equipamentos, alinhamentos, implantações e volumes de 

edifícios; a identificação das áreas de demolição, conservação e reabilitação; a programação e os 

financiamentos. 

As figuras do PU e PP são de grande importância para a configuração do espaço, pois são as 

definidoras no desenho urbano e se aproximam das etapas necessárias para o planeamento urbano. 

3. SBTOOL URBAN 

O SBTool Urban é uma metodologia para avaliação da sustentabilidade urbana no âmbito de 

Portugal, aplicável a projetos de áreas urbanas existentes ou não, tendo como base, dentre outras, o 

SBTool PT-PU (ECOCHOICE; LFTC-UM, 2013), com foco na avaliação da sustentabilidade das 

operações de planeamento urbano. 

As diretrizes fundamentais da metodologia SBTool Urban são (BRAGANÇA, 2017): 

1. Melhorar a organização do espaço para a consolidação do tecido urbano; 

2. Promover a melhoria da qualidade ambiental no meio urbano; 

3. Melhorar a qualidade de vida dos habitantes em meio urbano: 

4. Fomentar a competitividade económica no território; 

5. Promover a sustentabilidade urbana e a sua respetiva avaliação. 

A metodologia é aplicável tanto ao planeamento de novas áreas urbanas, como avaliação de áreas 

existentes, e ao planeamento de intervenções em áreas urbanas visando a sua requalificação ou 

regeneração. A adoção do SBTool Urban em fase de projeto destaca-se por estabelecer linhas 

estratégicas orientadoras úteis ao planeamento e à implementação de medidas que tornem as áreas 
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urbanas mais sustentáveis. 

A estrutura do sistema de avaliação e certificação está organizada de acordo com as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável – ambiental, social e económico – cada uma delas 

denominando um grupo de categorias e indicadores correspondentes (BRAGANÇA et al., 2016). No 

total são 12 categorias, com 39 indicadores de sustentabilidade, e 49 parâmetros de avaliação. A cada 

categoria e indicador, foram atribuídos pesos relativos, através de um método quasi-objetivo, 

concebido para encontrar um equilíbrio entre usabilidade e correção científica (BRAGANÇA, 2017). 

Cada indicador é calculado com base na quantificação ou verificação de um ou mais parâmetros. Na 

tabela 1 identificam-se as dimensões, categorias e indicadores utilizados. 

Os resultados obtidos através da quantificação dos parâmetros de avaliação são agregados nos 

três níveis existentes. Cada categoria é composta pelos respetivos indicadores, e os resultados 

resumem o desempenho do projeto urbano ao seu nível – C1 a C12. Ao nível da dimensão, os 

resultados das categorias são agregados, de forma a exprimir o desempenho na dimensão ambiental 

(DA), social (DS) e económica (DE) da área urbana. Em seguida, os desempenhos das três dimensões 

são sintetizados num único valor de desempenho global da zona urbana – Nível de Sustentabilidade 

(NS). Na comunicação dos resultados da avaliação, para evitar efeitos de compensação resultantes do 

processo de agregação, os resultados são sempre divulgados com a apresentação do desempenho 

global (NS) e dos outros grupos de macros indicadores (DA, DS, DE e C1 a C12). 

Tabela 1. Dimensões, categorias e indicadores do SBToolPT Urban 

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADOR 

Ambiental 

(DA) 

C1. Forma Urbana I1.Planeamento Solar Passivo 

I2.Potencial de Ventilação 

I3.Rede Urbana 

C2. Uso do Solo e Infraestruturas I4.Aptidões Naturais do Solo 

I5.Densidade e Flexibilidade de Usos 

I6.Reutilização de Solo Urbano 

I7.Reabilitação do Edificado 

I8.Rede de Infraestruturas Técnicas 

C3. Ecologia e Biodiversidade I9.Distribuição de Espaços Verdes 

I10.Conectividade de Espaços Verdes 

I11. Vegetação Autóctone 

I12. Monitorização Ambiental 

C4. Energia I13. Eficiência Energética 

I14. Energias Renováveis 

I15. Gestão Centralizada de Energia 

C5. Água I16. Consumo Eficiente de Água Potável 

I17. Gestão de Efluentes 

I18. Gestão Centralizada da Água 

C6. Materiais e Resíduos I19. Materiais de Baixo Impacte 

I20. Resíduos de Construção e Demolição 

I21. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Social (DS) C7. Conforto exterior I22. Qualidade do Ar 

I23. Conforto Térmico Exterior 

I24. Poluição Acústica 

I25. Poluição Luminosa 

C8. Segurança I26. Segurança nas Ruas 

I27. Riscos Naturais e Tecnológicos 
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C9. Amenidades I28. Proximidade a Serviços 

I29. Equipamentos de Lazer 

I30. Produção Local de Alimentos 

C10. Mobilidade I31. Transportes Públicos 

I32. Acessibilidade Pedestre 

I33. Rede de Ciclovias 

C11. Identidade Local e Cultural I34. Espaços Públicos 

I35. Valorização do Património 

I36. Integração e Inclusão social 

Económico 

(DE) 

C12. Emprego e Desenvolvimento 

económico 

I37. Viabilidade Económica 

I38. Economia Local 

I39. Empregabilidade 

Fonte: BRAGANÇA, 2017 

4. AVALIAÇÃO POR ETAPAS E RESPETIVOS PARÂMETROS 

A avaliação da sustentabilidade do projeto urbano em etapas tem por objetivo auxiliar os 

planeadores a relacionar os princípios da sustentabilidade urbana com o processo de planeamento 

urbano, de forma a possibilitar que as soluções sejam avaliadas e as decisões sejam tomadas no tempo 

adequado (BREEAM, 2012). Desta forma, os indicadores e seus respetivos parâmetros de avaliação 

foram classificados de acordo com os documentos necessários para a sua avaliação e a sua escala de 

aplicação. 

Com base no estudo realizado, foram identificadas duas principais etapas do projeto urbano, 

relativas a diretrizes e desenho urbano, e outra etapa relativa a gestão e manutenção do espaço. Estas 

etapas foram nomeadas como Plano de Urbanização (PU), Plano de Pormenor (PP) e Plano de Gestão 

(PG) respetivamente. 

Quando possível, os indicadores e parâmetros foram subdivididos para que seus requisitos 

refletissem melhor a etapa analisada, mas de forma que não houvesse mudança na forma de cálculo e 

nem na agregação dos resultados. A classificação foi realizada de acordo os seguintes princípios: 

• Nível de detalhe: a partir da análise dos requisitos do indicador, aqueles com baixa exigência 

de detalhes (por ex. o traçado viário) foram classificados como PU, e aqueles com elevada exigência 

de detalhes foram classificados como PP (por ex. localização e tipo de mobiliário urbano). 

• Outros documentos necessários: a partir dos documentos necessários a avaliação do indicador, 

aqueles com exigência de documentação relativa a gestão do espaço (por ex. plano de manutenção) 

foram classificados como PG; e os restantes foram classificados como PU ou PP de acordo com a 

correspondência entre o documento e o nível de detalhamento. 

4.1. Etapa Plano de Urbanização 

Na tabela 2 é possível verificar a subdivisão e classificação dos parâmetros classificados como 

Plano de Urbanização. No SBTool Urban, alguns parâmetros são pontuados através de listas de 

verificação com diversos itens a serem considerados, portanto, conforme mencionado anteriormente, 

quando foi possível, o parâmetro foi subdividido proporcionalmente para refletir melhor as etapas. 

Neste caso, o índice foi renomeado, acrescentando-se a ele a sigla PU. 

Após a classificação dos parâmetros, o peso agregado da etapa foi calculado conforme a 
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metodologia do SBTool Urban e o resultado foi de 24% em relação ao Nível de Sustentabilidade (NS). 

Em geral, os parâmetros que se encaixaram nesta classificação foram aqueles relacionados com a 

forma urbana, o zoneamento, e a documentos e normas pré-existentes. 

Tabela 2. Parâmetros classificados como Etapa Plano de Urbanização 

CATEGORIA INDICADOR PARÂMETRO 

C1. Forma Urbana I2. Potencial de Ventilação Índice do potencial de ventilação PU 

I3. Rede Urbana Índice de intersecções reais 

Índice de promoção da conectividade 

C2. Uso do Solo e 

Infraestruturas 

I4. Aptidões Naturais do Solo Percentagem de solo apropriado à sua aptidão 

natural 

I6. Reutilização de Solo 

Urbano 

Percentagem de solo contaminado 

C3. Ecologia e 

Biodiversidade 

I9. Distribuição de espaços 

verdes 

Percentagem de espaços verdes 

C7. Conforto Exterior I22. Qualidade do Ar Índice de qualidade do ar 

I24. Poluição Acústica Índice de redução da poluição sonora 

I25. Poluição Luminosa Índice de redução da poluição luminosa PU 

C8. Segurança  I26. Segurança na Ruas Índice de segurança nas ruas PU 

I27. Riscos Naturais e 

Tecnológicos 

Índice de riscos e planos de evacuação PU 

C11. Identidade Local 

e Cultural  

I35. Valorização do 

Património 

Índice de valorização do património PU 

I36.Integração e Inclusão 

social 

Índice de participação dos vários elementos da 

sociedade PU 

C12. Emprego e 

Desenvolvimento 

Económico 

I38. Economia Local Índice de diversidade de usos 

Índice de promoção da economia local 

Fonte: Autor, 2018 

4.2. Etapa Plano de Pormenor 

Na tabela 3 é possível visualizar a subdivisão e classificação dos parâmetros classificados como 

Plano de Pormenor. Como no caso do PU, para os parâmetros que sofreram subdivisão, o respetivo 

índice foi renomeado, acrescentando-se a ele a sigla PP. 

Após a classificação dos parâmetros, o peso agregado da etapa foi calculado conforme a 

metodologia SBTool Urban e o resultado foi de 63% em relação ao NS. Esta é a etapa com maior peso 

relativo, devido ao elevado grau de detalhamento exigido, e ao fato de que alguns indicadores serem 

avaliados apenas nesta etapa. 

Tabela 3. Parâmetros classificados como Etapa Plano de Pormenor 

CATEGORIA INDICADOR PARÂMETRO 

C1. Forma Urbana I1. Planeamento Solar Passivo  Índice do potencial de captação solar 

Índice do potencial de ventilação PP 

I5. Densidade e Flexibilidade de 

Usos 

Eficiência do uso de solo 

Percentagem de área com flexibilidade de usos 

I7. Reabilitação do Edificado Percentagem de construções existentes que serão 

reutilizadas e reabilitadas 

I8. Rede de infraestruturas 

Técnicas 

Percentagem de otimização de infraestruturas 

técnicas 

C2. Uso do Solo e I10. Conectividade de espaços Percentagem de espaços verdes conectados 
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Infraestruturas verdes 

C3. Ecologia e 

Biodiversidade 

I11. Vegetação Autóctone Percentagem de vegetação autóctone 

C4. Energia I13. Eficiência Energética Percentagem de potência consumida por 

equipamentos eficientes em espaços 

I14. Energias Renováveis Percentagem de energia consumida proveniente de 

energias produzidas localmente renováveis 

C5. Água I16. Consumo de Agua Potável Índice de consumo de água potável PP 

I17. Gestão dos Efluentes Percentagem de áreas de infiltração 

Índice de gestão de efluentes e permeabilidade do 

solo PP 

C6. Materiais e 

Resíduos 

I19. Materiais de Baixo Impacte Percentagem área/volume de materiais sustentáveis 

nos espaços públicos 

I20. Resíduos de Construção e 

Demolição 

Percentagem de incorporação de inertes reciclados 

Índice de valorização de RCD 

I21. Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Índice de gestão de RSU PP 

C7. Conforto Exterior I23. Conforto Térmico Exterior Percentagem de espaços conforto térmico 

Índice de conforto térmico exterior 

I25. Poluição Luminosa Índice de redução da poluição luminosa PP 

 C8. Segurança I26. Segurança nas ruas Índice de segurança nas ruas PP 

C9. Amenidades I28. Proximidade a Serviços Índice de proximidade a serviços 

I29. Equipamentos de Lazer Índice de proximidade a equipamentos de lazer 

I30. Produção Local de 

Alimentos 

Percentagem de produção local de alimentos 

Índice de promoção de hortas comunitárias PP 

C10. Mobilidade I31. Transportes Públicos Índice de acessibilidade a transportes públicos 

Índice de qualidade dos transportes públicos 

I32. Acessibilidade Pedestre Índice de acessibilidade pedestre 

I33. Rede de Ciclovias Índice de qualidade da rede de ciclovias PP 

C11. Identidade Local 

e Cultural 

I34. Espaços Públicos Índice de espaços públicos abertos 

Disponibilidade de espaços públicos por habitante 

Índice de qualidade dos espaços públicos 

I35. Valorização do Património Índice de valorização do património PP 

I36. Integração e Inclusão Social Percentagem de habitações para integração e 

inclusão social 

Índice de participação dos vários elementos da 

sociedade PP 

C12. Emprego e 

Desenvolvimento 

Económico 

I37. Viabilidade Económica Índice de viabilidade económica 

I39. Empregabilidade Percentagem de emprego no local 

Fonte: Autor, 2018 

4.3. Etapa Plano de Gestão 

Na tabela 4 é possível visualizar a subdivisão e classificação dos parâmetros como Plano de 

Gestão. Como nos casos anteriores, para os parâmetros que sofreram subdivisão, o respetivo índice foi 

renomeado, acrescentando-se a ele a sigla PG. 

Após a classificação e agregação dos parâmetros, o peso da etapa foi calculado conforme a 

metodologia SBTool Urban e o resultado foi de 13% em relação ao NS, portanto a etapa com o menor 

peso relativo. Os PG são avaliados em relação a gestão e monitorização da utilização de recursos, e a 

manutenção de espaços. 
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Tabela 4. Parâmetros classificados como Etapa Plano de Gestão 

CATEGORIA INDICADOR PARÂMETRO 

C3. Ecologia e 

Biodiversidade 

I12. Monitoramento Ambiental Índice de monitorização ambiental 

C4. Energia I15. Gestão Centralizada da 

Energia 

Índice de desempenho do sistema de gestão 

centralizada de energia 

C5. Água I18. Gestão Centralizada da água Índice de consumo de água potável PG 

Índice de gestão de efluentes e permeabilidade do 

solo PG 

Índice de desempenho do sistema de gestão 

centralizada de água 

C6. Materiais e 

Resíduos 

I21. Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Índice de gestão de RSU PG 

C8. Segurança I26. Segurança nas Ruas Índice de segurança nas ruas PG 

I27. Riscos Naturais e 

Tecnológicos 

Índice de riscos e planos de evacuação PG 

C9. Amenidades I30. Produção local de alimentos Índice de promoção de hortas comunitárias PG 

C10. Mobilidade I33. Rede de Ciclovias Índice de qualidade da rede de ciclovias PG 

C11. Identidade Local 

e Cultural 

I35. Valorização do Património Índice de valorização do património PG 

I36. Integração e Inclusão Social Índice de participação dos vários elementos da 

sociedade PG 

Fonte: Autor, 2018 

5. CONCLUSÃO 

A realização deste estudo foi motivada pela necessidade de facilitar a aplicação da metodologia 

de avaliação de sustentabilidade urbana SBTool Urban ao longo de todo o processo de planeamento 

urbano. Conforme mostrado na secção 2, as avaliações devem ser realizadas rotineiramente e 

interferem diretamente nos objetivos, análises e soluções encontradas. A aplicação de um sistema de 

avaliação de sustentabilidade apenas na parte final do projeto não é o mais adequado. 

O desenvolvimento urbano sustentável passa pela utilização de metodologias de avaliação, que 

possam dar suporte tanto para os planeadores e executores, como a participação pública, para a correta 

compreensão e comparação das soluções. Um bom sistema de avaliação, que seja adequado aos seus 

propósitos, é de fundamental importância para a aproximação dos interessados e intervenientes aos 

objetivos pré-estabelecidos. Por vezes, a linguagem técnica e a visão focada em fatores económicos 

dificultam o diálogo, e coloca para segundo plano os fatores ambientais e sociais que podem ter 

grande influência na tomada de decisões. 

Os pesos relativos resultantes foram dentro da expetativa inicial, com uma maior pontuação da 

etapa Plano de Pormenor (63%), seguido do Plano de Urbanização (24%) e Plano de Gestão (13%). 

Apesar da etapa Plano de Pormenor ter um peso substancialmente maior, é importante levar em 

consideração que ela é realizada sobre as bases estabelecidas pelo Plano de Urbanização. Portanto, as 

decisões tomadas em Plano de Urbanização podem ter além do seu peso relativo, influencia sobre o 

Plano de Pormenor, de forma que a relação entre elas potencializa os efeitos desejados. 

A etapa Plano de Gestão obteve menor peso, o que pode ser explicado pela ênfase dada pelo 

sistema ao espaço construído. Esta etapa é caracterizada pelos sistemas de gestão e monitorização, 

portanto menos interferentes diretamente com o espaço, por isso, sua implantação tende a ser mais 

“fácil” do que outras medidas com mesmo impacto, especialmente em espaços já consolidados. 
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Devido ao seu grau de importância, uma futura análise para verificar a adequação de seus indicadores 

e pesos é recomendada. 

A análise dos resultados permitiu verificar que o conjunto de indicadores e parâmetros contidos no 

SBTool Urban são adequados para a avaliação tanto de projetos preliminares, como pormenorizados. 

Como estudos futuros, deverão ser realizados estudos de caso para validação da proposta. 
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