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Resumo - Site LiderA 
Habitação Unifamiliar Sustentável – Beja 

Projeto base - Lotes 49 a 54 e 56 a 64 

Certificado em 2017  

 

Fruto do protocolo celebrado entre o Município de Beja e o Instituto Superior Técnico surge 

o projeto Habitação Unifamiliar Sustentável, com o Projeto Base desenvolvido em 2014. O 

projeto foi desenvolvido com base nas características do Lote 77 e pode ser aplicado aos 

restantes lotes inseridos no Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta 

D’El Rei, na união de freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja. 

O protocolo celebrado permite dar resposta à crescente necessidade e ambição em 

promover práticas de sustentabilidade que permitam assegurar um edificado com soluções 

ambientalmente mais eficientes, desde logo na conceção de projeto, tendo continuidade 

em fase de construção e posterior operação.  

O projeto Habitação Unifamiliar Sustentável constitui um projeto de arquitetura que visa 

propor uma moradia tipo, unifamiliar, para a qual se pretende uma construção sustentável 

e ecológica, propondo técnicas, materiais e sistemas mais ou menos inovadores que, num 

todo, resultem numa habitação com custos de manutenção e vivência diária reduzidos. O 

projeto base foi elaborado pelas arquitetas Ana Teresa Coelho e Célia de Mira da Câmara 

Municipal de Beja, surgindo como um projeto orientador que responde, simultaneamente, 

às exigências de conforto e qualidade dos seus utilizadores, revelando preocupação com o 

seu posicionamento no âmbito da sustentabilidade, culminando na execução de um 

edificado com condições de conforto e performance ambiental de referência. Partindo do 

projeto base comum, segue-se a sua execução em cada lote considerado, de acordo com as 

pretensões dos seus promotores. 

Com a implementação do protocolo referido procede-se à certificação do projeto base 

apresentado pelos serviços da Câmara Municipal de Beja, o qual obteve a Classificação A do 

Sistema LiderA, na sua avaliação ao nível da Sustentabilidade.  

Entre as vertentes com melhor desempenho destacam-se os recursos, conforto ambiental, 

vivência socioeconómica e uso sustentável. 

 

Pinheiro, Manuel Duarte; Urbano, Daniela (2017). Habitação Unifamiliar Sustentável – Projeto Base: 

Moradias dos Lotes 49 a 54 e 56 a 64 – Beja | Avaliação de Posicionamento do Desempenho 

Ambiental – Relatório Final LiderA, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 

Agosto 2017, Relatório nº 71/2017, CERIS / IST, 72 páginas (formato digital), Lisboa.  

Certificação: Classe A 

Região: Alentejo 

Concelho: Beja 

Freguesia: União de freguesias de 

Salvador e Santa Maria da Feira 

Inserção: Zona urbana 

Promotor: Câmara Municipal de Beja 

Arquitetura Projeto de Base: Arq.ª Ana 

Teresa Coelho e Arq.ª Célia de Mira  

Tipo de Uso: Habitação 

Área do lote: 127.50 m²  

Área de implantação: 71.25 m²  

Área de construção total: 157.50 m2 

Figura 1 – Perspetiva exterior – Projeto 

base para Habitação Unifamiliar 

Sustentável, em Beja 
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Abstract - Site LiderA 
Habitação Unifamiliar Sustentável - Beja 

Base project - Lots 49 to 54 e 56 to 64 

Certificate in 2017 

 

As a result of the Protocol between the Municipality of Beja and Instituto Superior Técnico 

comes the project “Habitação Unifamiliar Sustentável”, developed in 2014. The project was 

developed based on the characteristics of Lot 77 and can be applied to the remaining lots 

located in the Detailed Zoning Plan for the connection of the Pelame district to Quinta D'El 

Rei, in the union of parishes of Salvador and Santa Maria da Feira, in Beja. 

The signed Protocol allows to address the growing need and ambition to promote 

sustainability practices which enable to ensure buildings with environmentally efficient 

solutions, from as early as the project design, and continue in construction phase and 

subsequent operation. 

The project “Habitação Unifamiliar Sustentável” is an architectural project to propose 

standard housing, single-family, that aims to promote a sustainable and ecological 

construction, encouraging the selection of technics, materials and systems more or less 

innovative, which, as a whole, results in a housing maintenance and daily living costs 

reduced. The base project was developed by architects Ana Teresa Coelho and Celia Mira 

from the Municipality of Beja, emerging as a guiding design that responds both to the 

demands of comfort and quality of its users, showing concern for their positioning within 

the sustainability, culminating in the execution of buildings with reference conditions of 

comfort and environmental performance. Starting from the common base project, it follows 

its implementation in each lot considered, according to the claims of its promoters. 

With the implementation of the Protocol there is a need to highlight the importance of 

establishing the position of the base project presented by the services of the Municipality 

of Beja within the scope of sustainability, having acquired an A classification from the LiderA 

system, on its sustainability evaluation.  

Among the aspects with better performance, the resources, environmental comfort, and 

sustainable use, clearly stand out. 

Pinheiro, Manuel Duarte; Urbano, Daniela (2016). Habitação Unifamiliar Sustentável – Projeto Base: 

Moradias dos Lotes 49 a 64  - Beja | Positioning of Environmental Performance Evaluation - Final 

Report LiderA, Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, in August 2017, Report 

No 71/2017, CERIS / IST, 72 pages (digital format), Lisbon. 
 

Finding Information? Development Team: Manuel Duarte Pinheiro  

(manuel.pinheiro@lidera.info)    www.lidera.info 

Figure 1 – Outdoor perspective – 

Sustainable Single-family housing, in Beja 

 

 

 

 

Figure 1 – Outdoor perspective – AV202 - 

New Development Building - Bosch 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Outdoor perspective – 

Sustainable Single-family housing, in Beja 

 

 

 

 

Figure 1 – Outdoor perspective – AV202 - 

New Development Building - Bosch 

 

 

 

 

Certification: Class A 

Region: Alentejo 

Municipality: Beja 

Parish: Salvador e Santa Maria da Feira 

Context: Urban area 

Urban Promoter: Municipality of Beja 

Architecture: Architects Ana Teresa 

Coelho e Célia de Mira 

Type of Use: Residential 

Site area: 127.50 m² 

Implantation area: 71.25 m² 

Total construction area: 157.50 m² 
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Apresentação 

e Principais 

Características 

Neste capítulo é efetuada uma breve introdução onde são 

apresentadas as principais características do projeto Habitação 

Unifamiliar Sustentável - Beja. 
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Introdução 
 

O Projeto Base e a sua certificação LiderA surgem em resultado do protocolo realizado entre o 

Município de Beja e o Instituto Superior Técnico, no âmbito do presente sistema de avaliação 

da sustentabilidade, o Sistema LiderA. O Município de Beja através da sua participação na Rede 

ECOS tem por finalidade a construção de uma comunidade centrada nos domínios da 

construção sustentável, que potencie a cumulação de conhecimento e a criação de produtos, 

serviços e soluções inovadoras e criativas, complementares entre si e replicáveis em diferentes 

locais, induzindo o desenvolvimento urbano, a emergência e novas funções económicas e a 

projeção internacional dos territórios. A aplicação dos princípios da construção sustentável 

permite a criação e gestão responsável de um ambiente construído saudável, reduzindo o 

consumo de recursos, promovendo a reutilização dos recursos ao máximo, estimulando a 

reciclagem de materiais no fim de vida do edifício e o uso de recursos recicláveis, protegendo 

os sistemas naturais e a sua função em todas as atividades, e eliminar os materiais tóxicos e os 

subprodutos em todas as fases do ciclo de vida. 

Celebrou-se, assim, uma parceria entre o Município de Beja e o Instituto Superior Técnico com 

intuito de promover práticas de sustentabilidade na conceção de projeto e realização de obras, 

assegurando que soluções ambientalmente mais eficientes sejam objeto de certificação, nos 

termos do sistema LiderA. Do protocolo referido surgem ainda mais valias associadas à redução 

do preço da certificação LiderA, para empreendimentos privados a realizar no Concelho de Beja 

e também redução nas taxas a aplicar às operações urbanísticas localizadas no Concelho, que 

venham a merecer a certificação no âmbito do Sistema LiderA.  

Resultante do referido protocolo, surge o projeto Habitação Unifamiliar Sustentável, que 

constitui um projeto de arquitetura que visa propor uma moradia tipo, unifamiliar, para o qual 

se pretende uma construção sustentável, ecológica, propondo técnicas, materiais, sistemas 

mais ou menos inovadores, que num todo resultem numa habitação de custos de manutenção 

e vivência diária reduzidos. Perante este objetivo, decidiu-se ter em consideração os critérios 

definidos pelo sistema de avaliação sustentabilidade, sistema LiderA, sempre que fosse possível 

a sua aplicação no âmbito do projeto em curso e das limitações existentes. 

Com o projeto de arquitetura em análise no presente relatório pretende-se concretizar e 

materializar um exemplo de uma moradia que, muito embora os condicionantes existentes 

definidos por um planeamento urbano já consolidado e um lote de área reduzida e critérios de 

implantação, construção e volumetria bem definidos, possa ser edificada tendo por base o 

maior número possível de critérios de sustentabilidade, definidos e propostos no âmbito do 
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presente sistema de avaliação da sustentabilidade. Perspetiva-se assim que o projeto em 

análise possa servir de base ou ser de facto aplicado noutros futuros projetos de arquitetura 

que venham a surgir no plano de pormenor em questão, inspirando e motivando outros a optar 

por uma construção mais ecológica, autossuficiente, sustentável, contribuindo assim para uma 

melhor qualidade de vida e conforto nas habitações e cidades (Coelho & Mira, 2013). 

O projeto Habitação Unifamiliar Sustentável pode ser aplicado aos Lotes 49 a 64, localizados no 

Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rei, na união de freguesias 

de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja. O projeto base é constituído por três pisos (Figura 

2), que incluem zonas de estar, interiores e exteriores, cozinha, quartos, instalações sanitárias, 

cave e logradouro. No que diz respeito à envolvente, os lotes inserem-se numa zona urbana, 

em lotes dotados das infraestruturas necessárias (água, gás natural, esgotos, eletricidade), 

constituindo entre si um conjunto de moradias geminadas com orientação sul/norte. 

O projeto, desenvolvido pelas arquitetas Ana Teresa Coelho e Célia de Mira, do Serviço de 

Apreciação de Projetos da Câmara Municipal de Beja, foi concebido com intuito de constituir 

um projeto tipo que contemplasse especificações referentes aos diferentes critérios de 

sustentabilidade incorporados no sistema LiderA. Surge assim um projeto orientador, que 

responde, simultaneamente, às exigências de conforto e qualidade dos seus utilizadores, 

revelando preocupação com o seu posicionamento no âmbito da sustentabilidade, culminando 

na execução de um edificado com condições de conforto e performance ambiental de 

referência. 

O objetivo do presente relatório é documentar e apresentar a avaliação da sustentabilidade do 

Projeto Base, elaborado pela Câmara Municipal de Beja. A presente avaliação foi efetuada em 

2017 considerando a totalidade dos espaços exteriores e interiores, contemplados no referido 

projeto base, desenvolvido em 2014. 
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Figura 2 - Plantas do piso -1, piso 0, piso 1 e cobertura (da esquerda para a direita) do Projeto Base 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 
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Caracterização 

A zona de intervenção na qual se localizam os lotes para implementação do projeto Habitação 

Unifamiliar Sustentável – Beja, caracteriza-se por se inserir numa zona urbana, integrada no 

Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rei (Figura 3), localizada no 

distrito de Beja, tendo assumido as regras de intervenção subordinadas aos pressupostos 

definidos no Plano Diretor Municipal (PDM) de Beja e, especificamente, no Plano de Pormenor 

no qual se integra. 

 

Figura 3 - Localização dos lotes aos quais se aplica o projeto Habitação Unifamiliar Sustentável e área envolvente 

Adaptado de (Google Earth, 2016) 

 

Localização e acessos 

Os lotes 49 a 54 e 56 a 64 para os quais se propõe o projeto de arquitetura em análise situam-

se no Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rei, na união de 

freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja. Os lotes inserem-se numa zona urbana, 

num local atualmente livre. Considerando o contexto envolvente em que se inserem, 

nomeadamente o centro da cidade de Beja, são contemplados por diferentes amenidades 

naturais e humanas na envolvente. 

Considerando a sua localização, o acesso ao local pode ser realizado utilizando diferentes 

trajetos, salientando-se a facilidade de acesso à A6 ou ao IP8, que permite a ligação à A2, 

possibilitando a acessibilidade a diferentes pontos do país. De referir ainda a sua localização 

que lhe permite usufruir das características típicas da região, encontrando-se a cerca de 70 km 

de Évora e 150 km de Lisboa. 
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Arquitetura e características do empreendimento 

O projeto desenvolvido assenta sobre o princípio de funcionalidade dos espaços que o 

compõem, integrando critérios que lhe permitem assegurar um nível de referência no seu 

desempenho no que respeita à sustentabilidade do edificado. Os materiais sugeridos e os 

pressupostos arquitetónicos considerados vão de encontro ao planeamento urbano local já 

consolidado, permitindo a sua integração com o contexto envolvente. 

Como referido, o projeto em análise diz respeito a um projeto tipo, aplicável a todos os lotes, 

sujeito apenas a pequenas alterações para uma adequabilidade mais rigorosa a cada 

localização. A sua configuração mantém-se para os diferentes lotes e o espaço interior divide-

se em 3 pisos – piso -1, piso 0 e piso 1, sendo a sua distribuição concebida com base na tipologia 

de utilização dos diferentes espaços, com as seguintes zonas específicas principais: 

 Piso -1: No piso inferior /cave, situam-se áreas técnicas, nomeadamente a casa de 

máquinas e tratamento de roupas, despensa de produtos alimentares, despensa de 

produtos de higiene e limpeza e uma área ampla de arrumos diversos, contemplada 

com um vão/poço de luz de iluminação e ventilação natural, dotando assim grande 

maioria dos espaços da habitação, principais ou secundários, de iluminação e 

ventilação natural. 

 Piso 0: A área social situa-se na sua totalidade no piso 0, interior e exterior, onde se 

localiza a cozinha, sala com acesso direto ao exterior, que se pretende de lazer e 

sociabilidade. Um logradouro que se propõe ser uma extensão da sala ao ar livre.  

 Piso 1: Os quartos foram previstos apenas no piso superior, de modo a isolar esta área 

que se quer de descanso e relaxamento.  

De seguida, são apresentados os diferentes alçados do projeto base, sendo de salientar os 

pontos referidos anteriormente, nomeadamente a sua orientação a sul/norte e distribuição 

dos vãos envidraçados (Figura 4). 
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Figura 4 - Representação dos alçados propostos no projeto base 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

Importa salientar, que todo o projeto foi desenvolvido de forma a ser funcional e adequado às 

atividades a desenvolver nos diferentes espaços, promovendo-se, adicionalmente, a 

sustentabilidade e maximização do seu ciclo de vida. Primando pela utilização de materiais 

duradouros e de baixo impacte, procurando-se a sua integração com a envolvente existente, e 

pela adoção de soluções para obtenção do máximo conforto e bem-estar, sem nunca descorar 

a sua eficiência e desempenho ambiental. 

As soluções construtivas consideradas conferem ao edifício uma inercia térmica forte, as 

paredes exteriores são de cor clara e devidamente isoladas, propondo-se ainda a opção por 

fachadas ventiladas, opções que, no seu conjunto, conferem ao edifício resistência e 

durabilidade. 

 
Quadro 1 - Características urbanísticas do empreendimento – Projeto Base 

Empreendimento: Habitação Unifamiliar Sustentável - Beja 

Promotor: Câmara Municipal de Beja 

Arquitetura: Ana Teresa Coelho e Célia de Mira 

Localização: União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, Beja 

Latitude: 38°0'57.11” N 

Longitude: 7°51'5.32” E 

Freguesia: Salvador e Santa Maria da Feira 

Inserção: Zona urbana 

Tipo de uso: Habitação 

Conjunto edificado: 1 edifício 

Nº. de pisos: 3 

Área do lote: 127.50 m2 

Área de implantação: 71.25 m2 

Área de construção total: 157.50 m2 
  



 

  Avaliação LiderA® - Habitação Unifamiliar Sustentável – Projeto Base: Moradias dos Lotes 49 a 54 e 56 a 64 - Beja | 2017   8 

    



  

9     Avaliação LiderA®  - Habitação Unifamiliar Sustentável – Projeto Base: Moradias dos Lotes 49 a 54 e 56 a 64 - Beja | 2017 

 

 

 

 

 

 

Processo de 

verificação e 

avaliação 

Neste capítulo são apresentados os processos de verificação e 

avaliação do empreendimento em análise por parte do Sistema LiderA, 

apresentando o plano de trabalhos seguido, a verificação e avaliação 

elaboradas e a classificação final do nível de desempenho ambiental. 
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Processo 
 

Após o desenvolvimento e implementação de soluções que permitiram um elevado 

desempenho do projeto Habitação Unifamiliar Sustentável - Beja foi efetuada por parte da 

equipa LiderA a aferição do posicionamento do desempenho ambiental e nível de 

sustentabilidade, e subsequente certificação do projeto de base, lançado a concurso, na união 

de freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja, em fase de Projeto Base.  

Nesse sentido foi elaborado e seguido o seguinte plano de trabalhos: 

1. Verificação do projeto e documentos comprovativos associados às soluções previstas; 

2. Aferição dos diferentes critérios com base na documentação fornecida, nomeadamente:  

a. Revisão do projeto e dados documentais comprovativos reunidos, com 

destaque para:  

i. Integração Local, considerando o solo e integração - Visita ao local dos 

lotes e envolvente, análise do Projeto de Arquitetura e planta de 

implantação; 

ii. Recursos e Cargas - Projetos, utilização prevista para o 

empreendimento, monitorização e capacidade de controlo; 

iii. Conforto, Vivências Socioeconómicas e Uso Sustentável - Aferição das 

condições passivas de conforto previstas. 

b. Balanço do processo de indicação do posicionamento e classificação preliminar, 

indicando aspetos a precisar, acordo de datas para a obtenção da informação 

adicional solicitada no decorrer da visita e para a entrega do relatório de 

avaliação. 

3. Receção de novos documentos/informações a adicionar à avaliação no processo de 

revisão, seguida de esclarecimentos, sempre que necessário, nos quais, e a partir deste 

momento, se contou com a intervenção da Eng.ª Daniela Urbano, integrante da equipa 

LiderA, para elaboração dos desenvolvimentos em falta.  

4. Verificação do desempenho ambiental, com recurso à análise dos novos dados obtidos 

e/ou solicitados na visita ao local, elaborando um relatório de verificação e certificação 

de desempenho ambiental e nível de sustentabilidade.  
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Verificação 
 
A avaliação efetuada foi realizada com base na análise das soluções do projeto base, tendo a 

visita ao local permitido conhecer, mais aprofundadamente as características dos lotes e o seu 

enquadramento, onde num percurso pela envolvente se foram analisando as soluções previstas 

(orientação, fenestração seletiva, entre outros), documentadas nos comprovativos enviados, 

critério a critério, passando pelos 43, englobados nas 6 vertentes consideradas pelo Sistema 

LiderA.  

Nesse sentido seguidamente são apresentadas as conclusões desta verificação e avaliação, 

onde se analisam e comprovam os níveis de desempenho para cada critério do Sistema LiderA, 

organizando-o de acordo com a sua estrutura – vertentes > áreas > critérios. 

Esta análise é efetuada para o projeto de base, sendo o mesmo aplicável a qualquer dos lotes 

49 a 54 e 56 a 64. 
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Avaliação de 

desempenho 

sustentável 

Neste capítulo é apresentada a avaliação do desempenho sustentável 

do projeto de base da Habitação Unifamiliar Sustentável – Beja 

(designada de Eco Casa). 
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Avaliação de Desempenho por Vertente 

Integração local 

Na vertente da Integração Local os melhores desempenhos aferidos surgem nos critérios da 

valorização ecológica (C3) e integração paisagística (C5), como se poderá comprovar no quadro 

seguinte. 
 

Quadro 2 - Integração Local: Áreas e Critérios de base considerados 

 

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério NºC 

Classe de 

desempenho 

ambiental1 

Integração 

local 

Solo 7% S 

Valorização territorial C1 
 

Otimização ambiental da 

implantação 
C2 

 

Ecossistemas 

naturais 
5% S 

Valorização ecológica C3 
 

Interligação de habitats C4 
 

6 Critérios 
Paisagem e 

património 
2% S 

Integração paisagística C5 
  

14% 
Proteção e valorização do 

património  
C6 

 
 

 

Solo 

No que respeita à valorização territorial (C1), no seguimento do projeto tipo desenvolvido 

propõe-se a construção de moradias unifamiliares, numa zona urbana, cuja área dos lotes em 

causa se encontra livre. Situando-se numa zona urbana, prevista para habitação, a construção 

é adequada ao uso preconizado no PDM de Beja e, especificamente, no Plano de Pormenor de 

Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’el Rei. De realçar ainda que o projeto surge numa zona 

infraestruturada com rede de esgotos e água potável, rede elétrica e de telecomunicações, bem 

como rede de gás natural. 

                                                           
 

 

1 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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Figura 5 – Vista aérea da área dos lotes para implementação do projeto 

Adaptado de (Google Earth, 2016) 

Na avaliação do critério C2 – otimização ambiental da implantação – o projeto integra a 

totalidade da área de cada lote, incorporando no piso 0 um logradouro que se propõe que seja 

totalmente permeável, aplicando-se um revestimento adequado à rápida absorção das águas 

pluviais. A área permeável corresponde assim ao logradouro, com 35.68 m2, ou seja, cerca de 

30 % de área permeável do solo face à área total do lote (127.50 m2) (Figura 6).  

Figura 6 – Representação da planta do piso 0 e respetiva área permeável (a verde) 

Adaptado de (Coelho & Mira, 2013) 
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Ecossistemas naturais 

No que se refere à área dos ecossistemas naturais, no âmbito da valorização ecológica (C3), no 

projeto apresentado são efetuados alguns apontamentos relativos ao uso e caracterização do 

espaço exterior. Propõe-se que a zona imediatamente exterior à habitação, existente entre esta 

e a pérgola de garagem, funcione como um espaço de transição e atenuação climática, 

protegido por vegetação autóctone, bem integrada e que, não só permite proteger a habitação 

das intempéries, como dos ganhos solares excessivos do verão. Destaca-se a promoção de 

áreas permeáveis no logradouro, com inclusão de uma área de horta (Figura 7). 

Salientando-se também que, para a totalidade do logradouro, poderá vir a ser proposto um 

projeto de arranjo exterior paisagístico adequado, executado por técnico devidamente 

habilitado para o efeito, que contribua para aumentar a biodiversidade no local, potenciando 

o seu valor ecológico.  

A área de espaços verdes está associada à área exterior do lote, que corresponde à zona do 

logradouro (cerca de 30 % da área total do lote). 

 

Figura 7 - Pormenor da área do logradouro com as indicações de projeto relativas às zonas verdes 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

No âmbito da interligação dos habitats (C4), embora o local de implantação do projeto diga 

respeito a uma zona urbana, verifica-se preocupação em relação à salvaguarda da continuidade 

e preservação dos habitats existentes através do desenvolvimento de áreas ajardinadas nos 

diferentes lotes, nomeadamente pela introdução de logradouro com áreas permeáveis e 

ajardinadas. No entanto, verifica-se a existência de um muro exterior na zona do logradouro 

que separa os lotes entre si, pelo que se assumiu a prática comum neste critério. 
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Paisagem e património 

Relativamente à integração paisagística (C5), como referido, o edifício situa-se numa zona 

urbana, perspetivando-se um conjunto de moradias geminadas com implantação nos 

diferentes lotes disponibilizados para o projeto (Figura 8). O projeto propõe a adoção de 

características semelhantes às existentes nos edifícios dos bairros na envolvente urbana, 

nomeadamente através da adoção de uma palete de cores dentro dos tons já existentes, 

alinhamento de cérceas, bem como utilização de materiais de acordo com os utilizados na 

circundante e envolvente próxima, culminando numa adequada inserção visual da estrutura 

edificada na sua circundante.  

 

Figura 8 – Alçado conjunto das moradias geminadas propostas para os lotes destinados ao protocolo definido 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

Na avaliação do critério de valorização do património (C6), não existindo património a 

considerar, assumiu-se a avaliação correspondente à prática comum. 
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Vertente 

Recursos 

Na vertente dos Recursos, na generalidade, os desempenhos aferidos nos critérios surgem com 

uma classificação igual ou superior a A, à exceção da gestão das águas locais (C11) e produção 

local de alimentos (C15), como se poderá comprovar no quadro seguinte. 

 

Quadro 3 - Recursos: Áreas e Critérios de base considerados  

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério NºC 

Classe de 

desempenho 

ambiental2 

Recursos 

Energia 17% S 

Certificação 

energética  
C7 

 

Desenho Passivo  C8 
 

Intensidade em 

Carbono e eficiência 

energética 

C9 
 

Água 8% S 

Consumo de água 

potável 
C10 

 

Gestão das águas 

locais 
C11 

 

Materiais 5% S 

Durabilidade C12 
 

Materiais locais C13 
 

9 Critérios 
Materiais de baixo 

impacte 
C14 

 

32% 
Produção 

Alimentar 
2% S 

Produção local de 

alimentos 
C15 

 

 

 

                                                           
 

 

2 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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Energia 

Na avaliação do critério relativo à certificação energética (C7) de acordo com os pré certificados 

energéticos obtidos para outros lotes já em construção, o projeto obtém uma classificação 

energética correspondente à classe A. 

A avaliação da eficiência energética reflete-se de forma positiva ao nível do desenho passivo 

(C8). Critérios como orientação solar, disposição de cada zona da habitação, conceção dos 

espaços, dimensionamento dos vãos e arranjos exteriores, foram profundamente considerados 

e avaliados na conceção do projeto de arquitetura proposto. Embora sujeitos às condicionantes 

existentes, nomeadamente, um regulamento de construção estruturado, com lotes reduzidos, 

bem definidos, com áreas pouco generosas e implantações, volumetrias e limites exigentes e 

rigorosos, dando origem a uma liberdade arquitetónica algo limitada, dentro dos parâmetros 

definidos, procurou-se implementar os critérios de sustentabilidade com o maior rigor possível, 

de modo a conferir aos espaços o conforto desejado, procurando, simultaneamente, otimizar 

as condições de habitabilidade, reduzindo custos energéticos, contribuindo para a valorização 

do imóvel e do território. 

A definição da insolação das fachadas dos edifícios é realizada à escala do planeamento urbano, 

garantindo assim todos os dias o acesso a ‘horas de sol’ adequadas no interior de cada 

habitação. Face a uma situação de planeamento urbano já consolidado, no desenvolvimento 

do projeto base, procurou-se privilegiar sempre a orientação predominante a sul, melhorando 

a resposta passiva de cada habitação face aos diferentes parâmetros de sustentabilidade. 

Assim, embora se trate de um projeto tipo, aplicável a todos os lotes, sujeito apenas a 

alterações pontuais para uma adequabilidade mais rigorosa a cada localização, considerou-se 

a localização do projeto tipo com as características correspondentes ao Lote 77, 

nomeadamente uma orientação – Sul/Norte e exposição solar que permitiu propor os espaços 

de permanência a sul/oeste. A opção tomada justifica-se por ser esta a orientação que mais 

otimiza os ganhos solares ao longo de todo o ano porque, sem qualquer intervenção por parte 

dos habitantes, estes edifícios conseguem ser muito mais confortáveis, reduzindo, 

simultaneamente, as suas necessidades energéticas. Tendo como base o pressuposto que no 

nosso clima as orientações a sul e poente devem ser extremamente bem protegidas, de modo 

a não proporcionarem ganhos solares excessivos durante o verão, importa proteger os vãos 

existentes nestas fachadas. Para tal, procurou-se localizar os principais espaços de 

permanência, nomeadamente a sala, a sul, num contacto direto com o logradouro, que permite 

implementar ensombramento natural e um espaço de atenuação climática, contribuindo para 

a proteção dos vãos existentes e evitando os ganhos solares excessivos durante o verão, como 

já referido. Os vãos a norte apresentam-se mais reduzidos que os propostos a sul, de modo a 



 

  Avaliação LiderA® - Habitação Unifamiliar Sustentável – Projeto Base: Moradias dos Lotes 49 a 54 e 56 a 64 - Beja | 2017   20 

evitar perdas de energia desnecessárias, sendo apenas o suficiente para garantir a correta 

iluminação e ventilação natural dos espaços. 

Como soluções de atenuação climática, nomeadamente a sul/poente, o projeto considera o 

recuo das fachadas ao nível de ambos os pisos e a implementação de zona de lazer e estar 

exterior ajardinada e de transição, que funcionam como proteção das intempéries e têm 

também um efeito atenuador em relação à otimização do comportamento térmico da 

habitação. Nos vãos mais expostos, propõe-se ainda palas e a colocação de estores exteriores 

orientáveis para obscurecimento. Este tipo de estores, composto por lamelas em alumínio com 

aproximadamente 6, 8 ou 10 cm de largura, que deslizam em calhas laterais, permitem orientar 

as lâminas de forma a excluírem a radiação indesejada, refletindo amplamente os raios solares 

e permitindo controlar a qualidade da iluminação natural no interior. 

Como referido, a colocação dos vãos foi também criteriosamente ponderada. A fachada a norte 

apresenta apenas 10% da sua área envidraçada, enquanto a fachada a sul apresenta 42% da 

sua área em vãos envidraçados (Figura 9), procurando assim gerir de forma equilibrada os 

ganhos e perdas energéticas. A sua localização de modo a garantir a imediata ventilação 

cruzada dos espaços, foi também preponderante, propondo-se a abertura de vãos em fachadas 

com orientações solares opostas, dotando as janelas com um sistema de abertura basculantes, 

que permita ventilar com segurança não permitindo a intrusão. 

 

 

Figura 9 - Representação dos vãos existentes no alçado norte (à esquerda) e no alçado sul (à direita) 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

Na avaliação da intensidade de carbono (C9) importa destacar, sobretudo, o conjunto de 

medidas gerais propostas para a otimização do desempenho do edifício, nomeadamente no 

planeamento da seleção de equipamentos eficientes que permitam reduzir as emissões de CO2 

e GEE (eletrodomésticos de classe A ou A+, no piso -1 e fogão de placa elétrica de classe A ou 

A+ e termoacumulador no piso 0), bem como a instalação de sistemas que permitam a 
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produção de energia a partir de fontes renováveis. No que respeita às energias renováveis, 

propõe-se a instalação de um painel solar para aquecimento central e aquecimento de águas 

sanitárias numa habitação. Este sistema permite poupar no consumo de energia anual, em 

média, até 70% da produção de água quente sanitária. Na memória descritiva do projeto 

sugere-se ainda a opção pela microgeração fotovoltaica, que permite a produção, pelo próprio 

consumidor, de energia elétrica através da captação da radiação solar por um conjunto de 

painéis solares fotovoltaicos. Essa energia pode então ser injetada e vendida na sua totalidade 

à rede a uma tarifa bonificada. 

 

Água 

Na avaliação do consumo de água potável (C10) destaca-se a promoção de um conjunto de 

boas práticas que contribuem para a otimização do consumo de água, nomeadamente, a 

utilização de equipamentos com redutores de caudal, sistemas sanitários eficientes, sistemas 

de monitorização (além dos contadores de água), bem como utilização de sistemas de rega 

eficientes, nos espaços exteriores. Sugere-se ainda o tratamento e armazenamento de águas 

pluviais e a sua reutilização em operações que não necessitem de água potável, como 

autoclismos, lavagens diversas (pavimentos, veículos, etc.), rega, entre outros. 

No âmbito da gestão das águas locais (C11), importa considerar a área permeável que 

corresponde à área do logradouro (cerca de 30 % da área total do lote), tendo-se procurado 

evitar as escorrências superficiais, colocando nas zonas ajardinadas vegetação adequada, de 

modo a favorecer a infiltração das águas pluviais. No logradouro propõe-se também a utilização 

de pavimento permeável, por exemplo seixos, que permita a total absorção das águas pluviais. 

Como referido, o plano de gestão de águas contempla, a possibilidade opcional de, um sistema 

de aproveitamento de águas pluviais do tipo Ecodepur – Aquapluvia que permite realizar o 

tratamento e armazenamento destas águas e a sua reutilização para usos que não necessitem 

de água potável (na prática, esta solução acabou por não ser implementada). 
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Figura 10 - Esquema de sistema para aproveitamento de águas pluviais potencial (opcional) 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

 

Materiais 

No que concerne à durabilidade dos materiais (C12) há a realçar a promoção da utilização de 

materiais resistentes e de grande durabilidade, dos quais se salienta a utilização de betão na 

estrutura dos edifícios, assim como a utilização de pedra e madeira. Importa ainda referir que 

tanto os materiais como as soluções construtivas propostas se adequam ao clima local e perfil 

do edificado, contribuindo tais factos também para a sua durabilidade. Enquanto sugestão 

específica salienta-se ainda a utilização de tinta mineral natural, por se tratar de um material 

de alta resistência ao tempo, que aceita infiltração, lavagem e não desbota, uma vez que seu 

pigmento é natural. A repintura geralmente é necessária apenas a cada 6 ou 10 anos. 

Do ponto de vista da aplicação de materiais locais (C13), é também uma preocupação visível na 

elaboração do projeto, sugerindo-se a preferência na aquisição de materiais locais, dadas as 

suas vantagens no que respeita aos critérios considerados de avaliação da sustentabilidade.  

Ainda no âmbito dos materiais, verifica-se a preocupação na promoção de materiais com 

componente sustentável, certificados e de baixo impacte (C14), salientando-se as fachadas que 

podem ser executadas em diversos materiais, nomeadamente sistemas de placas cerâmicas 

produzidas com cerca de 15 a 20% de material reciclado, fenólico, madeira modificada 

proveniente de florestas sustentáveis da Europa do Norte, entre outros. No projeto em análise 

sugere-se a utilização de fenólico, por se tratar de um material ecológico, desenvolvido para 

resistir aos raios UV, aos agentes atmosféricos e à poluição, mecanicamente forte, fisicamente 

estável, resistente ao fogo, modular e de muito fácil manutenção. Ainda no que respeita aos 
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materiais de baixo impacte salienta-se a sugestão de aplicação de tinta mineral natural. Esta é 

uma tinta à base de terra e emulsão aquosa, que corresponde a uma opção saudável e 

sustentável para o revestimento de paredes. Estas tintas são à base de água e não 

impermeabilizam a parede, permitindo que esta respire e mantenha um controle de humidade 

na casa, promovendo um ambiente saudável e livre de gases organoclorados, dos fungos e do 

mofo. 

 

Produção alimentar 

Relativamente à produção local de alimentos (C15), o projeto contempla a localização de uma 

pequena área de horta no logradouro que servirá de incentivo ao cultivo de alimentos no 

exterior, por exemplo, ervas aromáticas. 

 

Figura 11 - Pormenor da área do logradouro com as indicações de projeto relativas à localização da horta 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 
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Vertente 

Cargas Ambientais 

Na vertente das Cargas Ambientais, na generalidade, os critérios em análise apresentam bons 

desempenhos face à prática comum, sendo de salientar o desempenho na área dos resíduos, 

ruido exterior e poluição ilumino-térmica, como se poderá comprovar no quadro seguinte. 

Quadro 4 - Cargas Ambientais: Áreas e Critérios de base considerados 

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério NºC 

Classe de 

desempenho 

ambiental3 

Cargas 

ambientais 

Efluentes 3% S 

Tratamento das 

águas residuais 
C16 

 

Caudal de 

reutilização de 

águas usadas 

C17 
 

Emissões 

atmosféricas 
2% S 

Caudal de 

emissões 

atmosféricas  

C18 
 

Resíduos 3% S 

Produção de 

resíduos 
C19 

 

Gestão de 

resíduos perigosos 
C20 

 

Reciclagem de 

resíduos 
C21 

 

8 Critérios Ruído exterior 3% S 
Fontes de ruído 

para o exterior 
C22 

 

12% 

Poluição 

ilumino-

térmica 

1% S 
Poluição ilumino-

térmica 
C23 

 

                                                           
 

 

3 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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Efluentes 

No que diz respeito à área dos efluentes e, nomeadamente, ao tratamento das águas residuais 

(C16), não se verifica tratamento de águas residuais no local, pelo que se adotou a classificação 

correspondente à prática comum. 

Relativamente à reutilização de águas usadas (C17), o projeto contempla a possibilidade de 

reutilização de águas cinzentas. Deste modo, sugere-se a instalação de sistema tipo Roth-

Aquaserve, adequado a moradias unifamiliares, para a reutilização de águas cinzentas 

domésticas, procedentes de duches e banheiras, nos autoclismos das sanitas, rega de jardins, 

lavagem de veículos, entre outros, permitindo uma poupança de até 40% no consumo de água. 

 

Emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas (C18) estão sobretudo associadas a equipamentos de combustão, 

como fogões, esquentadores, caldeiras, entre outros. No caso em estudo, o projeto propõe 

desde logo a adoção de equipamentos e sistemas de aquecimento sem combustão 

(termoacumulador, fogão com placa de indução), evitando-se desta forma a utilização de 

equipamentos a gás. Outras situações prejudiciais à qualidade do ar, como o fumo de tabaco e 

estacionamento no interior do edifício não se verificam no caso em estudo. 

 

Resíduos 

No que se refere à produção de resíduos (C19), durante a fase de construção, considerando o 

caracter sustentável e ecológico deste projeto, pretende-se fomentar a redução da quantidade 

de resíduos produzidos, procedendo-se à sua separação em função da tipologia e perigosidade, 

assegurando o seu encaminhamento para destino adequado, através de transporte ajustado. 

Deste modo, pretende-se que a gestão de RCD passe pela otimização da utilização de matérias-

primas, escolha de matérias-primas menos poluentes, reutilização/aproveitamento em obra de 

materiais usados e tratamento de resíduos através de empresas certificadas para o processo. 

De igual modo, na fase de operação, prevê-se um conjunto de medidas para incentivo à 

redução da produção de resíduos e separação adequada dos mesmos.  

No âmbito da gestão de resíduos perigosos (C20) o projeto promove a sua redução e gestão 

das quantidades produzidas/utilizadas. Analogamente, estão incorporadas medidas que 

permitem o correto armazenamento e encaminhamento deste tipo de resíduos para 

valorização/destino final. A gestão de resíduos perigosos, como as pilhas, por exemplo, 

encontra-se contemplada na área para separação de resíduos a existir no logradouro, sendo 

depois encaminhadas a destino adequado. Adicionalmente, salienta-se a eliminação de 
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substâncias perigosas, como sejam os pesticidas, cloro ou outros produtos utilizados para 

manutenção. O projeto contempla ainda a existência de local adequado, no piso -1, junto à 

zona técnica, para a arrumação de embalagens de limpeza e manutenção. 

 

Figura 12 – Pormenor da planta do piso -1 com identificação de local adequado para arrumação de embalagens de 

limpeza e manutenção 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

Também no que respeita à reciclagem de resíduos (C21) se verifica um conjunto de boas 

práticas, nomeadamente, a sugestão de implementação de soluções com vista a incentivar e 

aumentar a taxa de reciclagem. Destas, salienta-se a definição, na zona do logradouro, de uma 

área para deposição seletiva de resíduos, contemplando a reciclagem de vidro, papel e cartão, 

plásticos, pilhas e óleos alimentares. Contiguamente propõe-se espaço para lixo orgânico e 

compostagem. 
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Figura 13 - Pormenor da área do logradouro com as indicações de projeto relativas à localização da área para 

deposição e separação de resíduos 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

 

Ruído exterior 

No que se refere ao ruído para o exterior (C22), propõe-se a adoção de isolamento exterior 

aplicado de forma contínua, limitando a propagação de ruído, assim como a adoção de fachada 

ventilada, que reduz a transmissão de ruído. 

Sugerem-se ainda medidas no sentido de minimizar o ruído, nomeadamente seleção de 

equipamentos silenciosos (no interior e exterior), assim como a localização adequada dos 

equipamentos associados a níveis de ruído mais elevados (Figura 16). No piso inferior/cave, 

situam-se áreas técnicas, nomeadamente a casa de máquinas e tratamento de roupas, onde se 

propõe um reforço do isolamento acústico, mesmo nas paredes interiores e pavimentos/tetos, 

de modo a garantir a possível estanquicidade sonora do espaço e evitar a propagação a outras 

áreas de ruídos e vibrações indesejadas. 
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Figura 14 - Pormenor da planta do piso -1 com identificação da zona técnica 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 

 

Poluição Ilumino-térmica 

No âmbito da poluição ilumino-térmica (C23), importa uma vez mais referir a preocupação na 

promoção de isolamento adequado, sendo este um dos princípios básicos da economia de 

energia, pelo que se traduz num critério fundamental à sustentabilidade dos edifícios. No que 

respeita ao edificado salienta-se ainda a sugestão de utilização de cores claras na fachada. 

Por outro lado, nos espaços exteriores salienta-se a colocação de sombras sobre as áreas 

impermeáveis, minimização das superfícies impermeáveis, assim como a aplicação de materiais 

e soluções construtivas adequadas às condições climatéricas locais, espaços comuns exteriores, 

e ainda a utilização de luminárias com intensidade adequada e controlo de iluminação.  

No exterior do edifício verifica-se ainda a possibilidade de existência de árvores, servindo de 

sombra e ainda de arborização variada e distribuída pela área permeável. Especificamente, 

salienta-se a pérgola existente no logradouro, dotada de um toldo em rede micro-perfurada 

rebatível, que permite um ensombramento mais eficiente do espaço, que poderá ser utilizado 

como espaço de estar e lazer exterior. 
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Figura 15 - Planta do piso 0 com representação do logradouro com proposta de vegetação e pérgola no exterior 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013)  
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Vertente 

Conforto Ambiental 

Na vertente do Conforto Ambiental verifica-se um excelente desempenho em todos os critérios 

aferidos, com a globalidade dos critérios a obter a classe A+, como se poderá comprovar no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 5 - Conforto Ambiental: Áreas e Critérios de base considerados 

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério NºC 

Classe de 

desempenho 

ambiental4 

Conforto 

ambiental 

Qualidade do 

ar 
5% S 

Níveis de qualidade do 

ar 
C24 

 

Conforto 

térmico 
5% S Conforto térmico C25 

 

4 Critérios 
Iluminação e 

acústica 
5% 

S Níveis de iluminação C26 
 

15% S 
Isolamento 

acústico/níveis sonoros 
C27 

 

 

 

Qualidade do ar 

Relativamente aos níveis de qualidade do ar (C24), com base nas especificações propostas no 

projeto, os edifícios terão uma taxa de ventilação ajustada e adequada às atividades existentes 

no interior (habitação). Tal consegue-se através da correta disposição do edifício, permitindo 

ventilação adequada nos espaços interiores, com a passagem e renovação do ar.  

Salienta-se a localização dos vãos propostos, propondo-se a abertura de vãos em fachadas com 

orientações solares opostas, dotando as janelas com um sistema de abertura basculante, que 

permita ventilar com segurança não permitindo a intrusão. Salienta-se também o poço/vão 

existente no piso inferior/cave que permite a ventilação natural do espaço.  

                                                           
 

 

4 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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Adicionalmente, a fachada ventilada permitirá através da circulação desobstruída do fluxo de 

ar dentro da caixa a promoção da ventilação natural e consequentemente a eliminação da 

humidade devido às condensações. 

A melhoria da qualidade do ar interior é ainda assegurada pela escolha ajustada dos materiais 

e diminuição dos poluentes através de uma eficiente ventilação. Neste sentido, a utilização de 

tinta mineral natural evita a emissão de potenciais contaminantes do ar interior, por se tratar 

de uma opção saudável e sustentável para o revestimento de paredes que, pelo facto de ser à 

base de água e não impermeabilizar a parede, permite que esta respire e mantenha um 

controle de humidade na casa, promovendo um ambiente saudável e livre de gases 

organoclorados, dos fungos e do mofo (como já referido anteriormente nos materiais). Ainda 

relativamente à qualidade do ar, salienta-se a importância das áreas exteriores com vegetação 

que funcionam como sumidouros nos edifícios.  

 

Conforto Térmico 

No que concerne à avaliação do conforto térmico (C25) do projeto em estudo, este apresenta 

várias características que permitem uma melhoria face à prática comum atual. O projeto foi 

desenvolvido de modo a garantir níveis perfeitamente adequados às exigências de conforto 

térmico. Além da orientação adequada do edifício e fenestração seletiva de vãos (42 % da 

fachada sul envidraçada, face a 10 % na fachada norte), o projeto contempla outras medidas 

no que respeita ao desenho das fachadas, sendo de referir ainda como solução de atenuação 

climática, nomeadamente a sul/poente, o recuo das fachadas ao nível de ambos os pisos e a 

implementação de zona de lazer e estar exterior ajardinada e de transição, que funcionam 

como proteção das intempéries e têm também um efeito atenuador em relação à otimização 

do comportamento térmico da habitação. Refira-se ainda o sombreamento dos vãos 

envidraçados, propondo-se, nos vãos mais expostos, palas e a colocação de estores exteriores 

orientáveis para obscurecimento. Este tipo de estores, composto por lamelas em alumínio com 

aproximadamente 6, 8 ou 10 cm de largura, que deslizam em calhas laterais, permitem orientar 

as lâminas de forma a excluírem a radiação indesejada, refletindo amplamente os raios solares 

e permitindo controlar a qualidade da iluminação natural no interior. 

Propõe-se ainda que os sistemas de isolamento térmico sejam aplicados de forma contínua e 

pelo exterior dos edifícios, contribuindo para a otimização do seu desempenho energético. O 

isolamento térmico cuja aplicação se prevê de forma continua pelo exterior do edifício, 

englobando pavimento térreo e coberturas, evita a existência de nefastas pontes térmicas e 

garante a sua continuidade efetiva e permite que inércia térmica dos materiais utilizados na 

construção funcione a favor do clima interior, contribuindo para que as temperaturas no 
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edifício se mantenham estáveis. As paredes exteriores não têm assim contacto direto com o 

exterior evitando que as amplitudes térmicas do nosso clima afetem o equilíbrio térmico no 

interior da habitação. 

Importa ainda referir as fachadas ventiladas que apresentam inúmeras vantagens, funcionando 

de forma muito eficiente a nível de isolamento térmico, inércia térmica, poupança de 

energética, isolamento acústico, proteção das intempéries e até económicas. 

A fachada funciona como um protetor térmico natural devido a uma eficiente ventilação, pois 

a circulação desobstruída do fluxo de ar dentro da caixa permite uma ventilação natural e 

consequentemente a eliminação da humidade devido às condensações, permitindo um 

conforto térmico continuado. Refira-se a capacidade do revestimento em gerir e armazenar 

calor, o que é ideal para todos os climas, resultando numa temperatura mais uniforme que 

aumenta o conforto no interior do edifício. Existe uma redução no consumo térmico, 

calculando-se, segundo estudos realizados, que a economia em climatização proporcionada por 

uma fachada termoventilada ronda os 50% em relação ao tradicional revestimento de 

fachadas. 

 

Iluminação e Acústica 

Na avaliação dos níveis de iluminação (C26) importa referir, sobretudo, as características do 

projeto que possibilitam a utilização da iluminação natural. De um modo geral, destaca-se a 

orientação do edificado, com distribuição adequada das áreas envidraçadas, salientando-se o 

piso inferior/cave com um vão/poço de luz de iluminação, dotando assim grande maioria dos 

espaços das habitações, principais ou secundários, de iluminação natural (60 a 75 % dos 

espaços iluminados naturalmente). O projeto integra ainda recomendações no que respeita ao 

sombreamento, quer interior, quer exterior, que permitirá também o controlo da iluminação 

natural, através de sistemas de proteção orientáveis. Em todos os espaços interiores, bem 

como exteriores, optou-se por revestimentos claros e pintura das paredes com tinta natural 

mineral de cor branca. A utilização de cores claras permite um maior aproveitamento da luz 

solar, conduzindo o fluxo de luz por reflexão, contribuindo para os bons níveis de iluminação 

interiores. 

Quanto à iluminação artificial, pretende-se a adaptação dos materiais e intensidade de 

iluminação de acordo com as necessidades de utilização dos diversos espaços dos edifícios e 

que o fluxo associado à iluminação artificial seja passível de ser controlado, permitindo assim 

usufruir da iluminação de forma adequada e energeticamente eficiente. 
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Na avaliação do isolamento acústico/níveis sonoros (C27), como referido, o projeto sugere a 

seleção de isolamento adequado, quer permitirá dotar os edifícios de um isolamento acústico 

adequado. Salienta-se também a fachada ventilada, que ajuda a reduzir a transmissão de som 

vinda do exterior do edifício, contribuindo para o conforto acústico do espaço interior. Por 

outro lado, a organização espacial no interior do edifício, organizando espacialmente os vários 

compartimentos, propondo a divisão por pisos dos diferentes usos, permite fomentar e manter 

um maior controlo sobre os níveis sonoros adequados em cada espaço. Na zona de máquinas 

e equipamentos eventualmente ruidosos, nomeadamente a casa de máquinas e tratamento de 

roupa na cave, propõe-se um reforço do isolamento acústico, mesmo nas paredes interiores e 

pavimentos/tetos, de modo a garantir a possível estanquicidade sonora do espaço e evitar a 

propagação a outras áreas de ruídos e vibrações indesejadas.  
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Vertente 

Vivência socioeconómica 

Na vertente da Vivência Socioeconómica, a generalidade dos critérios apresenta um 

desempenho de excelência, com uma classificação igual ou superior a A, com exceção da 

mobilidade de baixo impacte (C29) e condições de participação e governança (C37), como se 

poderá comprovar no Quadro 6. 

 

Acesso para todos 

No âmbito do acesso aos transportes públicos (C28), sendo esta uma zona urbana, a 

acessibilidade através de transportes públicos é considerável, encontrando-se a estação de 

comboios a cerca de 10 min a pé. 

Por outro lado, relativamente à mobilidade de baixo impacte (C29), o projeto contempla, junto 

à pérgola proposta no logradouro, a instalação de um posto de carregamento de veículos 

elétricos, com corrente alternada, de modo a incentivar a aquisição deste tipo de veículos - 

ecológicos - sem motor de combustão poluente. Junto aos lotes destinados a aplicação do 

protocolo no qual se insere o presente projeto, nas estradas envolventes, existem passeios que 

permitem a circulação adequada ao fluxo de moradores a existir no local. 

O projeto demonstra ainda preocupação em garantir soluções inclusivas (C30), propondo-se 

cumprir o disposto no Decreto-Lei 163/2006 de 08 de agosto, que aprova o regime da 

acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios 

habitacionais, nomeadamente garantindo dimensões mínimas e percursos acessíveis, como 

estipulado no referido diploma legal em vigor. 
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Quadro 6 - Vivência Socioeconómica: Áreas e Critérios de base considerados 

 

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério NºC 

Classe de 

desempenho 

ambiental5 

Vivências 

Socioeconómicas 

Acesso para 

todos 
5% S 

Acesso aos 

transportes Públicos 
C28 

 

Mobilidade de baixo 

impacte 
C29 

 

Soluções inclusivas C30 
 

Diversidade 

económica 
4% S 

Flexibilidade - 

Adaptabilidade aos 

usos 

C31 
 

Dinâmica Económica C32 
 

Trabalho Local C33 
 

Amenidades 

e interação 

social 

4% S 

Amenidades locais C34 
 

Interação com a 

comunidade 
C35 

 

Participação 

e controlo 
4% S 

Capacidade de 

Controlo 
C36 

 

Condições de 

participação e 

governança 

C37 
 

Controlo dos riscos 

naturais - (Safety) 
C38 

 

13 Critérios 
Controlo das ameaças 

humanas - (Security) 
C39 

 

19% 
Custos no 

ciclo de vida 
2% S Custos no ciclo de vida C40 

 

                                                           
 

 

5 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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Diversidade económica 

Na área da diversidade económica, verifica-se uma aposta na flexibilidade/adaptabilidade aos 

usos (C31), sendo propostas duas situações alternativas ( 

Figura 16). A primeira, no piso 0, prevê a existência de um painel divisório de correr, sobre 

calhas incorporadas no pavimento da sala, que permite dividir o espaço da sala em dois, criando 

uma zona mais resguardada destinada a escritório/área de estudo ou trabalho. Esta divisória 

pode manter-se sempre aberta, encostada à parede existente, correndo apenas na horizontal 

e funcionando como porta do espaço único sala. No piso 1, propõe-se três quartos: uma suite 

e dois quartos individuais, contudo, os dois quartos individuais são divididos por uma parede 

interior de separação amovível, em pladur com isolamento acústico, que rapidamente e com 

custos muito reduzidos, pode ser removida. Dando origem a um só quarto, mais amplo, 

transformando assim um T3 num T2 e vice-versa, adaptando-se as necessidades do agregado 

familiar. 

 

Figura 16 – Adaptabilidade aos usos: alternativa 1 (à esquerda) e alternativa 2 (à direita) 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013)  

Analisando a dinâmica económica (C32), como referido, o projeto contempla duas situações 

alternativas em termos de uso e tipologia de habitação, sendo que uma delas permite obter 

um espaço destinado a escritório. Este espaço poderá ser utilizado como local de trabalho, 

permitindo a sua rentabilização. Desta forma, alcança-se também uma maior diversidade de 

tipologias de espaços, contemplando espaços de lazer, descanso e trabalho. 

Avaliando o critério trabalho local (C33) concluiu-se que não existe um decréscimo do número 

de empregos permanentes locais, pelo facto de os lotes associados ao projeto serem 

localizados em área livre. Por outro lado, com a implementação do projeto, serão criados 

postos de trabalho durante a fase de construção, bem como na fase de operação, caso os 
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utilizadores dos diferentes lotes optem por considerar um espaço destinado a escritório no 

interior da habitação. 

Amenidades e interação social 

Na avaliação das amenidades locais (C34) considerando a localização dos lotes, numa zona 

urbana, próxima do centro de Beja, constata-se a existência de diversas amenidades. Situando-

se próximo do centro de Beja, existem diferentes amenidades humanas, como 

cafés/restaurantes, supermercados, farmácias, entre outros. Por outro lado, enquanto 

amenidades naturais salienta-se os diferentes espaços verdes existentes na envolvente do 

bairro. 

No que respeita à interação com a comunidade (C35), a localização dos lotes confere uma 

importante proximidade entre a sua localização e o centro da cidade de Beja, onde se 

encontram diferentes espaços de lazer e de encontro da população. A criação de uma área de 

horta no logradouro poderá também contribuir para o estímulo da interação com a 

comunidade, em especial, entre os futuros moradores do bairro. 

 

Participação e controlo 

No que se refere às medidas que fomentam a capacidade de controlo (C36), resultando num 

melhor comportamento do conjunto edificado e maior eficácia na obtenção de níveis de 

conforto, salienta-se a capacidade de controlo das condições de conforto exteriores, 

nomeadamente sombreamentos e iluminação artificial. No que respeita ao interior do edifício 

o projeto contempla, desde já a possibilidade de controlo de iluminação natural e artificial, 

ventilação natural e sombreamento interior e exterior, sugerindo-se adicionalmente a 

monitorização de consumos (eletricidades, água, entre outros), assim como das condições de 

conforto interiores (temperatura, humidade, entre outros), forma a ajustar e tornar mais 

eficiente a sua utilização. 

No que se refere às condições de participação e governança (C37) há a realçar a promoção e 

divulgação do projeto e do protocolo que lhe deu origem, promovendo-se o conceito de 

sustentabilidade e a importância da sua consideração nos edifícios de habitação, salientando-

se quais os seus benefícios. 

Na avaliação do controlo dos riscos naturais (C38), sendo esta uma região de baixo risco de 

intempéries ou sismos, a construção deverá contemplar as medidas de segurança necessárias 

exigidas por lei. No caso de ventos fortes, também o sombreamento exterior se prevê passível 

de ser recolhido, minimizando os possíveis danos associados, contribuindo também o muro 

exterior para atenuar este fator. Considerando a zona do país em que se insere o projeto, os 
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fenómenos de pluviosidade acrescida não são comuns, no entanto, as áreas permeáveis e de 

fácil absorção de águas pluviais propostas para a área exterior permitem reduzir os seus riscos. 

Por sua vez, na avaliação do controlo das ameaças humanas (C39), salienta-se o acesso 

condicionado aos edifícios, conferido pelo muro existente em redor do logradouro, bem como 

a existência de espaços bem iluminados e com campo de visão aberto. De salientar também a 

fachada principal inserida na frente de rua. 

 

Custos no ciclo de vida 

Na área dos custos no ciclo de vida (C40), o projeto contempla a sua minimização, através da 

seleção de equipamentos com baixos custos de funcionamento e classes energéticas 

adequadas, sistemas de poupança de energia e água e escolha adequada de materiais duráveis 

e resistentes com elevado tempo de vida útil, os quais se prevê serem corretamente aplicados, 

de acordo com as suas durabilidades e exigências a que são submetidos. Especificamente, 

salienta-se a fachada ventilada que permite ainda aumentar o tempo de vida do imóvel, 

conferindo uma proteção a longo prazo contra agentes meteorológicos, chuva, gelo e neve que 

são as principais causas de deterioração dos edifícios. Trata-se de um revestimento que não se 

desgasta com a passagem dos anos e que não apresenta as patologias comuns dos 

revestimentos tradicionais, revelando uma diminuta exigência ou mesmo ausência de 

manutenção.  
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Vertente 

Uso Sustentável 

Na vertente do Uso Sustentável salienta-se a informação ambiental (C41) e as inovações (C43) 

que apresentam uma classificação excecional de A+ e A++, respetivamente, como se poderá 

comprovar no quadro seguinte.  

 

Quadro 7 - Uso Sustentável: Áreas e Critérios de base considerados 

 

Vertentes Área Wi Pré-req. Critério Nº C 

Classe de 

desempenho 

ambiental6 

Uso 

Sustentável Gestão 

ambiental 
6% 

S 

Informação ambiental C41 
 

3 Critérios 
Sistema de gestão 

ambiental 
C42 

 

8% Inovação 2% Inovações C43 
 

 

 

Gestão ambiental 

Na área da gestão ambiental, no que diz respeito à informação ambiental (C41) é avaliada a 

quantidade de informação disponibilizada, referente ao modo de funcionamento e gestão do 

edificado. Dadas as características do projeto que se ambiciona ser de referência ao nível da 

sustentabilidade, será disponibilizada informação acerca do mesmo, justificando as opções 

tomadas e, simultaneamente, sugerindo soluções a implementar na fase de construção e 

operação. Durante a operação dos respetivos edifícios, prevê-se a disponibilização de manuais 

de utilização e funcionamento dos diferentes equipamentos a instalar. 

Na avaliação do critério C42 – sistema de gestão ambiental – importa referir o recurso ao 

sistema LiderA ainda em fase de projeto, permitindo dotar o mesmo de especificações e 

                                                           
 

 

6 Classes de desempenho ambiental – Sistema LiderA (ver Anexo AI):   
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características que vão de encontro aos critérios avaliados no sistema em causa e, 

nomeadamente, no âmbito da avaliação da sustentabilidade. 

 

Inovação 

O projeto Habitação Unifamiliar Sustentável surge na sequência de um protocolo efetuado 

entre o Município de Beja e o Instituto Superior Técnico, no âmbito da aplicação do sistema 

LiderA ao conjunto edificado a construir num designado conjunto de lotes. Pelo que, na área 

da inovação (C43) se salienta este protocolo, que permite uma melhoria significativa do 

desempenho ambiental dos edifícios a situar nos lotes designados, com vista a melhorar o seu 

desempenho ambiental em função das soluções implementadas e previamente sugeridas e 

incorporadas no projeto disponibilizado.  

Ao longo do presente relatório foram sendo apresentadas as diferentes especificações que 

integram o projeto base no que se refere ao cumprimento dos critérios do sistema LiderA, no 

Anexo III apresentam-se estas especificações integradas nas plantas dos três pisos que 

constituem o edifício. 
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Conclusão 
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Conclusão 

 

Desempenho Ambiental Global 

Da avaliação de posicionamento ambiental, efetuada pelo Sistema LiderA ao projeto 

Habitação Unifamiliar Sustentável: Projeto Base – Beja, apresentada nos pontos anteriores, 

conclui-se, desde já, que esta se insere numa classe de excecional desempenho, A, o que em 

termos ambientais significa, em relação à prática comum, um Desempenho Ambiental da 

ordem de grandeza duas vezes superior. 

 

 

 
Figura 17 – Desempenho Ambiental Global atingido 

 

 

Pelo LiderA 

Lisboa, 07 agosto 2017 

 

 

 

Manuel Duarte Pinheiro 

Responsável do Sistema LiderA 

(Eng.º, Prof.º Técnico, Universidade de Lisboa/IST) 
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Anexo I – Ponderação e Avaliação no Sistema LiderA 

Anexo II – Avaliação do desempenho do Projeto Base segundo o Sistema 

LiderA 

Anexo III – Aplicação dos critérios LiderA no Projeto Base  
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Anexo I 

Ponderação e Avaliação  

no Sistema LiderA 
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O Sistema LiderA assenta no conceito de reposicionar o ambiente na construção, na 

perspetiva da Sustentabilidade, assumindo-se como um sistema para liderar pelo ambiente. 

O Sistema proposto dispõe de três níveis: estratégico (da ideia ao plano), projeto e gestão do 

ciclo de vida, tendo em vista permitir o acompanhamento nas diferentes fases de 

desenvolvimento do ciclo de vida do empreendimento. 

Desde o seu início, o empreendimento pode adotar uma Política ambiental, a qual deve ser 

adequada ao empreendimento e às especificidades ambientais, considerando princípios para 

a procura da Sustentabilidade. Desde 2010 encontra-se disponível a versão 2.0 do Sistema 

LiderA (para consensualização com os parceiros), que permite ser aplicada a diferentes 

escalas, desde o edifício aos ambientes construídos e comunidades sustentáveis. 

 

AI.1 - Vertentes e Áreas 

A versão 2.0 é destinada não só a edifícios, mas também para espaços exteriores, zonas mais 

alargadas, incluindo quarteirões, bairros e empreendimentos de várias escalas. Para o efeito, 

são consideradas as seis vertentes do Sistema LiderA, habitualmente preconizadas pelo 

Sistema LiderA, que se subdividem em vinte e duas áreas, nomeadamente: 

 Integração local - no que diz respeito ao Solo, aos Ecossistemas naturais e à 

Paisagem e Património; 

 Recursos - abrangendo a Energia, a Água, os Materiais e a Produção Alimentar; 

 Cargas Ambientais - envolvendo os Efluentes, as Emissões Atmosféricas, os 

Resíduos, o Ruído Exterior e a Poluição Ilumino-térmica; 

 Conforto Ambiental - nas áreas da Qualidade do Ar, do Conforto Térmico e da 

Iluminação e acústica; 

 Vivência Socioeconómica - que integra o Acesso para todos, a Diversidade 

Económica, as Amenidades e a Interação Social, a Participação e Controlo, e os 

Custos no ciclo de vida; 

 Uso Sustentável - que integra a Gestão Ambiental e a Inovação. 

 

AI.2 - Critérios e Limiares 

Para orientar e avaliar o desempenho, é adotado um conjunto de 43 Critérios que 

operacionalizam os aspetos a considerar em cada área. Estes Critérios dispõem de diferentes 

níveis de desempenho (1 a 10 ou superior) e evoluem com a tecnologia, permitindo assim 

dispor de soluções ambientalmente mais eficientes. No entanto, os Critérios e as orientações 

apresentadas pretendem ajudar a selecionar, não a melhor solução existente, mas a solução 
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que melhore, preferencialmente de forma significativa, o desempenho existente, também 

numa perspetiva económica. 

Para cada Critério são definidos os limiares (ou Níveis de Desempenho Considerados), que 

permitem indicar se a solução é ou não sustentável. A parametrização para cada um deles 

segue, ou a melhoria das práticas existentes, ou a referência aos valores de boas práticas, 

tal como é usual nos sistemas internacionais. Os níveis de desempenho são numéricos que 

do ponto de vista de comunicação são transformados em Classes (de G a A++). 

Os limiares são derivados a partir de três pontos de referência. O primeiro assenta no 

desempenho tecnológico mais utilizado, pelo que a prática construtiva existente é 

considerada como nível usual (Classe E). O segundo nível o melhor desempenho decorre da 

melhor prática construtiva viável à data (Classe C, B e até A), o terceiro assenta na definição 

do nível de Sustentabilidade elevado (procura de neutral ou regenerativo (Classes A++). 

Decorrentes desta análise são estabelecidos para cada utilização os níveis de desempenho 

a serem atingidos. 

 

AI.3 - Ponderação 

No geral, dentro de cada área os Critérios dispõem de igual importância pelo que o seu 

agrupamento permite a classificação para cada uma das 22 áreas. Para obter um valor 

agregado, a classificação final conjugada é obtida através da ponderação das 22 áreas. Para 

o efeito, através de inquirição e consenso, foram obtidas as ponderações para cada uma 

das áreas, sendo a área de maior importância a energia (peso 17%), seguida da água (8%) e 

do solo (7%). A contabilização por vertentes posiciona como mais relevante os recursos com 

32% do peso, seguido da vivência socioeconómica (19%), conforto ambiental (15 %), 

integração local (14%), cargas ambientais (12%) e, por fim, o uso sustentável (8%). 

A ponderação do Nível de desempenho global é determinada a partir da soma das 

ponderações obtidas sucessivamente ao nível de desempenho dos Critérios, das áreas e das 

vertentes. Para o Sistema LiderA o grau de Sustentabilidade global é mensurável em Classes 

de bom desempenho crescentes: desde a prática (E) a Classes C (superior a 25% à prática), 

B (37,5 %) e A (50% ou fator 2). Na melhor Classe de desempenho existe, para além da 

Classe A, a Classe A+, associada a um fator de melhoria de 4 e a Classe A++ associada a um 

fator de melhoria de 10 face à situação inicial considerada.  



  

51          Avaliação LiderA®  - Habitação Unifamiliar Sustentável - Projeto Base: Moradias dos Lotes 49 a 54 e 56 a 64 - Beja | 2017 

 

Figura 18 – Ponderação (em percentagem) para as 22 áreas do Sistema LiderA (V2.0) 
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Anexo II 

Avaliação do Projeto Base 

segundo o Sistema LiderA 
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Quadro 8 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (1/7) 

 

  

VERTENT
E 

ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

IN
TE

G
R

A
Ç

Ã
O

 L
O

C
A

L SOLO 7% S 

Valorização 
territorial 

C1 C 

- Projeto base desenvolvido para construção de moradias unifamiliares, numa zona urbana, cuja área 

dos lotes em causa se encontra livre. 

- O local possui infraestruturas de águas, esgotos, gás natural e eletricidade. 

- Satisfaz as condições estabelecidas no PDM de Beja e, especificamente, no Plano de Pormenor de 

Ligação do Bairro Pelame à Quinta D’El Rei 

Otimização 
ambiental 
da 
implantação 

C2 E - A percentagem de área permeável do solo face à área total do lote é cerca 30%. 

ECOSSISTEMAS 
NATURAIS 

5% S 

Valorização 
ecológica 

C3 A 

- Logradouro com áreas verdes e área de horta. 

- Incentivo à colocação de espécies autóctones. 

- Colocação de árvore no logradouro.  

Interligação 
de habitats 

C4 E  - Espaço exterior no logradouro com áreas verdes e arborização. 

6 Critérios 

PAISAGEM E 
PATRIMÓNIO 

2% S 

Integração 
paisagística 

C5 A 

- Moradias geminadas com características e volumetria adequadas 

- Alinhamento de cérceas. 

- Utilização de palete de cores dentro dos tons já existentes no local (bairros na envolvente) 

- Seleção de materiais de acordo com os utilizados na envolvente. 

14% 

Proteção e 
valorização 
do 
património  

C6 E - Não existe património a considerar, assume-se prática comum. 
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Quadro 9 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (2/7) 

  

VERTENTE ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

R
EC

U
R

SO
S 

ENERGIA 17% S 

Certificação 
energética  

C7 A - Classe energética A obtida no pré certificado energético 

Desenho 
passivo  

C8 A+ 

- Organização favorável face ao edificado existente. 

- Orientação sul/norte. 

- Fachada sul com 42% da área envidraçada, face a 10% da fachada norte envidraçada. 

- Seleção adequada de isolamento nas paredes exteriores, interiores e cobertura. 

- Proteções solares (interiores e exteriores). 

Intensidade 
em carbono 
(e eficiência 
energética) 

C9 A 
- Incentivo na seleção de equipamentos energeticamente eficientes e produção de energia a partir de fontes 

renováveis.  

ÁGUA 8% S 

Consumo de 
água potável 

C10 A 

- Equipamentos com redutores de caudal. 

- Sistemas sanitários eficientes. 

- Sistema de rega eficientes. 

- Sistema de monitorização de consumos. 

Gestão das 
águas locais 

C11 E 
- Minimização das escorrências superficiais. 

- Logradouro com áreas permeáveis e propícias à absorção de águas pluviais. 

MATERIAIS 5% S 

Durabilidade C12 A+ 
- Utilização de materiais resistentes e de grande durabilidade.  

- Materiais e soluções construtivas adequados ao clima local e perfil do edificado. 

Materiais 
locais 

C13 A - Incentivo à aquisição de materiais locais. 

9 Critérios 
Materiais de 
baixo 
impacte 

C14 A - Preocupação na aquisição de materiais com componente sustentável, certificados e de baixo impacte. 

32% 
PRODUÇÃO 
ALIMENTAR 

2% S 
Produção 
local de 
alimentos 

C15 C - Logradouro contempla área de horta para produção local de alimentos. 
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Quadro 10 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (3/7) 

 

VERTENT
E 

ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

C
A

R
G

A
S 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

EFLUENTES 3% S 

Tratamento 
das águas 
residuais 

C16 E - Águas residuais coletadas e encaminhadas para o sistema de recolha municipal. 

Caudal de 
reutilização 
de águas 
usadas 

C17 E - Prática comum, sem reutilização de água usada 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

2% S 
Caudal de 
emissões 
atmosféricas 

C18 C 

 - Redução dos equipamentos de combustão. 

- Redução do nível de emissões de NOx e SO2. 

- Os veículos estacionam no exterior do edifício. 

RESÍDUOS 3% S 

Produção de 
resíduos 

C19 A 

- Na fase de construção do edifício pretende-se fomentar a redução da quantidade de resíduos produzidos e 

a sua separação para encaminhamento a destino adequado. 

- A gestão de RCD promoveu a otimização da utilização de matérias-primas, escolha de matérias-primas 

menos poluentes e tratamento de resíduos através de entidades certificadas. 

- Na fase de operação os resíduos serão separados e colocados em local apropriado. 

Gestão de 
resíduos 
perigosos 

C20 A 

- A gestão de produção de resíduos e minimização de produtos nocivos passa por proibir a aplicação de 

pesticidas ou herbicidas.  

- Existência de local próprio para arrumação dos produtos de limpeza e manutenção; 

- Gestão adequada de materiais perigosos como pilhas e tinteiros. 

Reciclagem 
de resíduos 

C21 A 
- Existência de um local onde se procede à deposição de resíduos orgânicos para efetuar a compostagem. 

- Existência de locais adequados para a deposição e separação dos resíduos a reciclar. 

8 Critérios 
RUÍDO 

EXTERIOR 
3% S 

Fontes de 
ruído para o 
exterior 

C22 A+ 

- Equipamentos mais ruidosos colocados na área técnica, com isolamento adequado, minimizando assim, a 

emissão de ruido. 

- O edifício é revestido de isolamento adequado nas paredes exteriores, interiores e cobertura. 

12% 
POLUIÇÃO 
ILUMINO-
TÉRMICA 

1% S 
Poluição 
ilumino-
térmica 

C23 A+ 

- Colocação de árvores no exterior que conferem sombra ao edifício. 

- As áreas impermeáveis correspondem à área de implantação o edifício, a restante área (logradouro) é 

permeável. 

- Os materiais aplicados no exterior foram escolhidos mediante os critérios de isolamento eficiente.  

- Espaços interiores de cores claras. 

- Utilização de luminárias com intensidade adequada aos espaços. 
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Quadro 11 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (4/7) 

 
 
 
 
 
 
 
  

VERTENTE ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

C
O

N
FO

R
TO

 A
M

B
IE

N
TA

L 

QUALIDADE 
DO AR 

5% S 
Níveis de 
qualidade do 
ar 

C24 
A+ 

- Taxa de ventilação ajustada e perfeitamente adequada às atividades existentes. 

- Correta disposição dos espaços interiores e fenestração seletiva de vãos. 

- Ventilação natural e cruzada. 

- Fachada ventilada. 

- Logradouro com vegetação e árvore que funciona como sumidouro  

CONFORTO 
TÉRMICO 

5% S 
Conforto 
térmico 

C25 
A+ 

- A conceção do projeto foi estudada de modo a garantir níveis perfeitamente adequados às exigências de 

conforto térmico.  

- No projeto, procurando garantir uma inércia térmica adequada, sugere-se a escolha dos materiais e 

equipamentos, assim como a orientação adequada do edifício, privilegiando-se os vãos na fachada sul e 

reduzindo a área envidraçada a norte. 

- No interior, foi estudada a distribuição adequada dos espaços, sugerindo-se a aplicação de isolamento 

térmico ajustado, fenestração seletiva e minimização de pontes térmicas. 

4 Critérios 

ILUMINAÇÃO 
E ACÚSTICA 

5% S 

Níveis de 
iluminação  

C26 
A+ 

- Generalidade das divisões possuem iluminação natural, incluindo a cave, dotada de vão que permite 

entrada de luz natural. 

- Adaptação da intensidade de iluminação de acordo com as necessidades de utilização dos diversos 

espaços. 

- As paredes do interior são de cor clara.   

15% 
Isolamento 
acústico/Níveis 
sonoros 

C27 
A+ 

- A organização espacial no interior do edifício foi concebida no sentido de colocar os equipamentos com 

maior percentagem de emissão de ruido em locais isolados, que não interferem com as atividades dos 

restantes espaços. 

- Isolamento adequado nas paredes exteriores, interiores e cobertura.  
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Quadro 12 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (5/7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERTENT
E 

ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

V
IV

ÊN
C

IA
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
A

 

ACESSO PARA 
TODOS 

5% S 

Acesso aos 
transportes 
públicos 

C28 
A++ - Linha de comboio a cerca de 10 min a pé. 

- Proximidade ao centro da cidade 

Mobilidade de 
baixo impacte 

C29 
D 

- Junto ao edifício, existem caminhos pedonais 

- Propõe-se que o espaço concebido para o estacionamento contemple posto de carregamento para 

veículos elétricos. 

Soluções 
inclusivas 

C30 
A++ - Projeto revela preocupação em manter as diferentes áreas do edifício acessíveis a pessoas com mobilidade 

reduzida. 

DIVERSIDADE 
ECONÓMICA 

4% S 

Flexibilidade - 
Adaptabilidade 
aos usos 

C31 
A+ - São apresentadas duas soluções alternativas que permitem a divisão da sala e a alteração de tipologias, 

entre T2 e T3 

Dinâmica 
económica 

C32 
A+ 

- Diversidade de tipologias de espaços 

- Possibilidade de utilização de uma das divisões como escritório 

Trabalho local C33 
A - Criação de trabalho local durante a fase de construção 

- Possibilidade de trabalhar no espaço destinado a escritório na fase de operação. 

AMENIDADES 
E 

INTERACÇÃO 
SOCIAL 

4% S 

Amenidades 
locais 

C34 
A++ 

- Amenidades humanas: proximidade ao centro da cidade, com supermercados, cafés/restaurantes, escolas, 

farmácias, entre outros 

- Amenidades naturais: espaços verdes urbanos 

Interação com 
a comunidade 

C35 
A 

- Através do protocolo realizado entre o município e o IST, procura-se a promoção do conceito de 

construção sustentável e sustentabilidade 

- Área de horta poderá contribuir para integração com a comunidade local   
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Quadro 13 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (6/7) 

 

 

 

  

VERTENTE ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

V
IV

ÊN
C

IA
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
A

 

PARTICIPAÇÃO 
E CONTROLO 

4% S 

Capacidade 
de controlo 

C36 
A 

- Possibilidade de controlo das condições interiores, nomeadamente, iluminação, temperatura, humidade, 

entre outros 

- Capacidade de controlo de sombreamento exterior e da iluminação 

Condições de 
participação 
e governança 

C37 
E 

- Prática comum 

Controlo dos 
riscos 
naturais - 
(Safety) 

C38 
A 

- Sendo esta uma região de baixo risco de intempéries ou sismos, a construção contempla as medidas de 

segurança necessárias exigidas por lei. 

- Possibilidade de recolha do sombreamento. 

- Infiltração adequada de águas pluviais. 

13 Critérios 

Controlo das 
ameaças 
humanas - 
(Security) 

C39 
A - Acesso condicionado (vedação do logradouro com muro) 

- Espaços bem iluminados e com campo de visão aberto 

19% 
CUSTOS NO 

CICLO DE VIDA 
2% S 

Custos no 
ciclo de vida 

C40 
A 

- Incentivo à seleção de equipamentos com baixos custos de funcionamento e classes energéticas 

adequadas. 

- Sistemas de poupança de energia e água. 

- Escolha adequada de materiais duráveis e resistentes com elevado tempo de vida útil, e a sua correta 

aplicação, de acordo com as suas durabilidades e exigências a que são submetidos. 
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Quadro 14 - Resumo da Avaliação LiderA – Habitação Unifamiliar Sustentável, Beja – Projeto Base (7/7) 

 

 

 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi 
Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 
Classe de 
Avaliação 

Fundamentação da avaliação 

U
SO

 S
U

ST
EN

T
Á

V
EL

 

GESTÃO 
AMBIENTAL 

6% S 

Informação 
ambiental 

C41 
A+ 

- Informações referentes à estrutura, sistemas e equipamentos, disponível a todos os 

ocupantes e visitantes. 

- As informações incluem os esquemas, manuais de funcionamento dos equipamentos, 

elementos estruturais, manutenção e desativação dos mesmos. 

- Na lógica de um funcionamento sustentável, a informação de sensibilização para a 

minimização dos consumos é um critério relevante incentivando-se a partilha de informação 

neste âmbito.   

3 Critérios 
Sistema de 
gestão ambiental 

C42 D - Certificação LiderA 

8% INOVAÇÃO 2% S Inovações C43 
A++ 

- Certificação LiderA. 

- Protocolo entre a Câmara Municipal de Beja e o Instituto Superior Técnico. Abordagem de 

procura de bom desempenho 

Classe obtida na avaliação: A 

LiderA - Sistema de Avaliação da Sustentabilidade® - Critérios de Base V 2.00 
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Anexo III 

Aplicação dos critérios LiderA 

no projeto base (CMB)   
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Figura 19 – Especificações dos critérios LiderA – piso -1 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 
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Figura 20 - Especificações dos critérios LiderA – piso 0 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 
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Figura 21 - Especificações dos critérios liderA – piso 1 

Fonte: (Coelho & Mira, 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
SISTEMA VOLUNTÁRIO PARA A SUSTENTABILIDADE 
DOS AMBIENTES CONSTRUÍDOS 
Apresentação Sumária 
 
O Sistema LiderA® é uma marca registada com a denominação LiderA® - Sistema ambiental de 

avaliação da sustentabilidade, tendo em vista ser aplicado no apoio ao desenvolvimento e 

certificação de soluções sustentáveis na construção.  

O LiderA® assenta em seis grandes princípios, que se concretizam em áreas e critérios de avaliação, 

que permitem suportar a procura e a avaliação da sustentabilidade do edificado (apresentação 

detalhada disponível em www.lidera.info). 

Nos ambientes construídos, o LiderA® avalia (através de um conjunto de processos próprios) em 

cada critério os níveis de desempenho ambiental dos empreendimentos e dos produtos (tendo por 

base a análise de dados), e atribui uma classe de certificação da Marca LiderA® (classes de G a A++).  

A procura da sustentabilidade deve contribuir para que as soluções sejam adequadas ao uso e 

serviços presentes nos ambientes construídos e dos seus utentes, contribuam para um desempenho 

ambiental (eficaz), sendo viáveis economicamente em termos de investimentos e operação 

(eficientes), não gerando custos excessivos no ciclo de vida. 

Para a procura dessa sustentabilidade importa assegurar que no desenvolvimento dos projetos, 

produtos e serviços, sejam incluídas as estratégias de sustentabilidade e consideradas as soluções 

que as concretizam. 
 

 Como obter informação? 

Manuel Duarte Pinheiro (manuel.pinheiro@lidera.info) 

Telefone: (+351) 934 658 451 | IST (+351) 218 418 213 

www.lidera.info 


