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RESUMO 
 

A dissertação aborda o conceito de “Sustentabilidade” na vertente da construção numa 
lógica de desenvolvimento da Indústria da Construção, face aos desafios ambientais, 
sociais e económicos que se colocam às empresas do sector neste início de século. 
 
Neste trabalho, pretende-se desmistificar o conceito “Construção Sustentável”, que 
devido a maus exemplos do passado – que se espera não virem a ser repetidos no 
presente e no futuro –, ficou quase irremediavelmente associado à construção em que o 
único objectivo era a diminuição do impacte ambiental, e em que se relegava para 
segundo plano, para além de outros, parâmetros tão importantes como a qualidade, 
durabilidade e custo. Este conceito perdeu e continua a perder credibilidade, devido às 
constantes manobras de marketing avançadas por algumas empresas do sector, que o 
associam erradamente aos seus produtos, numa lógica selvagem de maximização das 
vendas e dos lucros. 
 
A Indústria da Construção é um dos sectores económicos mais importantes em Portugal. 
Este sector continua, no entanto, a basear-se excessivamente nos sistemas construtivos 
tradicionais e na utilização de mão-de-obra não qualificada, sendo caracterizado por 
uma excessiva utilização de recursos naturais e energéticos. Tal situação causa grande 
impacte ambiental com igual potencialidade de vir a ser minorado. Neste trabalho são 
identificados os impactes ambientais da construção em geral e do sector dos edifícios 
em particular, sendo apresentadas algumas medidas e alguns exemplos de novas 
tecnologias construtivas e de outras – que resultam do ressurgimento e melhoramento 
de tecnologias já aplicadas há milhares de anos –, cuja aplicação e desenvolvimento 
visam alcançar os desígnios de uma Construção cada vez mais sustentável, que assente 
equilibradamente nos domínios ambiental, económico e social. 
 
No final deste trabalho, desenvolve-se uma metodologia que se espera adequada à 
avaliação relativa da sustentabilidade de soluções construtivas. Essa metodologia é, no 
final, aplicada a algumas soluções construtivas convencionais e não convencionais para 
pavimentos e paredes exteriores.  
 
Espera-se que as práticas aconselhadas com vista à minoração do impacte ambiental da 
construção, a metodologia desenvolvida e os resultados obtidos sirvam de base aos 
diversos intervenientes na Construção, nas tomadas de decisão que potenciem a 
realização de edifícios cada vez mais sustentáveis.  
 
 


