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LiderA

Impacte do ambiente construído
50%

Edificado P
Perdura por 50 anos ou m
mais

29,6 % PT

Edificado

46 % Lisboa

Construção

Edificado

Energia

90 % do Tempo no Edificado
Energia Incorporada

10 a 15 anos de operação
44
% DMI (2001)
DMI PT 44%

30 % CO2

Resíduos

Construção

Emissões atmosféricas

Edificado

Construção

11 % Edificado
www.lidera.info

Materiais

Construção

33 % Industriais

18,3 %

(potável 74 %)

Solo

Edificado
Existente

Água

Ineficiência ?

LiderA

138 TEP

www.lidera.info

+4,7 % ‐>34,3%

143 TEP

148 TEP

Adene, Alexander Fernandes
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Custo de não fazer?
LiderA

Ambiental e de falta de competitividade
9 Portugal
P
l aumenta a intensidade
i
id d energética
éi
(importante dissociar energia – crescimento)

9 Importação de 88% da Energia Consumida
9 Energia impacte importante ‐ pode significar
62 % do défice balança de pagamentos (2010)
9 A previsão do custo unitário das energias (fósseis)
é para aumentar
www.lidera.info

LiderA

www.lidera.info
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Custo de fazer e não fazer

LiderA

Apostar no edificado e mobilidade
www.lidera.info

LiderA

Abordagem integrada
no ciclo de vida e
suporte à procura e
www.lidera.info

certificação
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LiderA

Que é a construção sustentável
Criação,
reabilitação e
gestão responsável
de um ambiente
construído
saudável, baseado
na eficiência de
recursos e
princípios
ecológicos
contribuindo para
o equilíbrio social e
económico

Materiais

Edifícios

Zonas
Uso

Desempenho sustentável no
ciclo de vida

Adaptado Kibert, 1994

Triplo caminho…
¾ Dos materiais e edifícios … (projectos)

¾ Bairro, Cidades (Planos)

www.lidera.info

¾ Comunidades sustentáveis (Vivência)
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LiderA

LiderA

www.lidera.info

LiderA

Sistema de apoio à procura da sustentabilidade

Suportar o
desenvolvimento

Certificar
www.lidera.info
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LiderA

Que aspectos
considerar na procura
da sustentabilidade
www.lidera.info

LiderA

Criação, reabilitação e gestão responsável de um ambiente construído saudável,
baseado na eficiência de recursos e princípios ecológicos contribuindo para o
equilíbrio social e económico

www.lidera.info
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LiderA

Necessidade transição, mudar de
paradigma

Não
Sustentável

Sustentável

www.lidera.info

LiderA

Níveis de
sustentabilidade
factoriais e ajustamento
à realidade
www.lidera.info
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www.lidera.info

Níveis de desempenho

LiderA

+

Função de desempenho
(limiares)

Potencialidades
d melhoria
de
lh

Factor 4

90%+

75%

Factor 2
Melhoria
37,5%

50%

Melhoria
25 %

Desempenho
Actual
www.lidera.info

Reconhecimento

Regen
nerativos

Factor 10+

Parque Oriente (Lisboa)
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LiderA

www.lidera.info

Escalas e desenvolvimento

¾Bairro/Comunidade
¾Zona urbana
¾Intervenções
¾Edifício
¾Materiais

LiderA

Facilitando e
aplicando
aplicando…
www.lidera.info
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LiderA

Ciclo de vida integra a sustentabilidade
Concepção
(Plano,
Projecto)
Conceito/ Mercado
/ Necessidade

Fim de vida

Construção
Reabilitar

Operação
Manutenção
www.lidera.info

LiderA

Adopção crescente

www.lidera.info
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Habitação

Misto/ Serviços...

Casa Peneda (Peneda)
Torre Verde (Lisboa)

Turismo

Hotel Jardim Atlântico
(Calheta, Madeira)

Plano
Reconhecimento
Parque Oriente (Lisboa)
Ponte da Pedra Fase II
(Matosinhos)

www.lidera.info

LiderA

Casas dos Arcos
42 Moradias (Óbidos)

Centro Escolar de Alcanede
(Santarém)

Conjunto Turístico Falésia D´El
Rey (Óbidos)

Casa Oásis (Faro)

Municipios …
¾ Santarém

¾ Torres
Vedras
¾ Beja
¾ Lisboa
www.lidera.info
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www.lidera.info

Arquitectura
sustentável em
Angola (manual de
boas práticas)
Arquitectura
sustentável em Cabo
Verde (manual de
boas práticas)
Arquitectura
sustentável na
Guiné Bissau
Guiné‐Bissau
(manual de boas
práticas)
Arquitectura
sustentável em
Moçambique
(manual de boas
práticas)

LiderA

www.lidera.info
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www.lidera.info

Ajustando à realidade

Sustentabilidade como
motor do desenvolvimento

LiderA

Abrangendo ciclo de
vida
www.lidera.info
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LiderA

Ajustar a procura da sustentabilidade
Concepção
(Plano,
Projecto)
Conceito/
Mercado

Construção
Fim de vida

Intervenção
Reabilitar

Operação
Manutenção
www.lidera.info

Desempenho / Utilização / Necessidade /Ambição

LiderA

Integrando no processo
de licenciamento
www.lidera.info
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Manual para Projectos de Licenciamento
Sustentáveis
segundo o Sistema LiderA

LiderA

Conceito

• A sustentabilidade pode ser aplicada
nos edifícios e ambientes
construídos de modo eficiente
p
uma abordagem
g
que
q a
• Apresenta
concretiza abordando a fase do
programa preliminar até ao projecto
de licenciamento

Factor
diferenciador

• Motiva para Integrar a
sustentabilidade numa fase inicial
desde a concepção ao licenciamento
• Apresenta soluções através de
exemplos uma forma acessível e
ajustada

Público Alvo

• Profissionais do sector, promotores,
projectistas, técnicos
• Público em geral interessado na
sustentabilidade

Manual para Projectos de
Licenciamento
Sustentáveis
segundo o Sistema LiderA

www.lidera.info

Manual para Projectos de Licenciamento
Sustentáveis
segundo o Sistema LiderA

LiderA

Síntese executiva –
visão geral da
abordagem
Incluir a sustentabilidade na fase
inicial
Do programa preliminar do
dono da obra ao programa de
base

Casos
considerados:
9Edifício
9Quarteirão
urbano
9Moradia

Licenciar
Projecto de
licenciamento
sustentável que
considerar
id
Peças desenhadas do
projecto de
licenciamento
Precisar as soluções
para a sustentabilidade

ISBN - 978-989-969220-6
Manuel Duarte Pinheiro
com apoio da equipa
LiderA (2010/2011)

www.lidera.info
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LiderA

Especificações e requisitos
LiderA

Requisitos

Avaliação e
desenvolvimento

Estratégia

Soluções de
Projecto

Projecto
www.lidera.info
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PRINCIPAIS ASPECTOS A CONSIDERAR
LiderA

VALORIZAÇÃO TERRITORIAL
• Adequada integração dos empreendimentos no local;
• Reduzir a ocupação do solo;
• Minimizar o impacte ecológico do território;
• Valorizar o território e a rede ecológica;
• Valorizar a paisagem e o património.
Aplicação ao HEXA:
• Implantar o edifício numa zona infra-estruturada;
• Privilegiar a existência de espaços permeáveis e impermeáveis e a interligação de habitats;
• O edifício prevê a definição de soluções arquitectónicas semelhantes às da envolvente.

NO PROGRAMA PRELIMINAR
USO SUSTENTÁVEL
• Disponibilizar informação relevante aos agentes envolvidos nas várias fases do ciclo do
edifício;
• Fomentar a implementação de sistemas de gestão ambiental, através da inovação de práticas,
que explorem novas abordagens na procura da sustentabilidade.
Aplicação ao HEXA:
• O edifício possuirá um sistema de gestão ambiental certificada (Sistema LiderA);
• Existe a intenção de implementar elementos inovadores no edifício.

RECURSOS
• Reduzir os consumos
• Eficiência da utilização de recursos como a energia, a água e os materiais,
• Promover a produção local de recursos alimentares.
Aplicação ao HEXA:
• Inserção segundo uma orientação solar optimizada;
• Implementação de sistemas de energia renovável e de captação e
aproveitamento de águas pluviais;
• Criação de áreas destinadas à produção alimentar.
CARGAS AMBIENTAIS
• Reduzir as emissões de efluentes líquidos;
• Reduzir as emissões atmosféricas;
• Reduzir os resíduos sólidos e semi-sólidos produzidos;
• Reduzir as emissões de ruído no exterior e complementarmente da poluição ilumino-térmica.
Aplicação ao HEXA:
• Minimizar a carga de efluentes para a rede pública e as emissões
atmosféricas de gases poluentes para a atmosfera;
• Locais destinados à deposição e separação selectiva e recolha de resíduos
domésticos e correcta localização correcta dos equipamentos ruidosos;
• Implementar coberturas verdes.
CONFORTO AMBIENTAL
• Aplicação de soluções que permitam criar ambientes que respondam ao conforto e ao bem-estar dos
seres humanos
• Facilitar a capacidade dos ocupantes para modificar e interagir com a qualidade do ar dos espaços
interiores e com o ambiente térmico, luminoso e acústico.
Aplicação ao HEXA:
• Privilegiar a ventilação natural cruzada no interior dos edifícios;
• Orientar adequadamente o edifício (considerando o clima) e a
distribuição interna dos espaços interiores;
• Privilegiar a iluminação natural, em todas as divisões principais.
VIVÊNCIA SÓCIO-ECONÓMICA
• Facilitar a acessibilidade e a mobilidade, promover a variedade
• e a qualidade das amenidades locais e facilitar a interacção social;
• Reduzir os custos no ciclo de vida;
• Apostar na diversidade económica;
• Garantir o controlo e a segurança das pessoas e de bens materiais.
Aplicação ao HEXA:
•Privilegiar a localização adequada dos transportes públicos e
percursos pedonais nas imediações;
• Privilegiar a flexibilidade dos compartimentos nas habitações;
• Fomentar a diversidade económica e oportunidades de emprego na envolvente;
• Favorecer o espaço público, proporcionando interacção entre a comunidade;
•Implementar de medidas de prevenção de segurança contra a criminalidade e contra riscos
naturais.

Hexa. Localização e enquadramento do empreendimento

www.lidera.info
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PRINCIPAIS ASPECTOS A CONSIDERAR
SOLO

LiderA

• Intervir em zonas contaminadas
• Intervir em zonas infra-estruturadas
• Optimizar a permeabilidade do solo

ECOSSISTEMAS NATURIAIS
• Promover a valorização dos habitats
• Aumentar a biodiversidade
• Promover a continuidade das
estruturas verdes
PAISAGEM E PATRIMÓNIO
• Fomentar a integração paisagista
• Preservar o edificado com valor
local, regional, nacional
ENERGIA
• Adoptar de soluções bioclimáticas na
arquitectura
• Utilizar energias renováveis
• Verificar os valores da certificação
energética
ÁGUA
• Potenciar o uso racional e a gestão
local da água
• Reduzir o consumo de água primária
proveniente da Rede Pública
• Fomentar a gestão das águas locais
de escorrência e águas pluviais
MATERIAIS
• Fomentar a utilização de materiais
locais, certificados, reciclados ou de
baixo impacte
• Promover
a
durabilidade
das
soluções e dos materiais adoptados
ALIMENTARES
• Permitir e incentivar a produção local
de alimentos
EFLUENTES
• Assegurar o tratamento local de
efluentes
• Promover
o
potencial
reaproveitamento das águas tratadas
para usos secundários de água
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
• Eliminar ou diminuir os sistemas que
funcionem com combustão
• Eliminar ou diminuir os sistemas que
emitam substâncias com potencial
acidificante
RESÍDUOS
• Assegurar o tratamento e a redução
dos resíduos
• Promover
a valorização dos
resíduos
• Promover uma gestão de resíduos
perigosos
RUÍDO EXTERIOR
• Assegurar o tratamento e a redução
dos resíduos
• Promover
a valorização dos
resíduos
• Promover uma gestão de resíduos

www.lidera.info

arquitectónico semelhantes aos
utilizados
na uma
envolvente
HEXA
- Terá
orientação solar
optimizada e vãos envidraçados
correctamente dimensionados e
sombreados. Estão previstos
locais para a instalação de
sistemas AQS e fotovoltaicos
HEXA - Está prevista a captação
de águas pluviais na cobertura do
edifício e estão definidos os locais • Incidência
interior
de armazenamento apropriados

solar

no

• Arrefecimento
evaporação

HEXA - Não existem medidas ou
informações específicas sobre os
materiais a utilizar.

HEXA - Não existem medidas ou
informações
específicas
que
indiquem
uma
produção
de
emissões atmosféricas em excesso
• Ventilação
estacionamento

do

HEXA - Estão previstos locais
destinados
à
deposição
e
separação selectiva de resíduos
domésticos e uma recolha posterior
com vista à reciclagem e a
compostagem
HEXA
Os
equipamentos
produtores
de
ruído,
estão
correctamente
localizados
e
isolados de zonas mais sensíveis

considerados importantes, sensíveis ou com
valor local;
• Aumentar os habitats considerados
importantes, sensíveis ou com valor para o
INTERLIGAÇÃO
DE HABITATS
local.
• Promover a continuidade da estrutura
verde nas zonas envolventes.
envolventes
• Evitar a existência de barreiras/obstáculos
físicos entre habitats ou no mesmo habitat;
• Colocar estruturas (tocas, ninhos, etc.)
que favoreçam o desenvolvimento de
INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA LOCAL
espécies.

• 297m2 área verde logradouro +
102,62m2
área
verde
cobertura)/800m2
área
do
lote)=49%;
• 4 espécies arbóreas autóctones
Aplicação
à Moradia
Urbana:
introduzidas
e vegetação
rasteira.
• Perímetro de contacto dos
corredores com os limites do lote é
de 48,5 %;
• Continuidade
através
de
arborização e espaços verdes
permeáveis.
• Fomentar a integração paisagista ao nível Aplicação à Moradia Urbana:
das cores, dos materiais, da volumetria, do • Altura semelhantes à média
estilo arquitectónico e da altura das existente no local e utilização de
uma palete de cores e materiais
cérceas.
PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
dentro dos existentes no local.
• Preservar o edificado;
Aplicação ao HEXA e à Moradia
• Valorizar a forma do edifício com o Urbana:
património envolvente (construído), e • Não existe património.
adequação do uso ao tipo de ambiente.
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA

• Fomentar a gestão das águas locais,
nomeadamente as escorrências locais antes
e após a intervenção,
• Elaborar
uma
lista
das
medidas
implementadas com vista à redução das
escorrências
• Assegurar uma gestão eficaz das águas

www.lidera.info

AMENIDADES E INTERAÇÃO SOCIAL
• Garantir o acesso a amenidades
humanas ou naturais
• Garantir
a
acessibilidade
da
comunidade ao empreendimento

Aplicação à Moradia Urbana:
• Simulação
de
desempenho
energético no site da ADENE –
Nível A.
Aplicação à Moradia Urbana:
Sul isolamento
• Orientação a Sul,
térmico adequado (pelo exterior cortiça 4 mm),Isolamento adequado
na
cobertura,
sombreamento
exterior, vidros duplos e caixilharia,
fenestração selectiva, minimização
e eliminação de pontes térmicas,
Aplicação
Moradia urbana
Ventilaçãoàadequada.
• ]25 - 27] kg/m2 ano de emissões
de CO2; [37,5 - 50[% do consumo
de energia através de fontes
Aplicação ao HEXA:
renováveis.
• Uso de torneiras misturadoras e
redutores de caudal; autoclismos
de dupla descarga; Utilização de
águas pluviais para consumo
Aplicação à Moradia Urbana:
secundário.
• [75 - 90[% de redução da
escorrência imediatas de águas
para pluvial ou linha de água na
propriedade;
• Retenção, tratamento de água,
recolha de águas pluviai utilização

PARTICIPAÇÃO E CONTROLO
• Promover uma boa interacção com a
comunidade
• Evitar os riscos inerentes às
soluções arquitectónicas adoptadas,
• Aplicar medidas de controlo e
inibição da criminalidade
CUSTOS NO CICLO DE VIDA
• Considerar os custos no ciclo de
vida
• Fomentar a boa relação custo e
• Climatização por geotermia qualidade
USO SUSTENTÁVEL
• Incentivar a disponibilização de
informações relativas ao modo de
funcionamento e gestão do edificado
• Promover a monitorização ambiental
INOVAÇÃO
• Promover inovações estruturais ou
pontuais que tenham uma contribuição
efectiva
para
a
melhoria
do
desempenho ambiental do edificado

LiderA

• Reduzir o consumo de água primária
proveniente da Rede de Abastecimento
Pública definindo os consumos de água
potável. DAS ÁGUAS LOCAIS
GESTÃO

• Promover o acesso a transportes
públicos
• Assegurar e incentivar a mobilidade
de baixo impacte e a acessibilidade a
todos os cidadãos
DIVERSIDADE
•ECONÓMICA
Fomentar a flexibilidade dos espaços
• Potenciar e incentivar as actividades
económicas locais
•
Criar
condições para gerar novos
por
empregos no local

HEXA
–
Prevêem-se
áreas
destinadas à produção alimentar
na cobertura e no logradouro
• Tratamento das águas na
HEXA - Prevê-se o tratamento de
cave
águas residuais, existindo a
possibilidade de reutilizar a água
tratada nos sanitários e para rega
de jardins

VALORIZAÇÃO TERRITORIAL
Edifício
• Analisar o estado e o uso do solo a Aplicação ao HEXA:
intervir;
• Antiga zona degradada e local infra-HEXA
• Promover a valorização territorial;
estruturado.
• Respeitar as restrições
do PDM.
OPTIMIZAÇÃO
AMBIENTAL
DA IMPLANTAÇÃO
• Verificar
a percentagem
de
área Aplicação à Moradia Urbana:
• 59,8 % de solo permeável
permeável, do solo face ao total do lote.
(448,5m2/750m2).
VALORIZAÇÃO ECOLÓGICA
•Área
de
implantação
do
• Preservar as espécies animais ou plantas edifício=218m2
Aplicação ao HEXA:

• Reduzir o nível de emissões de CO2 a partir
de fontes de energia renováveis e quantidade
de energia produzida no total.
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL

POLUIÇÃO ILUMINO-TÉRMICA
• Reduzir os níveis de poluição
ilumino-térmica no exterior
QUALIDADE DO AR
• Fomentar a ventilação natural
• Promover medidas com vista à
redução de COV's
CONFORTO TÉMICO
• Assegurar bons níveis conforto, no
interior (temperatura, humidade, e
velocidade do ar)
ILUMINAÇÃO E ACÚSTICA
• Assegurar
bons
níveis
de
iluminação, segundo a actividade
desenvolvida
• Evitar que o ruído exceda os 35
dB(A)
no interior
edifícios
ACESSO
PARA dos
TODOS

• Pavimentos permeáveis

PRINCIPAIS ASPECTOS A CONSIDERAR

• Reduzir os consumos energéticos, através
da monitorização dos consumos de energia;
• Verificar dos valores da certificação
energética.
DESENHO PASSIVO
• Adoptar práticas bioclimáticas e de
desempenho solar passivo;
• Adoptar correcta orientação solar, factor
de forma, isolamentos, massa térmica da
estrutura, dimensionamento dos vãos,
sombreamento, tipo de vidro e caixilharia,
ventilação natural, e sistemas passivos.
INTENSIDADE EM CARBONO

NO PROGRAMA BASE

HEXA - O edifício será implantado
numa zona anteriormente ocupada
por bairros clandestinos.
A implantação prevê zonas
HEXA - Serão definidas áreas
permeáveis
verdes no logradouro, destinadas a
actividades de lazer. Prevê-se a
interligar habitats através da
• Interligação da estrutura
continuação da estrutura verde
verde
HEXA - Serão definidas as
,
hortas
cérceas, a as cores e a • Biodiversidade
manutenção
de
um
estilo urbanas

• Inserção Urbana

• Vista de Tardoz

• Produção de energia
na cobertura

• Separação e deposição
de resíduos domésticos

Moradia - Está previsto o
estacionamento à superfície com
sombreamento
Moradia - Está prevista a utilização
de ventilação natural cruzada. A
existência de duplo pé-direito na
entrada e na sala
Moradia - Está prevista a
orientação adequada do edifício
Está previsto o sombreamento de
vãos envidraçados
Moradia - Está prevista a iluminação
natural, em todas as divisões
excepto nas I.S. Está prevista a boa
orientação e distribuição dos vãos
envidraçados. v
Moradia - Está assegurada a
existência de 1 meio de transporte
público regular a cerca de 250 m;
Estão previstos lugares de
estacionamento na via pública para
pessoas com mobilidade reduzida
Moradia - Esta prevista a existência
de comércio e oportunidades de
emprego na envolvente. Existe uma
sala flexível do tipo open space e
com duplo pé direito, de forma a
permitir adaptação a novos usos
Moradia - Existência 2 amenidades
naturais até 500 m. Existem lojas de
géneros alimentares (restaurante e
supermercados), farmácia, escola e
clínica de saúde
Moradia - Existe a possibilidade de
controlar as condições de conforto no
interior. Está prevista a segurança
interior
contra riscos naturais, ou seja de
pluviosidade acrescida, eólico/vento e
sísmicos.
Moradia - Não existem medidas ou
informações específicas que
permitam avaliar os custos no ciclo
de vida.
Moradia - O edifício possui um
sistema de gestão ambiental
certificada (Sistema LiderA)

Moradia - Existência de um espelho
de água no pátio central . Iluminação
zenital e ventilação natural da zona
do hall de entrada. Integração
harmoniosa dos painéis fotovoltaicos

NO PROJECTO BASE (LICENCIAMENTO)
DURABILIDADE

Moradia Urbana

• Inserção Urbana

• Vista Frontal

• Produção de energia
na cobertura

• Separação e deposição
de resíduos domésticos

• Promover a durabilidade da estrutura,
canalizações,
acabamentos
e
equipamentos comuns.
MATERIAIS LOCAIS

Aplicação à Moradia Urbana:
• Tempos de vida: estrutura - 100
anos; acabamentos - 20 anos;
equipamentos
20
anos
e
Aplicação à Moradia Urbana:
• Utilizar
materiais
provenientes
ou canalizações - 40 anos.
• 50 - 75 % dos materiais são
produzidos a menos de 100 km do local de
materiais locais: betão; inertes; tijolo
MATERIAIS DE BAIXO IMPACTE
intervenção.
cerâmico;
argamassa;
telha;
• Utilizar
materiais
certificados vegetação;
Aplicação aoterra.
HEXA:
ambientalmente,
reciclados
e/ou • [37,5 - 50[ % de materiais utilizados,
renováveis e de baixo impacte.
face
ao
total
são
certificados,
baixo
PRODUÇÃO LOCAL DE ALIMENTOS
impacte, reciclados e/ou renovavéis.
• Permitir e incentivar a produção local de Aplicação ao HEXA:
alimentos diversificados no edificado, de • Produção alimentar na cobertura e
origem animal e/ou vegetal.
no logradouro: árvores de fruto,
TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS legumes
g
e hortaliças
ç
e ervas
Aplicação à Moradia Urbana
• Promover o tratamento de águas, aromáticas.
• [90 - 100]% tratamento de águas
efectuado no local;
residuais efectuado no local. O
• Reduzir a percentagem de efluentes que
restante é enviado para o sistema
não é tratada localmente.
municipal de colectores.
CAUDAL DE REUTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS USADAS
Aplicação ao HEXA:
• Utilizar água reutilizada para rega de • [90 - 100]% das águas residuais
zonas verdes e outras áreas exteriores, tratadas servem as actividades a
abastecimento de autoclismos.
desenrolar no interior/exterior do
CAUDAL DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS edifício que não exijam água potável.
Aplicação à Moradia Urbana:
• Eliminar ou diminuir a utilização de
• Existência de uma lareira com
equipamentos
que
funcionem
com
aproveitamento de calor - diminui
combustão e/ou emitam partículas e/ou
consideravelmente a quantidade de
substâncias com potencial acidificante.
CO para o exterior (próximas de zero)
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
e o rendimento é muito elevado.
• Reduzir a quantidade de resíduos de Aplicação à Moradia Urbana:
construção produzidos;
• [12,5 - 25[ %
Percentagem de
• Reduzir a produção de resíduos sólidos, redução na produção de resíduos na
por exemplo resíduos sólidos urbanos, fase de operação (kg/m2 área total)
incluindo a compostagem de resíduos • [50 - 75[ - Percentagem de redução
orgânicos;
produção
ç de resíduos nas fases de
na p
• Reduzir a quantidade de resíduos construção e demolição (kg/m2 área
GESTÃO
PERIGOSOS
produzidosDE
naRESÍDUOS
fase de demolição.
total).
• Reduzir e gerir os resíduos perigosos Aplicação ao HEXA:
produzidos e utilizados e os materiais e • Locais para a deposição de pilhas,
lâmpadas, óleos alimentares, resíduos
produtos que os originam;
• Promover a sua redução, eliminação, perigosos de escritório; Eliminação de
materiais perigosos existentes nos
gestão e deposição final adequada.
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
produtos usados para a manutenção.
Aplicação à Moradia Urbana
• Aumentar a quantidade de resíduos
• Central de deposição dos resíduos
valorizados ou reciclados no edifício;
reciclados
na
moradia,
locais
• Promover uma separação selectiva de
adequados, no interior dos fogos, para
resíduos, e reciclagem imediata e local.
FONTES DE RUÍDO PARA O EXTERIOR a deposição e separação dos resíduos
a
reciclar
e
contentores
nas
Aplicação ao HEXA:
• Reduzir os níveis de ruído produzidos imediações (até 100m).
• Colocação
de
isolamentos
provenientes de fontes internas ou de
adequados nas paredes interiores ou
fontes externas.
exteriores
envolventes
aos
POLUIÇÃO ILUMNO-TÉRMICA
equipamentos
que emitem ruídos Aplicação
ao HEXA:
• Reduzir os níveis de poluição ilumino- elevadores silenciosos.
• Estacionamento
à
superfície,
térmica no exterior, efeito de ilha de calor,
cobertura ajardinada, hortas urbanas,
e poluição luminosa.
controlo de iluminação.
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PRINCIPAIS ASPECTOS A CONSIDERAR NO PROJECTO BASE (LICENCIAMENTO)
LiderA

NÍVEIS DE QUALIDADE DO AR
• Fomentar a ventilação natural, o seu tipo e
incidência por divisão;
• Promover medidas implementadas com
vista à redução de COV's e redução de
contaminações no ar interior (microcontaminações).
CONFORTO TÉRMICO
• Assegurar a execução de soluções
construtivas que assegurem bons níveis de
conforto;
• Níveis de temperatura (ºC), humidade (em
%), e velocidade do ar (m/s) que se registam
NÍVEIS
DE ao
ILUMINAÇÃO
no interior,
longo do ano.
• Fomentar o uso da iluminação natural
através da arquitectura dos espaços
(organização, forma, dimensão dos vãos,
materiais etc.);
materiais,
etc );
• Utilizar sistemas de iluminação eficazes
(lâmpadas eficientes, correcta colocação das
luminárias, possibilidade de controlar os
CONFORTO
SONORO
níveis de iluminação).
• Evitar que os níveis de ruído excedam os
35 dB(A) no interior dos edifícios, durante as
24 horas do dia.
ACESSO A TRASNPORTES PÚBLICOS
• Garantir o acesso a transportes públicos ou
criação de acesso a nós de transportes
públicos;
• Em casos específicos promover a criação
MOBILIDADE
DE BAIXO
IMPACTE públicos
de mecanismos
de transporte
•próprios.
Promover soluções de mobilidade de baixo
impacte como a circulação a pé ou de
bicicleta;
• Utilização de veículos híbridos ou eléctricos,
a utilização de
SOLUÇÕES
INCLUSIVAS
veículos em poolshare, entre
outros.
• Reduzir os locais com potenciais problemas
de acessibilidade e movimentação;
Id tifi
soluções
l õ
i l i
inclusivas
adoptadas
d t d
• Identificar
com vista à sua resolução, quer no interior,
quer no exterior do edificado.
FLEXIBILIDADE
• Fomentar a flexibilidade dos espaços,
nomeadamente através da existência de
áreas modulares e adaptáveis a várias
utilizações.
DINÂMICA ECONÓMICA
• Criar condições para potenciar e incentivar
as actividades económicas locais;
• Reduzir as desigualdades sociais ao nível
local, identificando e adaptando soluções
com vista à sua resolução;
• Fomentar a fixação de actividades
económicas
relevantes
para
o
TRABALHO
LOCAL
desenvolvimento
da zona.
• Criar condições para gerar novos empregos
no edificado e/ou existência de postos de
trabalho na envolvente do mesmo (até
1000m) que possam contribuir para a
integração social das pessoas que residam
nesse edifício

www.lidera.info

LiderA

AMENIDADES LOCAIS
Aplicação à Moradia Urbana:
•Taxa de ventilação natural ajustada Edifício
de forma adequada à actividade
presente no loca, correcta disposição HEXA
dos espaços interiores do edifício que
potencie
a
ventilação
natural,
nomeadamente
a cruzada.
Aplicação
ao HEXA:
• Orientação
adequada
do
edifício;distribuição
interna
dos
espaços adequada;
isolamento
térmico adequado (pelo exterior com
6cm) - revestido pelo sistema Dryvit;
sombreamento, vidros duplos.
Aplicação à Moradia Urbana:
• Iluminação natural (mais de 50% das
divisões principais), acabamentos de
cor clara,
clara sombreamento de vãos
envidraçados: Sul, Este e Oeste,
correcto
dimensionamento
das
• Pormenor da Varanda
luminárias, para as áreas da cozinha
(300 lux), sala de jantar (200 lux),
Aplicação
HEXA:(100 lux).
corredoresao
comuns
• Isolamento acústico adequado aos
diversos
compartimentos,
vidros
duplos, existência de apoios antivibratórios para a porta da garagem e
Aplicação ao HEXA:
elevadores
• Existência de 1 meio de transporte
público(autocarro) regular até 500m.
Aplicação ao HEXA:
• Caminhos pedonais, Trilhos de
ciclovias num raio de 100m, existência
de
lugares
de
estacionamento
exclusivos para veículos ecológicos,
Posto de carregamento de veículos
Aplicação à Morada Urbana:
eléctricos.
• ]50 – 75]% da área acessível (69 %
com
logradouro,
56%
sem
logradouro);
• Colocação de lugares preferenciais
de
estacionamento
em
locais
Aplicação à Moradia Urbana:
privilegiados.
• Sala do tipo open space e com
duplo pé direito, de forma a permitir
adaptação
a
novos
usos;
acessibilidade às tubagens de água e
Aplicação
ao HEXA: de controlo.
aos seus mecanismos
• Comércio localizado no piso térreo
que interage com o logradouro do lote
do
edifício;
Possibilidade
de
arrendamento com rendas acessíveis
para a classe média e população mais
jovem.
Aplicação ao HEXA:
• Fomentar a oferta de emprego em
actividades relacionadas com o
espaço
público
envolvente:
comerciais, capacidade do edifício
para fornecer condições propícias à

• Vivências
Amenidades

• Quantificar as amenidades naturais e
humanas existentes na envolvente do
bairro (raio de 500m a 1000m).
• Determinar a distância a cada uma
dessas amenidades, segundo um percurso
que possa ser facilmente percorrível a pé.
INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

Moradia Urbana

• Incidência Solar

e

• Esquema de Ventilação

• Vivências
Amenidades

e

•Esquema de Ventilação

Hexa. Localização e enquadramento do
empreendimento
•Desempenho Ambiental

•Desempenho Ambiental

Aplicação à Moradia Urbana:
• Existência de cinco amenidades
humanas (farmácia, clínica de
saúde, restaurante, supermercado,
escola);
• Existência de duas amenidades
naturais até 500m (Jardim e Serra)
uma a 1000
m (Parque Urbano).
• Fomentar as intervenções que permitam e
Aplicação
ao HEXA:
a integração
e
acessibilidade da
•Edifício que interage directamente
comunidade ao empreendimento:
com o espaço público;
• Tornar possível que não residentes do
•Distância máxima de 500m entre o
edifício possam usufruir dos espaços
edifício e espaços públicos de
exteriores naturais de lazer e/ou desporto,
lazer;
destinados a qualquer faixa etária.
• Promoção de actividades sociais
CAPACIDADE DE CONTROLO
e culturais que incentivam a
• Aumentar a controlabilidade ao nível de Aplicação
interacçãoàcom
a comunidade.
Moradia
Urbana:
conforto para a Temperatura, Humidade, • Controlo
do
vento,
do
Ventilação, Sombreamento e Iluminação.
sombreamento e da iluminação
• Procurar soluções que possam abranger artificial, no exterior;
todas essas áreas e que promovam a • Controlo da temperatura, da
interacção entre as mesmas.
humidade, da ventilação, do
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E GOVERNÂNCIA
sombreamento e da iluminação , no
Aplicação à Moradia Urbana:
• Criar condições e implementar medidas interior.
• Troca alargada de informação na
que permitam uma boa interacção com a
fase inicial de projecto entre os
comunidade.
responsáveis pelo projecto e os
CONTROLO DOS RISCOS NATURAIS (SAFETY)
eventuais utilizadores do espaço.
• Adequar a intervenção aos riscos
Aplicação à Moradia Urbana:
naturais existentes;
• Identificação dos riscos naturais em
• Evitar os riscos inerentes às soluções
fase de projecto e apresentação de
arquitectónicas adoptadas,
soluções
face
a
eventuais
• Evitar a construção ou aplicação de
fenómenos climatéricos extremos,
elementos potencialmente perigosos, ou
segurança
aos
riscos
de
que não sejam suficientes para evitar ou
pluviosidade acrescida.
inibir as consequências de ameaças
• Segurança ao risco eólico/vento.
CONTROLO DAS AMEAÇAS HUMANAS (SECURITY)
naturais.
• Segurança aos riscos sísmicos.
• Aplicar medidas de controlo e inibição da Aplicação ao HEXA:
ç do q
quarteirão;
criminalidade e vandalismo em áreas • Vedação
referentes
à
iluminação,
vigilância, • Espaços bem iluminados e
permeabilidade do espaço e campos de vigiados;
• Acesso inserido na frente de rua;
visão nesse mesmo espaço.
• Videovigilância
CCTV
nos
CUSTOS NO CICLO DE VIDA
espaços exteriores.
• Fomentar
uma
boa
relação Aplicação à Moradia Urbana:
de
equipamentos,
custo/qualidade
dos
materiais, • Selecção
equipamentos,
sistemas,
elementos soluções e sistemas com baixos
de
construção
e
CONDIÇÕES
DE UTILIZAÇÃO AMBIENTAL custos
existentes
no edifício.
manutenção.
Aplicação à Moradia Urbana:
• Promover a divulgação de informações
• Disponibilização de manuais e
relativamente ao modo de funcionamento
informações necessárias à gestão
e gestão do edificado.
da moradia.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
• Promover a existência de algum tipo de
monitorização ambiental: SGA e outras
certificações.
Inovação

Aplicação ao HEXA:
• O edifício possui um sistema de
gestão
ambiental
certificado
(Sistema LiderA).

• Sistematizar e analisar as inovações
estruturais ou pontuais que tenham uma
contribuição efectiva e eficaz para um ou
mais critérios de avaliação.

Aplicação ao HEXA:
• Sistema
de
fotovoltaicos
translúcidos;
• Produção local alimentar na

Moradia Urbana

www.lidera.info
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Moradia Urbana

LiderA

Características

Localização: Torres Vedras
Inserção: Zona Urbana
Arquitectura: LiderA
Uso: Habitação - T4
Área do lote: 750 m2
Área de implantação: 230 m2
Área bruta de construção:
380 m2

Programa

• Edifício unifamiliar, de tipologia T4, destinado a famílias de classe média,
nomeadamente a um mercado/público-alvo de jovens quadros casados (famílias 2
adultos
+
2
crianças/jovens).
Três quartos, uma suite, uma zona de sala de estar/sala de jantar comum; infraestruturas de apoio (arrumos, garagem, instalações sanitárias, cozinha); uma zona
destinada ao lazer dos moradores, com a possibilidade de construção de uma piscina;
www.lidera.info estacionamento para dois veículos, (um dos quais coberto); e uma zona destinada a
actividades de produção alimentar.

Moradia Urbana

LiderA Áreas
SOLO
PRODUÇÃO ALIMENTAR

• 59,8 % de solo permeável
(448,5m2/750m2)
• Pavimentos exteriores
permeáveis:
- Pavimento em deck de
madeira
- Aquastone

www.lidera.info

- Grelhas de betão para
enrelvamento

Planta de arranjos
exteriores

• 33,6 % de áreas verdes no lote
• [4 - 6] espécies autóctones
introduzidas;
• Espécies arbóreas a introduzir:
- Laranjeira “Citrus Sinensis”;
- Macieira “Malus Domestica”;
- Pinheiro-manso “Pinus pinea”;
- Kiwi “Actinidia kolomikta”;
- Marcacujá “Passiflora
Caerulea”
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Moradia Urbana

Área
LiderA
Energia

Corte esquemático de Energia e
Conforto 1

• Orientação a Sul das divisões principais;
• Isolamento térmico pelo exterior;

• Massa térmica da estrutura média a forte;
• Sombreamento pelo exterior;
• Vidros duplos;
• Caixilharia de corte térmico com vidros duplos;
www.lidera.info

• Fenestração selectiva e eliminação de pontes
térmicas;
V

Área
LiderA
Energia

til

ã

t

l d

d

Moradia Urbana

Corte esquemático de Energia e
Conforto 3

• 7 m2 de colectores solares e 12 m2 de painéis
fotovoltaicos (produção de cerca de 2,4 MWh/ano venda à rede)
•]25 - 27] kg/m2 ano de emissões de CO2;

www.lidera.info

• [37,5 - 50[% do consumo de energia através de
fontes renováveis (solar, fotovoltaico);
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Moradia Urbana

Área
LiderA
Água

Planta esquemática da Água e
Efluentes

• Consumo de água potável - [19 - 47,5[ l/hab.dia;
• Recolha de águas pluviais na cobertura - utilização
da mesma para rega, recirculação, lavagem de
pavimentos.
• [90 - 100]% do tratamento de águas residuais é
efectuado no local e o restante enviado para o
sistema municipal de colectores

www.lidera.info

Área
LiderA
Acesso para todos

Moradia Urbana

Piso 0

•]50 – 75]% da área total é acessível;
• Possibilidade de instalar um ascensor mecânico no
núcleo de escadas;
• Concentração de tubagens no mesmo local de
couretes;
www.lidera.info

Fonte: http://tka.pt/cadeiras-elevatorias/levant/

• Sala do tipo open space e com duplo pé direito, de
forma a permitir adaptação a novos usos.
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Edifício HEXA

LiderA

www.lidera.info

Edifício HEXA

LiderA

Características

Localização: Alta de Lisboa
Inserção: Zona Urbana
Arquitectura: LiderA
Uso: Habitação Colectiva –
T3’s
Área do lote: 798 m²
Área de implantação: 479,25
m²
m
Programa

Área bruta de construção:

3277,23 m²
• Edifício de habitação colectiva, com tipologias T3, destinado
a famílias de classe
média, nomeadamente a um mercado/público-alvo de jovens quadros casados (famílias
2 adultos + 2 crianças/jovens). Dois quartos, uma suite, uma zona de sala de
estar/sala de jantar comum; infra-estruturas de apoio (arrumos, garagem, instalações
sanitárias, cozinha); estacionamento para um veículo/apartamento; zona destinada a
www.lidera.info actividades de lazer e produção alimentar; zona comercial no piso térreo.
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Edifício HEXA

Área
LiderA
SOLO
Legenda:

Infra-estruturas
Terreno Baldio
Solo de média q
qualidade
Percursos pedonais
(valorização do PDM)
Zonas verdes
Espaços de estada
Área impermeável
Área permeável
% de área verde
60%

www.lidera.info

Área
LiderA
PRODUÇÃO
ALIMENTAR

Planta de localização

Edifício HEXA

Cobertura

Pormenor
www.lidera.info
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Edifício HEXA

Área
LiderA
Energia
Área
Energia

Parede de
trombe

Secções horizontais de uma parede
de trombe (ventilada)

Fachada tardoz (Sul)

www.lidera.info

Edifício HEXA

Área
LiderA
Energia

Painéis
Fotovoltaicos

HEXA

Colectore
s solares
www.lidera.info

Planta de Implantação
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Edifício HEXA

Área
LiderA
Água

LEGENDA
Envolvente:

••

Bacia de Retenção de águas

••

••

pluviais
•

•••
••

••

••••

Espécies autóctones
Zona de rega intensiva

•

Zona de rega nula / reduzida
Áreas permeáveis / semi-

••

permeáveis

••

(escorrência das águas pluviais)

••

•

Áreas impermeáveis

Edificado:
•

Planta de implantação
Águas residuais

www.lidera.info

% de tratamento

% de reutilização

90%

60%

ETAR
Equipamentos
Águas pluviais de baixo
consumo
% de redução do consumo de água potável
50%

Edifício HEXA

Área
LiderA
Água

Piso -2
REDE DE ÀGUAS
Constituído por:
Abastecimento
• Água
Á
potável
á l ((rede
d pública)
úbli )
• Águas residuais tratadas (HEXA)

www.lidera.info

Retorno
• Águas pluviais (piso -2)
•Águas residuais:
• Águas negras (rede pública)
• Águas cinzentas (piso -2)

Atravessamento das couretes
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Edifício HEXA

Área
LiderA
Acesso para todos
Passeio e entrada do edifício
Proposta LiderA (Edifício Hexa)

Caixa de elevadores e estacionamento
Fonte: Guia da Acessibilidade e Mobilidade para todos (SNRIPD)

Critério:
www.lidera.info

C30 - Soluções inclusivas

LiderA

Certificando

www.lidera.info
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LiderA

www.lidera.info

LiderA

Belas Clube de Campo

Imóvel “O Século”

Certificação nº 16

Certificação nº 20

Classificação: A+ (desempenho ambiental
75 % superior à prática actual)

Classificação: B (desempenho ambiental
37,5 % superior à prática actual)

Localização: Sintra, Belas
Promotor:
Planbelas,
Sociedade
Imobiliária,
biliá i S.A.
S
Projecto de Loteamento: Arqº António
Teixeira e Arqº Joaquim Proença
Tipo de uso: Misto (residencial (habitação
colectiva e unifamiliar) e turístico)
Inserção: Zona urbana
Área bruta de construção prevista no
Plano (Fase 1 e 2): 286942 m²

Localização: Rua do Século, Nº. 41 a 63,
Lisboa

Projecto de Arquitectura: ADN –
Arquitectura e Design Nacional
Tipo de uso: Serviços
Inserção: Zona urbana
Área bruta de Construção: 12920 m²
Área do terreno: 4640 m²

Centro Escolar do Sacapeito

Decathlon Montijo

Certificação nº 21

Certificação nº 22

Classificação: A (desempenho ambiental
50 % superior à prática actual)
Localização: Marvila, Santarém
Promotor: Câmara Municipal de Santarém
Projecto de Arquitectura: IN PLENI TUS
Tipo de uso: Equipamento de Ensino
Inserção: Zona urbana
Área bruta de Construção: 3 379 m²
Área de implantação: 2.304 m²
www.lidera.info

Área do terreno: 7 287 m²

P
Promotor:
t Ministério
Mi i té i do
d Ambiente
A bi t e do
d
Ordenamento do Território

Classificação: A (desempenho ambiental
cerca de 50 % superior à prática actual)
Localização: Afonsoeiro, Montijo
Promotor: Decathlon Portugal
Projecto de Arquitectura: IDOM‐ Engenharia
e Serviços de Engenharia e Consultoria, Lda
Tipo de uso: Comércio (comércio de
equipamentos desportivos)
Inserção: Zona urbana
Área bruta de construção total: 13588 m²
Área bruta de construção da loja: 5204 m²
Área do terreno: 20340 m²
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LiderA

Criando edifícios e
comportamento de elevado
desempenho

www.lidera.info

LiderA

Números globais ‐ LiderA
¾ 637 110 ABC m2
¾ Certificados ‐ 104.957 m2 (19%)
¾ Reconhecidos
R
h id 532.153
532 153 m2
2

¾ Nº Fogos 1.197 (reconhecidos e certificados)
¾ Nº Certificados 569 (48%)

¾ Camas 5.952 (reconhecidos e certificados)
¾ Nº Certificados ‐ 560 (9%)
www.lidera.info
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Mercado menos que 2 %

LiderA

¾

Se considerar no desempenho
conjugado na forma como os edifícios
se procuram integrar bem no local,
reduzir o consumo de energia e água,
utilizar materiais duráveis e de baixo
impacte, procurar atingir bons níveis
de conforto de forma passiva, nos
últimos três anos menos das 0.6

%
das novas intervenções e
reabilitações nas
h bi õ e 1
habitações
1,5
5 % no
sector turístico comprovam

www.lidera.info

uma abordagem de procura de bom
desempenho ambiental global
passível de caminhar para a
sustentabilidade de acordo com o
LiderA.

LiderA

Potencialidades …

www.lidera.info
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Vertente Local

LiderA

Em síntese
Exº a reabilitação energética
¾ A melhor energia é que não consumimos …
¾ Estratégias
g para
p
adopção
pç de LiderA ((Edificado))
¾ Classe A, potencial de redução do défice existente até 9,4 %
¾ Classe A +, potencial de redução do défice existente até 14 %
¾ Classe A++, potencial de redução do défice existente até 16,4 %

¾ Estratégia integrada incluindo edifícios,
mobilidade zonas urbanas e procura de
mobilidade,
comunidade sustentáveis
¾ Classe A++, potencial de redução do défice existente até 56 %

www.lidera.info

¾ 1º Apostar no passivo e no comportamento
¾ 2º Eficiência e renováveis

LiderA

Concluindo
www.lidera.info
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LiderA

Ajustar a procura da sustentabilidade
Concepção
(Plano,
Projecto)
Conceito/
Mercado

Construção
Fim de vida

Intervenção
Reabilitar

Operação
Manutenção
www.lidera.info

LiderA

Desempenho / Utilização / Necessidade /Ambição

Desenvolver
Produtos e serviços sustentáveis

Desenvolver
l
usos
Sustentáveis
www.lidera.info
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Produtos e Serviços sustentáveis

LiderA

Desenvolvimento Sustentável
Serviços
Sustentáveis

Construção
Sustentável

Ambiente
Construído
Sustentável

Municípios e
Comunidades
Sustentáveis

www.lidera.info

Contribuir …

LiderA

www.lidera.info
www.lidera.info
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LiderA

Obrigado

www.lidera.info

Agência Portuguesa do Ambiente

www.lidera.info

Manuel Duarte Pinheiro ((DECivil
DECivil/IST)
/IST)
manuel.pinheiro@lidera.info
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