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Nota de Abertura

M A N U A L D A C O N S T R U Ç ÃO S U S T E N TÁV E L

Os edifícios e seus conjuntos moldam a pegada
ecológica das áreas urbanas, tornando-as, em maior
ou menor grau, consumidoras de recursos, emissoras
de poluentes ou perturbadoras dos sistemas naturais
envolventes.
Acreditamos que também moldam a harmonia cénica
e cultural das paisagens humanizadas, bem como a
conectividade entre pessoas, atividades e espaços e,
por isso, a vitalidade das comunidades.
Assim, e porque muitos são os conceitos e soluções
construtivas já disponíveis que, combinando vontade,
criatividade e engenho, permitem dar corpo a edifícios
e territórios mais sustentáveis, o Município de Palmela
considerou oportuna a compilação dessas boas práticas
e soluções técnicas neste pequeno manual, destinado a
quem quer projetar, construir, reabilitar, viver/trabalhar
ou demolir edificações de modo mais sustentável.

Com amizade,

O Presidente
Álvaro Balseiro Amaro
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Sobreiro Assobiador, Águas de Moura

1. Introdução
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É bem sabido que os edifícios são responsáveis por uma grande
fatia de recursos naturais extraídos, de água e de energia consumidas e de emissões e resíduos produzidos.
No entanto, o desenvolvimento de novas técnicas e produtos, conjugados com a revisitação dos mais tradicionais e alinhados com os
preceitos estruturais de Valorização do Território, Sustentabilidade
Energética, Mitigação e Adaptação Climáticas, Economia Circular
e Conservação da Natureza, são bons indicadores de que a transição para modelos mais sustentáveis já começou.
Adicionalmente, também se preconiza que os edifícios sustentáveis,
mais do que minorarem impactes ambientais ao longo do seu ciclo
de vida, contribuem positivamente para a regeneração ou requalificação da sua envolvente biofísica e socioeconómica.
Foi essa a abordagem seguida neste pequeno manual que, sem
ser exaustivo, ou muito técnico, pretende suscitar curiosidades, reforçar atitudes sustentáveis, apoiar a sua transição para a ação e,
não menos importante, gerar a discussão produtiva e a partilha de
conhecimentos à volta deste tema.
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2. O Projeto
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O território de uma aldeia, vila ou de todo um Município é um recurso precioso: é único e finito. E corresponde também a um equilíbrio frágil, sendo preciso tempo, sabedoria e afeto para se criarem
territórios harmoniosos, onde apetece viver ou a eles regressar. Por
outro lado, é bem mais fácil destruir esse equilíbrio, descaracterizando e degradando o território.
Projetar uma construção é, deste modo, um ato muito importante,
que merece uma reflexão integrada.
Assim, quando se pretende construir edifícios sustentáveis, entre os
aspetos iniciais a ponderar, há três condições a verter necessariamente para o projeto:
1. Usar o território com eficiência e parcimónia, poupando-o
e minimizando a dispersão construtiva,
2. Garantir boa integração na paisagem biofísica e socio
‑cultural e
3. Desenhar edifícios para a economia de recursos naturais
em todo o seu ciclo de vida.
Ao obedecer a estas condições, uma construção terá um impacte
ambiental reduzido, a somar a um efeito regenerativo ou requalificador do seu território envolvente.

2.1. O Local da Construção

O local escolhido para uma construção pode contribuir muito para
a qualificação e renovação da paisagem urbana. Algumas formas
de o conseguir, que também reduzem a área de território construído, são:
›  Reabilitar edifícios existentes como, por exemplo, edifícios
do Centro Histórico de Palmela, ou
›  Requalificar, construindo em áreas com estruturas obsoletas ou abandonadas, como acontece na antiga zona industrial da Quimigal, no Barreiro, ou na zona industrial de que
resultou o atual Parque das Nações em Lisboa.
›  Preencher a área de território já construído, ocupando
áreas por edificar dentro de um perímetro urbano.
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Estas e outras opções não dispensam, evidentemente, a consulta
das peças do Plano Diretor Municipal (em especial, o seu Regulamento e Cartas de Ordenamento e de Condicionantes), o Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela e
demais legislação e regulamentação aplicável.

2.2. A Construção e a Envolvente

Tal como a seleção do local, também a boa integração de um edifício na sua envolvente pode conjugar a minimização dos seus impactes negativos, com o efeito regenerativo ou requalificador.
Neste contexto, decompôs-se a envolvente em paisagem construída; meio natural/seminatural e meio socioeconómico.

2.2.1. Integração na paisagem construída

Edifícios que se destacam pelo seu design e volume podem ter um
contributo positivo na paisagem, ao criar novas referências visuais
que valorizam todo o tecido urbano. Contudo, podem também ser
desarmoniosos e disruptivos, sobretudo em locais com uma forte
identidade visual e cultural.
A boa articulação entre o existente e o novo, sobretudo se não
existirem restrições arquitetónicas prévias, é um grande desafio a
que o projeto tem que responder, percorrendo gradientes entre a
semelhança visual consonante e a diferença de linguagens que faz
o todo vibrar.

2.2.2. Integração na paisagem natural e seminatural

(Este aspeto tem maior relevância em construções externas a zonas
urbanas mais compactas.)
Para uma boa integração na paisagem natural/seminatural é fundamental evitar a ruptura dos equilíbrios naturais ou mesmo procurar restaurá-los.
Neste âmbito, destaca-se a salvaguarda:
›  Do solo, enquanto meio/suporte biofísico e recurso finito
precioso, pelo que o projeto de uma construção sustentável
deve preconizar a minimização do seu uso:
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›  Em extensão, reduzindo a área de implantação do
edifício ao essencial. Projetos de casas modulares, que
são acrescentadas ou reduzidas à medida das necessidades são bons exemplos.
›  Em mobilização, minorando escavações e aterros e
consequente interferência na integridade do solo, relevo natural, ou ciclo da água e na produção de terras
sobrantes. Uma boa solução é o recurso à construção
sobre estacas, em parte ou na totalidade do projeto.
›  Do ciclo da água, sendo vital não o interromper, integrando no projeto os processos de:
›  Infiltração das águas pluviais, através da redução de
solo impermeabilizado (ver ponto anterior). As águas
intercetadas por telhados ou por outras estruturas devem ser encaminhadas para o solo da envolvente ou
recolhidas para utilização em fins compatíveis com a
sua qualidade como, por exemplo, regas ou lavagens
(ver ponto 2.3.3.1).
›  Escoamento superficial, protegendo o leito, margens
e vegetação de linhas de água, bem como o curso das
águas de nascentes naturais que possam ocorrer na
área de construção.
›  Dos sistemas ecológicos: à proteção do solo e do ciclo
da água (que são já contributos valiosos para a defesa dos
ecossistemas locais), devemos acrescentar a minimização
das perturbações das comunidades de animais e plantas,
procurando não reduzir nem o número de espécies nem de
indivíduos aí existentes.
Os projetos de áreas verdes em jardins, varandas, telhados e fachadas, são excelentes oportunidades para garantir a continuidade de comunidades de plantas das zonas naturais envolventes, em
geral bem adaptadas ao solo e clima e mais resistentes a pragas
e doenças locais, requerendo menor esforço e recursos para a sua
manutenção.
Para beneficiar a fauna podem providenciar-se bebedouros em

15

M A N U A L D A C O N S T R U Ç ÃO S U S T E N TÁV E L

pontos mais sossegados e selecionar-se, entre as plantas locais a
utilizar, as que atraem insetos polinizadores e as produtoras de bagas e sementes, procuradas pelas aves e de outros animais.
Adicionalmente, deve ter-se grande cuidado para evitar destruir
tocas, refúgios e ninhos de animais selvagens, como por exemplo os
de andorinhas. Pode pesquisar-se informação adicional sobre este
tema no sítio eletrónico do Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF) ou solicitar-se o apoio do Serviço de Proteção da
Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR.
E sobretudo em zonas mais naturais, sublinha-se a importância da
redução da emissão de ruído e de luz e para o exterior, preconizando soluções de isolamentos e de iluminação adequados no projeto
de construção.

2.2.3. Integração no meio socioeconómico

Uma boa integração no meio socioeconómico requer a promoção
de ligações entre pessoas, atividades e espaços.
A conjugação compatível de habitações, comércio, serviços, escolas, unidades de saúde, jardins, entre outros, favorece a presença
e interação de pessoas nos núcleos urbanos durante grande parte
do dia, reforçando as dinâmicas sociais e económicas e promovendo a segurança.
Assim, no projeto de um edifício sustentável, considera-se importante ter em conta os seguintes aspetos:
›  A integração/reforço da economia local, considerando a
possibilidade de afetar, nos edifícios, espaços para instalação de empresas compatíveis com os restantes usos em presença.
›  A acessibilidade inclusiva, eliminando barreiras e obstáculos ao acesso de todas as pessoas. Assim, o projeto deve
contemplar, no interior e exterior do edifício, medidas de
acessibilidade inclusiva como pavimentos confortáveis,
alternativas a degraus, iluminação apropriada entre o
 utras.
›  A mobilidade sustentável: devem ser analisadas e garantidas, tanto quanto possível, condições para uma mobilidade
sustentável, apoiando a transição para modos não motorizados ou motorizados coletivos.
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Assim, ainda em sede de projeto deve ser analisado o acesso aos
meios de transporte coletivo existentes, dinamizando, se necessário, a criação de soluções nesse sentido, como, por exemplo, de
transporte coletivo flexível ao nível do edifício ou seus conjuntos,
para interfaces de transportes coletivos próximos. Soluções deste
tipo são habituais em empresas, mas podem ser adaptadas a edifícios habitacionais.
Os meios de mobilidade suave, como andar a pé, de bicicleta, trotineta ou skate também devem ser estudados no quadro do projeto
de uma construção sustentável. Assim, a inclusão de ciclovias, passeios cómodos e outros espaços públicos aprazíveis deve ser considerada em projetos de construções de maior escala.
Mas mesmo as construções de menor escala podem promover a
mobilidade sustentável, por exemplo ao destinar, no interior ou
exterior das edificações, áreas para aparcamento de bicicletas e
para carregamento de veículos elétricos.

2.3. Uso sustentável de recursos naturais ao longo
do ciclo de vida

Um projeto construtivo ambicioso no uso sustentável de recursos
naturais pode reduzir drasticamente os impactes ambientais das
fases de construção, utilização ou demolição, bem como os custos.
Neste domínio, muitas soluções têm vindo a ser desenvolvidas e testadas com sucesso, com boa divulgação em filmes documentais,
publicações escritas e portais ou canais na internet. (ver “Fontes de
Informação”, no final deste Manual).
As estratégias utilizadas, sobretudo no domínio da gestão de materiais, de energia e de água, são muito variadas, oscilando entre
a recriação de técnicas ancestrais, como as construções utilizando
terra, madeira e palhas, ou utilizando novos materiais, ecoprodutos e técnicas que a investigação vai desenvolvendo, como materiais compósitos de cimento e cortiça, ou sistemas otimizados de
captação local de energias renováveis, sem esquecer a automação e gestão inteligente para economia de consumos de água e
energia.
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2.3.1. Materiais

Os materiais a utilizar numa construção sustentável devem reunir
vários requisitos: serem duráveis, não tóxicos, produzidos localmente, certificados, renováveis, recicláveis, reciclados e bons isolantes
térmicos e acústicos.
Ao escolher materiais com estas características:
›  Evitam-se malefícios na saúde e ambiente relacionados
com substâncias tóxicas, como compostos orgânicos voláteis
em tintas e vernizes;
›  Assegura-se uma menor pegada ecológica associada aos
materiais e, por isso, à construção;
›  Facilita-se a gestão circular dos materiais e resíduos da
construção e do desmonte/demolição futura;
›  Garante-se um menor consumo de energia e de emissão de
ruído aquando da utilização, respeitando ou indo mais além
dos requisitos indicados nos Regulamentos de Desempenho
Energético de Edifícios ou Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.1
Cortiça sob variadas formas; betões com incorporação de resíduos
de construção e demolição; borrachas ou fibras vegetais; terra
usada em técnicas atualizadas de construção em adobe, tabique
e taipa, são exemplos de materiais, em desenvolvimento ou re
cuperação, que contribuem para a sustentabilidade de uma construção.
Embora uma construção necessite de grande diversidade de materiais, com requisitos funcionais específicos, disponibilidade no
mercado e a preços razoáveis, o que poderá ser um obstáculo
para escolhas mais sustentáveis, podemos socorrer-nos da crescente disseminação de informação, facilmente acessível na internet e
outras fontes, como:
›  Bibliografia de referência, como o volume “A Sustentabilidade dos Materiais de Construção”, da autoria de F. Pacheco
Torgal e Said Jalali, disponível em http://repositorium.sdum.
1 Aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, tal como
alterado e republicado e Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11de maio, conforme alterações e
Portaria n.º 305/2019, de 12 de dezembro
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uminho.pt/bitstream/1822/28852/3/Livro_2a_edicao.pdf
›  Repositórios de materiais, ecoprodutos e soluções em desenvolvimento ou disponíveis no mercado, como o Portal de
Arquitetura e Construção Sustentável (https://www.csustentavel.com/);
›  Listas de materiais a excluir, como a Lista Vermelha de Materiais de Construção (ou “Red List building materials”, que
pode ser encontrada por pesquisa direta num motor de busca da Internet);
›  Rótulos ecológicos de produtos (ex. Rótulo Ecológico da
União Europeia) e informação sobre certificação de materiais e serviços (ex.: Certificação de Gestão Florestal Sustentável para produtos de origem florestal);
›  Informação sobre princípios e técnicas de construção mais
orgânicos e que utilizam materiais locais, como a Permacul
tura e a Arquitetura Orgânica, entre outros.2

2.3.2. Energia

No que concerne à energia, o projeto de uma construção sustentável deve ter em atenção o desempenho energético do edificado e
também o da sua utilização.

2.3.2.1. O Desempenho Energético dos Edifícios
(Para informação mais pormenorizada sobre este assunto, recomenda-se a consulta das páginas eletrónicas da DGEG – DireçãoGeral de Energia e Geologia, da ADENE – Agência para a Energia
e o portal do SCE – Sistema de Certificação Energética, além da
legislação mencionada e relacionada)
O desempenho energético dos edifícios e a sua melhoria é regulamentado por extensa legislação comunitária e nacional, com

2 A Permacultura é um sistema de planeamento/gestão do território que reproduz padrões
e relações da natureza, satisfazendo as necessidades locais (incluindo habitação) pela
produção local de alimentos, materiais e energia.
Arquitetura Orgânica: conceito criada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, que se centra na
harmonia das construções com o seu meio natural (ex. Casa da Cascata).
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destaque para o Decreto-Lei n.º  118/2013, de 20 de agosto e suas
alterações. Deste diploma salientam-se:
a) O Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios
de Habitação (RH) e,
b) O Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios
de Comércio e Serviços (RECS).
Ambos os regulamentos estabelecem requisitos para os edifícios
novos, ou sujeitos a grandes intervenções, e seus sistemas técnicos,
bem como regras para caracterização do desempenho energético, para a promoção da melhoria do comportamento térmico dos
edifícios, a eficiência dos seus sistemas técnicos e a qualidade do
ar interior.
Acrescenta-se que os sistemas técnicos são o conjunto dos equipamentos associados ao processo de climatização, incluindo o aquecimento, arrefecimento e ventilação natural, mecânica ou híbrida,
a preparação de águas quentes sanitárias e a produção de energia renovável, bem como, nos edifícios de comércio e serviços, os
sistemas de iluminação e de gestão de energia, os elevadores e as
escadas rolantes;
c) A revisão da legislação nacional relativa ao Sistema de
Certificação Energética (SCE)
Este sistema obriga a informar sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da sua construção, venda, arrendamento ou locação, dando a conhecer, aos futuros utilizadores, os consumos esperados de energia dos edifícios. A classificação energética de um
edifício ou sua fração é a forma expedita de o comunicar, numa
escala de oito classes (de A+ a F, decrescentes em eficiência), sendo que um imóvel que cumpra os requisitos mínimos atualmente
exigidos terá uma classificação de B-.
Existem dois tipos de certificados: um para habitações e outro para
comércio e serviços, mas com objetivos idênticos. Nos edifícios já
existentes o certificado energético informa sobre as medidas, com
viabilidade económica, que podem aumentar a eficiência energética e reduzir custos, enquanto que nos edifícios novos a certificação
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energética permite comprovar a correta aplicação da regulamentação em vigor para o edifício, nomeadamente a obrigatoriedade
de instalar sistemas de energias renováveis, bem como de informar
sobre o seu desempenho energético.
d) A determinação de que, a partir de 2021, os novos edifícios tenham necessidades energéticas quase nulas (os NZEB
ou Near Zero Energy Buildings)
Preconiza-se que estes edifícios tenham um elevado desempenho
energético e que a satisfação das necessidades remanescentes de
energia resulte, em grande medida, da energia, proveniente de
fontes renováveis, produzida no local ou nas proximidades.
Para apoiar este desígnio, destacam-se:
›  Estratégias bioclimáticas ou de desempenho passivo
Estas estratégias baseiam-se nas especificidades climáticas locais
para determinar o sítio de implantação, orientação, forma e materiais de um edifício, incluindo zonas verdes adjacentes, de modo
a garantir o conforto térmico ao longo das estações de ano, com
pouco ou nenhum auxílio de sistemas de climatização.
No concelho de Palmela, os Invernos são frios e os Verões quentes,
com as exigência de Verão a sobrepor-se às de Inverno para garantia do conforto térmico. Recomendam-se assim estratégias de
arrefecimento e de isolamento térmico forte ao nível3:
Da incidência solar, promovendo, no Inverno, ganhos de radiação com a abertura de vãos envidraçados no quadrante Sul, limitando, no Verão esses ganhos com dispositivos e
meios sombreadores eficazes, que podem incluir árvores de
folha caduca, principalmente a Poente e Nascente.
Das perdas de calor, com bom isolamento térmico durante
todo o ano. No Inverno devem limitar-se as perdas de calor
para o exterior e no Verão limitar-se os ganhos de calor exte3 Fonte: publicação “Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal”, de Helder
Gonçalves e João Mariz Graça, editada em 2004 pela Direção-Geral de Geologia e
Energia/IP-3E e disponível em https://core.ac.uk/download/pdf/70658245.pdf
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rior através, por exemplo, da utilização de materiais isolantes
e de plantas de ensombramento de folha caduca, a orientação e a inserção do edifício na modelação do terreno (ex:
partes enterradas para redução da exposição nos quadrantes desfavoráveis).
Da ventilação natural: no Inverno devem limitar-se as entradas de ar exterior, por exemplo, com bom isolamento de
portas e janelas. No Verão, a ventilação natural é muito relevante no arrefecimento noturno dos edifícios, devendo favorecer-se a expulsão do ar quente, por norma acumulado nos
pontos mais altos.
›  Captação local de energias renováveis
A legislação vigente4 já obriga à instalação de sistemas de captação de energias renováveis para aquecimento de águas sanitárias, ou equivalentes a estes, em edifícios de habitação novos, mas
pode ser estendido aos edifícios sustentáveis de outras tipologias.
A captação local de energias renováveis para utilização em edifícios refere-se mais frequentemente:
›  À energia do sol: em sistemas solares térmicos, utilizados
para aquecimento de águas, e sistemas fotovoltaicos, para
produção de energia elétrica, para autoconsumo e/ou venda à rede;
›  À energia da biomassa, para produção de calor por combustão em lareiras, salamandras e caldeiras, estas com possibilidade de gerar também energia eléctrica. Em algumas
explorações agrícolas, o aproveitamento da biomassa pode
ser mais otimizado, com a produção de biogás.
Menos comuns em espaços urbanos são o aproveitamento da energia eólica e hídrica, mas de considerar caso se reúnam condições
para o efeito.

4 Designadamente o Decreto-Lei 118/2013, de 20 de agosto, tal como alterado e
republicado
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2.3.2.2. Eficiência energética na utilização do edifício
O projeto de um edifício sustentável deve ter em atenção a eficiência energética, também na fase de utilização, de que se destaca:
›  O desenho e distribuição das várias áreas funcionais do edifício no sentido de maximizar o conforto térmico por meios
passivos e iluminação pela luz natural, a complementar com
sistemas artificiais, bem distribuídos e economizadores de
energia;
›  A instalação de sistemas centralizados de gestão de iluminação e climatização, com poupanças genericamente notórias em edifícios privados e públicos, mas especialmente expressivas em edifícios com múltiplos utilizadores, como hotéis,
bibliotecas,...
›  A adequada integração de máquinas e equipamentos eficientes;
›  A previsão de pontos de carregamento de veículos elétricos, em espaços interiores ou exteriores.

2.3.3. Água

No capítulo 2.2.2 mencionou-se a importância de não se interromper o ciclo da água. No presente ponto, recuperam-se as recomendações aí indicadas, acrescentando-se outras mais no sentido de
se assegurar, no projeto de redes de águas, redes de águas residuais e de outras peças, a boa gestão dos recursos hídricos, quer
a nível de quantidade de água consumida, quer de prevenção de
contaminação por águas residuais.
Em complemento a outros normativos aplicáveis, como o Plano
Nacional para o Uso Eficiente da Água (2012-2020) e planos que
lhe venham a suceder, é importante ter em conta o preceituado
no Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Palmela
vigente.

2.3.3.1. Economia de água
O abastecimento de água de uma construção pode ser conseguido através de ligação à rede municipal de águas e, onde tal não
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seja possível ou para usos que não exijam água tratada, pode proceder-se à captação de recursos hídricos, por exemplo por meio
de um furo ou poço.
A captação de recursos hídricos pode estar sujeita a um pedido
de Autorização, procedimento que pode ser simplificado para a
forma de Comunicação Prévia, se os meios de extração utilizados
tiverem uma potência reduzida (inferior a 5 cv) e desde que não
tenham impacte significativo no estado das águas. Para mais informação sobre este assunto sugere-se consulta do sítio eletrónico da
Agência Portuguesa do Ambiente, menu Instrumentos > Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos.
A qualidade da água captada deve ser vigiada, sobretudo em
caso de uso doméstico, garantindo que é compatível com o uso
preconizado.
Mas independentemente da origem da água de abastecimento, o
projeto de uma construção sustentável deve garantir a sua economia, através de:
›  Otimização do uso da água, destacando-se:
›  O aproveitamento de água não tratada para usos
compatíveis, como a água pluvial, intercetada por
telhados, pavimentos e outras estruturas e recolhida
para utilização em regas ou lavagens;
›  A reutilização da água em usos com menor exigência de qualidade, assegurada pela separação das
redes de águas potáveis e de águas reutilizáveis. Um
exemplo simples é o encaminhamento de águas usadas de lavatório e banheiras para alimentação de
descargas de autoclismos nas mesmas instalações
sanitárias.
›  Uso eficiente da água, através de:
›  Dotação das construções com dispositivos e equipamentos economizadores e, se necessário, adaptados
para funcionar com água de diferentes origens, onde
se incluem torneiras, chuveiros, autoclismos, máquinas
de lavar.
›  Projeto de zonas ajardinadas e hortas com espécies e
sua disposição bem adaptadas às condições climáti-
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cas existentes, incluindo redes de rega, se necessárias,
economizadoras de água.
›  Tal como atrás indicado no que concerne à eficiência energética, também no caso da água se justifica a
instalação de sistemas centralizados de gestão, para
regas e outros usos potáveis e não potáveis, conseguindo-se poupanças assinaláveis na generalidade dos
casos e particularmente em edifícios com múltiplos utilizadores, quer públicos, quer privados.

2.3.3.2. Drenagem e tratamento de águas residuais
Para não poluir os meios aquáticos, as águas que não podem ser
reutilizadas – águas residuais – devem ser conduzidas para a rede
municipal de águas residuais, que as encaminha para uma das
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que servem o
Concelho de Palmela.
Se não for possível a ligação à rede municipal de águas residuais,
quer devido à distância e/ou, no caso de águas residuais não urbanas, por incompatibilidade da sua qualidade com os sistemas de
tratamento, o projeto de construção deve prever outras soluções
de tratamento.
Salienta-se que neste caso é obrigatório licenciar-se a rejeição de
águas residuais junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
através das Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH) do
Tejo ou do Alentejo, sugerindo-se consulta do sítio eletrónico da
APA (menu Instrumentos > Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos).
Os tratamentos mais comuns de águas residuais, como as de origem doméstica, são a rejeição no solo, para um reservatório como
fossa séptica, periodicamente esvaziado, com transporte para
uma ETAR, de acordo com regras de controlo sanitário e ambiental.
Outras formas de tratamento podem incluir ETAR compactas ou as
mais orgânicas ETAR de plantas5.
5 ETAR compacta: Reator biológico adequado como solução local de tratamento de águas
residuais, com vários modelos/dimensões disponíveis no mercado;
ETAR de plantas ou fito-ETAR: sistema de tratamento baseado na remoção de poluentes da
água por plantas (macrófitas), como o caniço.
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Afluente da ribeira da Marateca, nas proximidades do Estuário do Sado

3. A Construção,
Reabilitação
e Demolição/
Desmonte
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Antes de se dar início a estas fases, importa garantir que todos os
projetos e peças necessários estão aprovados e que são cumpridos
todos os requisitos aplicáveis, como os definidos no Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação, no Regulamento da Urbanização e
Edificação do Município de Palmela e demais legislação e regulamentação aplicável.
Em seguida, há que planear devidamente a fase de obra de modo
a minorar os impactes ambientais e as incomodidades para a
envolvente e prevenir acidentes de trabalho.
Esta também é uma oportunidade de apoiar dinâmicas socioeconómicas locais, beneficiando atividades de restauração, de venda
de bens e serviços necessários ou mesmo o emprego direto.
Caso a obra tenha projeto de construção sustentável, vários impactes negativos potenciais serão à partida evitados ou minimizados,
como os relacionados com a limitação da mobilização do solo, do
uso de materiais e substâncias perigosas, ou do desmonte da construção no sentido da reutilização dos materiais.
Não obstante, deve sempre ter-se as devidas cautelas para que
esta fase decorra da melhor forma.
Para tal, salientam-se alguns aspetos que devem ser definidos e
garantidos:
›  A localização e organização do estaleiro, com áreas adequadas para arrumar, em segurança, equipamentos, materiais e substâncias, bem como para a separação e armazenagem temporária dos resíduos produzidos em obra.
›  A preservação do solo, minimizando a sua mobilização e
prevenindo derrames de contaminantes.
›  A limitação das incomodidades para a envolvente, relacionadas com higiene e limpeza do espaço público e com
a circulação e ocupação das vias públicas com veículos e
máquinas afetos à obra.
›  Evitar a emissão para o ar ambiente de odores desagradáveis, fumos, poeiras e outros poluentes atmosféricos.
›  O ruído de uma obra é um grande fator de perturbação
do meio envolvente, pelo que é muito importante que a fase
de construção seja planeada e preparada para cumprir os
requisitos de qualidade do ambiente sonoro aplicáveis ao
local, quer no que se refere ao nível de ruído emitido ou aos
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horários de ocorrência. Recorda-se que pedidos de Licenças
Especiais de Ruído, que atenuam aqueles requisitos, destinam-se a situações extraordinárias, como por exemplo, obras
urgentes por motivos de segurança, não devendo ser equacionados fora desse enquadramento. Para mais informações
sobre este assunto, sugere-se a consulta do sítio eletrónico da
Agência Portuguesa do Ambiente, menu Políticas > Ruído.
›  Os resíduos de construção e demolição (ou RCD) são um
grave problema ambiental, pelo que a sua gestão é um grande desafio. Se for bem conduzida, limita-se um dos maiores
impactes negativos da edificação, ao garantir-se a redução
da produção e perigosidade dos resíduos, a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização – traduzindo-se na
redução da exploração de recursos naturais – além do encaminhamento da fração remanescente, perigosa e não perigosa, para tratamento adequado.
O sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente (menu Políticas > Resíduos > Fluxos Específicos de Resíduos > Resíduos de
Construção e Demolição) é, uma vez mais, um recurso informativo
precioso, sobretudo a nível de políticas e regulamentação aplicável, em concreto o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março (e alterações), de que se destaca o seguinte:
›  No Artigo 3º refere-se que a gestão de RCD produzidos em
obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, cabe à entidade responsável pela gestão de resíduos urbanos. Assim, o Município de Palmela fornece, a pedido, “big bags” para deposição destes resíduos e
assegura a sua recolha.
›  O Artigo 11º estabelece que, nas obras particulares sujeitas
a licenciamento ou comunicação prévia, o produtor de RCD
é obrigado a cumprir um conjunto de regras no sentido da
incorporação de reciclados de RCD na obra; da triagem e
gestão seletiva dos RCD; do seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; de limitar a permanência dos
RCD em obra, com destaque para os resíduos perigosos e de
efetuar e manter, com o livro de obra, o registo de dados de
RCD de acordo com o modelo normativo.
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›  O Artigo 10º obriga a que, nas empreitadas e concessões
de obras públicas, o projeto de execução seja acompanhado de um plano de prevenção e gestão de RCD, que assegure o cumprimento dos princípios gerais de gestão destes
resíduos.
Ainda em matéria de gestão de RCD, salientam-se os cuidados
acrescidos a ter na gestão de resíduos perigosos, com destaque
para os resíduos contendo amianto, que são objeto da Portaria
n.º40/2014, de 17 de fevereiro.
Após conclusão das obras, deve garantir-se a remoção do estaleiro, a recolha dos equipamentos, materiais, contentores e resíduos,
o arranjo de estruturas, equipamentos ou espaços danificadas, públicos ou privados, bem como outras obrigações e reposições aplicáveis, com as relacionadas com o solo e rede hidrográfica.
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Um dos edifícios sustentáveis da cooperativa para o
desenvolvimento sustentável Biovilla, Vale de Barris.
Fotografia de: Valeria Fabris - Biovilla

4. A Utilização
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A fase de utilização, sendo a mais longa, é muito importante para a
sustentabilidade da construção.
Assim, para garantir a redução dos impactes da utilização e contribuir para a regeneração ou resiliência da envolvente, é importante
ter em conta os seguintes aspetos:
›  Mobilidade: deve ser o menos poluente possível, pelo que,
sempre que praticável, deve utilizar-se a seguinte ordem de
preferência: 1º: mobilidade não motorizada ou suave (pedonal, ciclável); 2º: transportes coletivos; 3º: mobilidade elétrica, preferencialmente partilhada ou não; 4º: veículos motorizados, preferencialmente partilhados.
›  Aquisição de bens e serviços: é bom viver ou trabalhar
numa zona dinâmica e próspera e o nosso contributo é importante para a conservar assim. Entre os vários bens e serviços que precisamos de adquirir, muitos deles estão disponíveis localmente e vale bem a pena procurá-los.
›  Mobiliário e decoração: independentemente dos gostos
pessoais ou requisitos funcionais, estes artigos devem ser duráveis, não ter componentes tóxicos e usar materiais renováveis, recicláveis ou reciclados. O restauro ou reinvenção de
peças usadas são excelentes práticas, cada vez mais comuns.
›  Equipamentos e eletrodomésticos: Devemos escolher os
mais adequados às nossas necessidades, que têm maior
garantia de durabilidade, sejam passíveis de reparação,
menos ruidosos e mais eficientes em termos de consumos de
água e de energia.
›  Uso racional da água e energia: além de se dispor de equipamentos e dispositivos economizadores, como redutores de
caudal e iluminação eficiente, importa também combater o
desperdício, evitando consumos desnecessários de água e
de energia, sendo a automação e gestão inteligente uma
boa solução.
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›  Ambiente sonoro: para manter relações de boa vizinhança
e cumprir a lei, é importante respeitar os requisitos de emissão de ruído aplicáveis a cada local, tendo em atenção a
proximidade a estabelecimentos de saúde, escolares e outros sensíveis ao ruído e os momentos de descanso: fins-desemana, feriados e período noturno.
›  Sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais:
é importante zelar para estes sistemas e processos decorram
da melhor maneira. Assim, não se deve despejar nas canalizações materiais ou substâncias que o impeçam, como óleos
alimentares usados, matérias sólidas ou substâncias tóxicas,
explosivas, entre outras tal como estabelecido no Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Palmela
vigente.
›  Limpeza do espaço público e deposição de resíduos: para
bem da nossa saúde e ambiente, devemos acondicionar corretamente os resíduos e depositá-los no contentor adequado, o que se aplica aos pequenos resíduos produzidos na via
pública – como beatas – e a outros resíduos urbanos como
vidro, papel, embalagens e óleos alimentares usados e resíduos urbanos indiferenciados.
Também a deposição de resíduos volumosos (ou monos) e resíduos verdes requer atenção, a bem da higiene e funcionalidade do espaço público. Para ambos os tipos de resíduos,
a sua remoção deve ser previamente solicitada à Câmara
Municipal, devendo a deposição, devidamente acondicionada, ser efetuada:
›  Para quantidades inferiores a 1 m3: junto dos contentores para resíduos urbanos, na véspera do dia de
recolha;
›  Entre 1 m3 a 3 m3: em hora, data e local a acordar
entre a Câmara Municipal e o utilizador;
›  Quantidades superiores a 3 m3 – o serviço de recolha
processa-se por solicitação prévia à Câmara Munici-

38

M A N U A L D A C O N S T R U Ç ÃO S U S T E N TÁV E L

pal, mediante a aplicação de tarifário, revisto anualmente podendo, em alternativa, optar-se por recorrer
ao serviço de um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado.
Pode também recorrer-se ao Centro de Transferência
de Resíduos Valorizáveis de Pinhal Novo, situado na
Rua Luís de Camões.
Para informações adicionais sobre este assunto deve
consultar-se o Regulamento Municipal de Resíduos
Sólidos e de Higiene e Limpeza do Concelho de Palmela vigente.
›  Por fim, a boa conservação e manutenção das construções
é essencial para o prolongamento da sua vida útil. E contribui também para a beleza e valorização do espaço urbano,
que a todos beneficia.
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Ciclovia da Quinta do Anjo

5. Custos,
Oportunidades
e Incentivos
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Uma construção sustentável não implica, obrigatoriamente, custos
mais elevados, sendo a fase de projeto determinante para conjugar uma boa construção com custos razoáveis.
Por outro lado, nas fases de funcionamento, manutenção e demolição, que correspondem à quase totalidade da vida útil do edifício,
tornam-se evidentes as poupanças de água e de energia, menores
necessidades de conservação e maior facilidade de desmonte e
reaproveitamento de materiais e equipamentos.
Em paralelo, cenários institucionais favoráveis à construção sustentável, com possibilidade de se traduzirem em apoios e incentivos,
são fundamentais para a difusão e generalização desse modelo
de construção.
Neste contexto, destaca-se o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal,
COM (2019) 640 da Comissão Europeia, de 11 de Dezembro), descrito como “um roteiro para tornar a economia da UE sustentável,
transformando os desafios climáticos e ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção política e proporcionando uma transição justa e inclusiva para todos”, onde a construção
e a renovação de edifícios correspondem a um dos domínios de
intervenção6.
A nível nacional, entre outros documentos, assinala-se o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (ou PNEC 2030)7, que apresenta
objetivos, linhas de atuação e medidas de ação que permitem
antever apoios e oportunidades para o setor da construção sustentável, designadamente no que concerne às medidas aplicáveis a
edifícios nos seus três primeiros objetivos: descarbonização; eficiência energética e energias renováveis.
A nível local, salientam-se os incentivos fiscais estabelecidos no Artigo 9º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Palmela em
vigor e ainda o Compromisso para Adaptação às Alterações Climáticas e o Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela.8

6 Fontes: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6725.
7 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º53/2020, de 10 de julho.
8 Disponíveis, respetivamente, em https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_
file/document/11396/pmaac_aml_declaracao_compromisso_06122020.pdf e https://www.
cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/2084/PAES_Palmela.pdf.
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6. Conclusão
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Como remate para este pequeno guia, gostaríamos de sublinhar
as seguintes ideias fortes:
›  A construção sustentável é boa para o ambiente. Mas também é boa para a harmonia e beleza do espaço construído
e para a resiliência dos sistemas sociais e económicos locais.
Assim, a construção sustentável é boa para nós!
›  Está ao alcance de todos participar na sustentabilidade de
uma construção, numa ou em várias fases da sua vida útil,
que se quer longa. A curiosidade, a procura de informação
e a determinação de fazer escolhas conscientes são fundamentais para se contribuir para este desígnio.
›  A construção sustentável é uma área emergente e entusiasmante, como mostra o dinamismo, engenho e criatividade
colocados no desenvolvimento e reinvenção de soluções,
técnicas e produtos, bem como o apoio institucional que se
espera crescente neste domínio.
Terminamos com um pedido de partilha de soluções e exemplos,
inspiradores e facilitadores da nossa transição rumo à sustentabilidade.
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Para a preparação deste Manual, consultaram-se diversos tipos e
fontes de informação, parte referenciados ao longo do texto.
›  Como abordagem lata e inspiradora ao tema, destaca-se o portal francês Echo-Logis (http://www.echologis.com/), dedicado à
divulgação da arquitetura ecológica em todo o mundo e colaborador da série televisiva Echo-Logis, também transmitida (e episodicamente retransmitida) na televisão portuguesa (RTP2) sob o
título Eco-Lógica.
›  Recomenda-se também a pesquisa na internet, dos vários portais
e sítios eletrónicos relacionados com permacultura e arquitetura
orgânica ou bioarquitetura.
›  Pesquisaram-se também os sistemas de avaliação e certificação
de Construção Sustentável existentes, tendo-se consultado, em
maior pormenor, o sistema LiderA, associado ao Instituto Superior
Técnico (www.lidera.info) e também o Living Building Challenge
Certification (https://living-future.org/lbc-3_1/certification/). Estes
sistemas facultam vasta informação útil sobre os inúmeros aspetos
e requisitos que não devem ser deixados de fora quando se pretende a certificação de um edifício sustentável.
›  Consultaram-se igualmente documentos sobre construção sustentável produzidos pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. e disponíveis no seu repositório de documentação (http://
repositorio.lneg.pt/simple-search?query=constru%C3%A7%C3%A3o+sustent%C3%A1vel&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=20).
›  Sobre materiais, ecoprodutos, técnicas e soluções disponíveis no
mercado, recomenda‑se o muito dinâmico Portal de Arquitetura e
Construção Sustentável (www.csustentavel.com), bem como o livro
“A Sustentabilidade dos Materiais de Construção”, da autoria de F.
Pacheco Torgal e Said Jalali, disponível nas livrarias e também em
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/28852/3/Livro_2a_edicao.pdf.
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›  Legislação e regulamentação: As disposições legais mais consultadas foram as relacionadas com o Ambiente, sendo o sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.
pt)a fonte de dados preferida para enquadramento mais geral,
referindo-se também os da Direção-Geral de Energia e Geologia
(www.dgeg.gov.pt), da ADENE – Agência para a Energia (www.
adene.pt) do portal do Sistema de Certificação Energética dos
Edifícios (https://www.sce.pt/) e do Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas (https://www.icnf.pt).
›  A regulamentação sobre construção e edificação foi apenas aflorada, no domínio do Plano Diretor Municipal, do Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação e do Regulamento da Urbanização
e Edificação do Município de Palmela. Estes e outros diplomas
mencionados podem ser consultados no sítio eletrónico do Município de Palmela (www.cm-plamela.pt) e do Diário da República
Eletrónico (https://dre.pt/).
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