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1. Os objectivos

• Facilitar o acesso à habitação nos centros urbanos (através da oferta a rendas 

acessíveis) às famílias da classe média.





1. Os objectivos

• Aumentar a oferta de quartos para estudantes do Ensino Superior, igualmente a rendas 

acessíveis.





1. Os objectivos

• Apoiar a regeneração urbana, promovendo o comércio tradicional e outro tipo de 

actividades e serviços nos centros urbanos.





2. A constituição do FNRE

• Recurso aos imóveis devolutos e/ou disponíveis do Estado e do 3º sector, numa 

primeira fase, e a imóveis de privados (incluindo pessoas singulares), numa segunda 

fase.



2. A constituição do FNRE

• Financiamento da reabilitação dos imóveis através do FEFSS (1 400 000 000 € 

disponíveis), para os colocar no mercado da habitação(1) a rendas acessíveis(1) (grosso 

modo 20% abaixo do valor de mercado), desde que o estudo de viabilidade económica 

aponte para um rendimento líquido igual ou superior a 4%.

(1) Em pelo menos 51% da área bruta, por subfundo, por município.



2. A constituição do FNRE

• Criação de um fundo (FNRE) de subfundos(1), gerido pela Fundiestamo SGFII, S.A., 

empresa pública supervisionada pela CMVM e pelo Banco de Portugal

(1) Em cada subfundo, o(s) participante(s) em espécie deté(ê)m 70% das UP e o participante em capital (a 

Segurança Social) detém os restantes 30%).





3. A situação presente

• Foram já criados 2 subfundos: IMO Madalena (em Lisboa) e IMO Viriato (em Viseu).



3. A situação presente

• Até final de 2018, deverão ser criados mais 21 subfundos: IMO Defesa (Fig. Foz), 

IMO Mondego (Coimbra), IMO Casa Pia (Lisboa) e IMO Aveiro, IMO Santarém, IMO 

Invicta (Porto), IMO SRU Porto, IMO Lutuosa (Porto), IMO Leiria, IMO Trás-os-Montes 

(Vila Real), IMO Évora, IMO Agrária (Coimbra), IMO Habita (Lisboa), IMO Abrantes, IMO 

Idanha-a-Nova, IMO Gouveia, IMO Setúbal, IMO Loures, IMO Templários (Tomar), IMO 

Lisboa–UL, IMO Coimbra-UC.



3. A situação presente

• Para 2019 estão já previstos mais 11 subfundos.



3. A situação presente

Os subfundos já constituídos e a constituir traduzem-se nos seguintes números: 

• 34 Subfundos / 36 entidades;

• 212 imóveis, 813 fogos, 65 lojas, 1630 camas; 

• Valor dos subfundos: 123 701 000 €;

• Valor das obras até 2020: 50 192 000 €.





4. Do projecto à obra

• No sentido de assegurar a qualidade dos projetos e das obras, minimizando erros, 

omissões e trabalhos a mais, a Fundiestamo definiu uma estratégia alicerçada nos 

seguintes 5 pilares:



4. Do projecto à obra

1. Equipas de projeto com a competência necessária às intervenções em causa

• Irão ser constituídas bolsas de equipas de projecto;
• Os interessados deverão submeter a sua candidatura, de acordo com o regulamento (a publicar);
• As candidaturas serão analisadas por um júri constituído pelo presidente (indicado pela Fundiestamo), 

dois arquitectos (indicados pela OA e DGPC) e dois engenheiros (indicados pela OE e LNEC);
• O júri colocará cada equipa em uma ou mais bolsas, desagregadas no caso das especialidades de 

arquitetura, térmica, acústica e outras, em (a1) habitação e (a2) residências de estudantes, ou similares 
(e.g., hotelaria) e, no caso da especialidade de engenharia de estruturas, em (e1) edifícios de alvenaria 
e madeira, (e2) edifícios em betão armado e (e3) edifícios em estrutura metálica, devendo ainda ser 
indicado o grau de complexidade da especialidade em causa, caracterizada em (c1) baixa, (c2) média 
ou (c3) alta;

• A equipa de projecto será sorteada da bolsa correspondente ao tipo de edifício em causa.



4. Do projecto à obra

2. Caracterização rigorosa e exaustiva dos imóveis existentes.

• A realizar por equipas do LNEC, universidades, politécnicos e eventualmente outras, de acordo com 

um caderno de encargos a consensualizar com a equipa de projecto, com base num documento 

preparado para o efeito pela Fundiestamo.



4. Do projecto à obra

3. Equipas de revisão de projeto com a competência necessária às intervenções 

em causa; irão acompanhar as equipas de projecto desde a fase de concepção e 

serão co-responsáveis pelo projecto.

• Irão ser constituídas bolsas de equipas de revisão de projecto, seguindo um procedimento 

semelhante ao da contratação das equipas de projecto.



4. Do projecto à obra

4. Empresas de reabilitação com conhecimento, meios e experiência comprovados 

nas intervenções em causa.

• As empresas serão pré-qualificadas, de acordo com requisitos consensualizados com a equipa de 

projecto, à qual se seguirá a fase de concurso. 



4. Do projecto à obra

5. Equipas de fiscalização com a competência necessária às intervenções em 

causa.

• Irão ser constituídas bolsas de equipas de fiscalização, seguindo um procedimento semelhante ao 

da contratação das equipas de projecto.





5. Guide Book FNRE

• Igualmente no sentido de assegurar a qualidade dos projectos e das obras, e ainda com 

o objectivo de transmitir a estratégia de reabilitação do edificado que pretende ver 

implementada - traduzida no ‘princípio do máximo desempenho e da mínima intervenção’ 

- a Fundiestamo está a promover a elaboração do Guide Book FNRE.



5. Guide Book FNRE

• O Guide Book FNRE irá cobrir os tópicos relevantes no contexto da reabilitação urbana, 

nomeadamente: 1. Segurança sísmica, 2. Segurança contra incêndio, 3. Conforto 

térmico e eficiência energética, 4. Qualidade do ar interior, 5. Conforto acústico, 

6. Conforto visual, 7. Instalações, 8. Acessibilidades, 9. Conservação do património, 

10. Sustentabilidade e RCDs, e ainda deixar indicações sobre o uso de novas 

tecnologias, e.g., o BIM.



5. Guide Book FNRE

• O Guide Book FNRE não pretende replicar documentos existentes, nem pretende ser um 

compêndio sobre reabilitação urbana ou tão pouco um regulamento. O objectivo é 

produzir um guia prático, muito sintético e claro, que dê indicações directas aos 

projectistas sobre como cumprir o referido ‘princípio do máximo desempenho e da 

mínima intervenção, em cada uma das especialidades atrás mencionadas, de acordo 

com as melhores práticas e sem violar os regulamentos em vigor.



5. Guide Book FNRE

• Para redigir o Guide Book FNRE, a Fundiestamo convidou especialistas nacionais de 

renome, em cada uma das áreas identificadas, alguns dos quais aqui presentes hoje, 

sendo este seminário um primeiro passo no sentido da concretização deste documento.



5. Guide Book FNRE

• Como a elaboração do Guide Book FNRE implica muitas horas (dias e meses) de 

trabalho, e porque este documento é um elemento central na estratégia do FNRE, a 

Fundiestamo promoveu a publicação do N.º 88 da revista Construção Magazine, 

inteiramente dedicado ao FNRE, viabilizando assim a divulgação a curto prazo 

(Novembro-Dezembro 2018) da abordagem preconizada.



6. Considerações finais

• A Fundiestamo está empenhada em maximizar o desempenho dos edifícios a reabilitar 

no âmbito do FNRE, minimizando as intervenções necessárias, no melhor interesse das 

famílias, da Segurança Social, dos participantes em espécie e do País;

• A Fundiestamo considera que o Guide Book FNRE é um instrumento central para a 

qualidade das intervenções e o sucesso da estratégia delineada e acredita que este 

documento possa vir a ser útil em iniciativas semelhantes, públicas ou privadas, no 

contexto da reabilitação urbana. 



Reabilitação e
Segurança Sísmica

João Azevedo

FNRE – Fundiestamo - 25 de setembro de 2018



Risco Sísmico
Conjugação de três fatores

Perigosidade

Exposição

Vulnerabilidade



catálogo IGIDL,  63ac-1990dc ; 
base de dados IM, 1991-2000

Perigosidade
Sismicidade de

Portugal continental



Lisboa, 1 de Novembro de 1755

Intensidades MMBenavente, 23 de Abril de 1909



Sismicidade Histórica
Intensidades máximas

IPMA

Perigosidade em

Portugal

Zonamento Sísmico de 
Portugal Continental

NP EN1998-1 

Ação sísmica que ocorre em média de 
500 em 500 anos
Probabilidade aproximada de ocorrência 
de 10 por cento em 50 anos



Cansado Carvalho
Aplicação do EUROCÓDIGO 8 à concepção e projecto de edifícios

Efeito do terreno - NP EN1998-1



Fundações superficiais em terrenos 

fracos ou com potencial de liquefacção
- Assentamentos diferenciais (sem sismo)

- Liquefacção: afundamento e rotação global 

dos edifícios

Efeito do terreno



Vulnerabilidade

Mantendo-se a perigosidade,

mantendo ou aumentando a exposição, 

a diminuição do risco só pode ser conseguida

por redução da vulnerabilidade

• construindo edificações mais seguras

• reabilitando as edificações existentes

• demolindo as edificações existentes irrecuperáveis



A vulnerabilidade em patamares aceitáveis

Legislação Sismoresistente

Edificações novas:

- RSA (ainda em vigor)
- EC8 - Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e 

regras para edifícios (em vigor proximamente)

Edificações existentes (reabilitação):

- Vazio e indefinição
- EC8 - Parte 3: Avaliação e reforço de edifícios

(em vigor proximamente)
- “Boas práticas”



Lei 32/2012

Procedeu a alterações ao regime jurídico da reabilitação urbana e ao
Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a
reabilitação urbana

Art.ºs 51º e 53º
… as intervenções em edifícios devem “observar as opções de construção

adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício”

Art.º 77ºA
… independentemente do nível de segurança dos edifícios a reabilitar,

apenas não podem “reduzir a resistência estrutural do edifício,
designadamente ao nível sísmico”.



Proposta SPES+OE+OET (Janeiro 2013) 
Objectivos:

1 - Desencadear a avaliação sísmica de edifícios correntes aquando de
intervenções de reabilitação com alguma expressão económica

2 - Definir as condições em que, em função dessa avaliação, será
obrigatório o reforço sísmico

3 - Definir a exigência, quanto à acção sísmica a considerar no projeto do
reforço

Foram apresentadas medidas concretas
sobre a legislação aplicável e as condições de aplicabilidade





Em termos práticos

1 – Não é necessário reabilitar do ponto de vista da segurança sísmica

2 – Basta não piorar o que está ( ainda que seja péssimo ! )

3 – Pode-se aumentar legalmente o risco, já que:

• mantendo a perigosidade
(não acabando com os sismos por decreto!),

• aumentando a exposição
(“reabilitando” para colocar mais pessoas
em edifícios vulneráveis existentes)

• aceitando manter a vulnerabilidade (por decreto!)

aumenta-se efetivamente o risco.



Reforço sísmico de edifícios
situação atual

• Não há legislação com aplicação obrigatória

• Não há recomendações técnicas. Exceção: Açores; em 

preparação pela SPES/LNEC, hospitais, e EC8 (parte 3)

• Na realidade, em muitas obras ditas de reabilitação urbana reduz-

se a resistência sísmica dos edifícios

• Na situação atual será o colapso de edifícios antigos 

(reabilitados ou não) a maior causa de vítimas e perdas 

económicas quando ocorrer novamente um sismo intenso.



Fatores frequentes
de reduzida segurança

(originais)
- Falta de travamento entre paredes em estruturas de alvenaria;
- Deficiente ligação pavimentos-paredes em estruturas de alvenaria;
- Pisos vazados (soft storeys);
- Reduzida resistência ao corte de pilares de betão armado, sobretudo 
nas estruturas anteriores á entrada em vigor do RSA;
- Utilização de varões lisos e inadequados comprimentos de amarração;
- Pilares curtos em estruturas de betão armado;
- Irregularidades estruturais, tanto em planta como em elevação;
- Muito reduzida rigidez de torção associada a estruturas com núcleos 
centrais de grande rigidez;
- Fundações deficientes, sobretudo em situações de solos de fundação 
brandos.



Piso vazado



Piso vazado



Piso vazado



Defeitos
“invisíveis”



Defeitos
“invisíveis”



Fatores frequentes
de reduzida segurança

(causados)

- Corte de pilares e paredes nos pisos inferiores

- Construção de pisos adicionais não previstos no projecto

original

- Colocação de ornamentos pesados nas fachadas

- Colocação de equipamentos pesados nas coberturas

- Substituições de pisos leves por lajes em betão armado

- Inserção de tubagens e canalizações no interior dos

frontais, danificando elementos estruturais



Pilares cortados



Critérios de conceção
sismo-resistente

- Uso de sistemas estruturais robustos

- Boa ligação entre elementos – funcionamento de conjunto

- Redundância

- Simetria e regularidade (em altura e em planta)

- Adequada pormenorização dos detalhes construtivos

- Uso de sistemas inovadores – Dissipadores de energia

- Uso de sistemas inovadores – Isolamento de base



Reforço sísmico de edifícios

Etapas para garantir a segurança

• Garantir o diálogo dentro da equipa projetista desde o 

momento zero (arquitetura, estabilidade, equipamentos, …)

• Aplicar normativas para além das boas práticas de conceção

• Encorajar a revisão de projeto

• Promover a fiscalização 

• Assegurar a execução de acordo com o projetado

• Impedir intervenções de “reabilitação” que agravem a 

vulnerabilidade dos edifícios 



Reforço sísmico de edifícios

Soluções alternativas

• Reforço de elementos estruturais existentes.

• Introdução de elementos resistentes que funcionem em paralelo 
com os existentes.

• Introdução de elementos locais que incrementem a capacidade de 
deformação não-linear da estrutura.

• Introdução de dispositivos de dissipação de energia (viscosos ou 
histeréticos).



Proposta
Reforço sísmico de edifícios

A avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios deve ser efetuada 
sempre que nas intervenções de reabilitação se verifique, ou se tenha 
verificado desde a sua construção uma das seguintes condições:

- aumento da área bruta ou da altura da construção;
- alteração do tipo de uso do edifício;
- alterações na estrutura do edifício, exceto se for demonstrado pelo 

técnico autor do projeto de estruturas que essas alterações não 
interferem ou interferiram no comportamento sísmico do edifício 
(especialmente importante pela sua relevância é a eliminação de 
paredes em edifícios de alvenaria ou em edifícios de betão aramado 
em que as paredes de alvenaria tenham também uma contribuição 
para a resistência a ações sísmicas);



Proposta
Reforço sísmico de edifícios

(continuação)

- a área a intervencionar ou intervencionadas nos últimos cinco 
anos, incluindo áreas de demolição e áreas de ampliação, exceda 
25% da área bruta de construção do edifício;

- o custo da intervenção de reabilitação, incluindo intervenções 
efetuadas nos cinco anos antecedentes, seja superior a 25% do 
custo de construção de raiz de um edifício equivalente ao existente 
(considerando o preço por metro quadrado de área de construção 
fixo por portaria em cada ano consoante as zonas do País, para 
efeitos de cálculo da renda condicionada);

- o edifício corresponda, de acordo com o clausulado da NP EN1998 
a uma classe de importância III ou IV, ou tenha um coeficiente de 
importância superior à unidade.



Proposta
Reforço sísmico de edifícios

• A ação sísmica a considerar na avaliação e no eventual projeto de 
reforço sísmico é a definida na NP EN1998-3, a qual já tem em conta 
o facto de se tratar de uma intervenção de reabilitação de um 
edifício existente, sendo portanto um valor da ação inferior ao que 
deve ser  considerado no dimensionamento de novas estruturas.

• O relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica deve 
estabelecer a capacidade resistente do edifício relativamente à 
ação dos sismos em percentagem da capacidade resistente que é 
exigida para satisfação da segurança face à ação sísmica definida 
para o projeto de edifícios a reabilitar nesse local.

• Caso a capacidade resistente seja inferior à exigida, deve proceder-
se ao reforço do edifício.



Reabilitação e
Segurança Sísmica

João Azevedo

FNRE – Fundiestamo - 25 de setembro de 2018



Carlos Pina Santos, Investigador Principal do LNEC, pina.santos@lnec.pt

Reabilitação e Segurança contra Incêndio 

Seminário RE(H)ABI(LI)TA - O Património Devoluto do Estado
e o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado

LNEC, Lisboa, 25 de Setembro de 2018 
Organização: Fundiestamo e LNEC 
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Building a Safer Future – Independent Review of 
Building Regulations and Fire Safety: Final Report 

The key issues underpinning the system failure 
include

• Ignorance

• Indifference

• Lack of clarity on roles and responsibilities

• Inadequate regulatory oversight and enforcement tool

A personal view from Dame Judith Hackitt

May 2018 . Dame Judith Hackitt DBE FREng
This publication is available at www.gov.uk/government/publications
© Crown copyright 2018.

http://www.gov.uk/government/publications
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O que é preciso fazer para que não 
aconteçam mais sinistros como os que 
têm acontecido nos últimos anos ?

Proteger a vida humana, preservar o património
e o assegurar o retorno do investimento



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Regulamentação nacional de eficiência energética / certificaç
Objetivos e imposições nacionais (REH; RECS, SCE,...) e europeias (EPBD, ....)

SUSTENTABILIDADE

RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 4

Reabilitação e Segurança contra Incêndio 



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Acréscimo progressivo de exigências
de isolamento térmico e de controlo de ventilação 

com repercussões várias a nível da segurança incêndio

SUSTENTABILIDADE

Incontornável, ambiental, económica e social, utilização 
racional de recursos naturais e de produtos reciclados

RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 5

Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 

Algumas tendências atuais na reabilitação térmica/energética e sustentável (MATERIAIS E PRODUTOS)

 Marcação CE (EN ou ETA)
 Características declaradas ?

 Controlo do mercado ?
 Controlo da aplicação ?
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Algumas tendências atuais nas soluções de reabilitação térmica/energética sustentável

• Isolamento pelo exterior (ETICS, revestimentos/fachadas ventiladas com isolamento

• PUR projetado: exterior e interior (coberturas)

• Painéis sanduíche em coberturas (substituição de soluções existentes)

• Isolamento térmico interior (painéis de gesso cartonado
ou de derivados de madeira + isolante térmico)

• Caixilharias de elevado desempenho:  PVC, corte térmico, madeira, vidros duplos, 
laminados e low e

• Alteração de padrões de ventilação

• Proteções solares (toldos, estores, portadas)

• Utilização de produtos naturais orgânicos e derivados  
RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 7
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 

• Algumas tendências atuais nas soluções de reabilitação térmica/energética e 
sustentável (sistemas e soluções construtivas)

 Marcação CE (EN ou ETA)

 Características declaradas

 Avaliação técnica (DH, DA)

 Controlo do mercado ?

 Conceção das soluções?

 Controlo da aplicação ?



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Exemplo (ETICS)



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Marcação CE (EN ou ETA)

Características declaradas 

• Classificação de reação ao fogo ?
(ensaio e classificação) 

• Controlo do mercado ?

• Disposições construtivas (Materiais, 
componentes e pormenorização construtiva) ?

• Requisitos regulamentares (SCIE) ?
• Controlo da aplicação ?

RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 10

Exemplo (ETICS)



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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z ≥ 150 mm



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Patologias de Sistemas do tipo
ETICS,LNEC,Lisboa,2015.06.29
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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http://www.stylepark.com/en/architecture/facades-green-facades

Fachadas verdes
Paineis fotovoltaicos em paredes

• Mais algumas tendências atuais na reabilitação térmica/energética e sustentável
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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http://e2designlab.com.au/blog/i_2014-11-05-what-do-you-do-
when-you-have-an-idea-

https://theconversation.com/how-green-roofs-can-protect-city-
streets-from-flooding-82679 Coberturas verdes

Paineis fotovoltaicos em coberturas

RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 17

LNEC



Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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O que é preciso fazer para minimizar o 
risco de ocorrência de sinistros como os 
que têm acontecido nos últimos anos ?
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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A regulamentação SCIE atual (?)
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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A regulamentalção atual procurou adaptar-se
e responder à evolução sofrida em termos
de soluções e de práticas correntes,
mas é claramente insuficiente 

O conhecimento dos intervenientes
e responsáveis sobre o desempenho
ao fogo das soluções (projetistas, donos de obra, 
indústria, aplicadores e utilizadores,..)
é manifestamente insuficiente

A informação técnica idónea disponível
e facilmente acessível é manifestamente 
insuficiente

É necessário rever e atualizar a 
regulamentação SCIE para acompanhar a 
evolução técnica e exigencial noutros domínios, 
e as prioridades atuais (reabilitação)

É necessária a formação multidisciplinar
dos intervenientes e responsáveis técnicos
e outros envolvidos (projetistas, peritos, donos 
de obra, indústria, aplicadores e utilizadores,..)

Devem ser criadas e divulgadas
informação e recomendações técnicas, e 
metodologias de FSE acessíveis e idóneas
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Um modelo de simulação das condições de segurança dos edifícios, desenvolvido especifica
mente para os edifícios existentes e baseado numa engenharia de SCI, permitiria avaliar
com rigor as condições de segurança presentes, tendo em consideração a capacidade de
desempenho dos meios de segurança que o edifício possui e daqueles a instalar,
permitindo ao projetista uma maior flexibilidade na escolha dos meios de segurança a adotar,
eliminando simultaneamente a subjetividade que atualmente se verifica na escolha das soluções.

Apesar dos mais recentes progressos em algumas destas matérias, nomeadamente na atividade
do LNEC, que tem em curso o desenvolvimento de um modelo global para a SCI,
o volume de trabalho a levar a cabo pelos vários atores poderá remeter‐se à possibilidade da
sua utilização plena para o médio prazo.

Importa, pois, encontrar medidas alternativas mais rápidas, ainda que provisórias, com várias
escalas e âmbitos de aplicação.

António Leça Coelho/LNEC
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 

http://www.fundiestamo.com/pdf/FNRE2.pdf



9. A intervenção - preparação
• Caracterização do imóvel por entidades do SistemaCientífico e Tecnológico Nacional
• Preparação de guidelines a disponibilizar às equipas
de projecto sobre:
• Segurança sísmica
• Segurança contra incêndio
• Materiais: durabilidade, sustentabilidade e RCDs
• Eficiência energética e conforto térmico
• Conforto acústico
• Qualidade do ar interior
• Conservação do património

RE(H)ABI(LI)TA 2018 | 23

Reabilitação e Segurança contra Incêndio 



• 9. A intervenção - projecto
• • Projecto de arquitectura da autoria de ateliers com
• competência reconhecida em reabilitação
• • Projecto de engenharia da autoria de gabinetes com
• competência reconhecida em reabilitação de
• estruturas existentes, desagregada em (i) estruturas de betão
• armado, (ii) estruturas metálicas, (iii) estruturas de alvenaria, (iv)
• estruturas de madeira, (v) estruturas de terra (e.g., adobe, taipa)
• • Revisão de projecto por parte de gabinetes com
• competência reconhecida em reabilitação de
• estruturas existentes
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 



• 9. A intervenção – obra

• • Empresas de construção, com competência e

• capacidade técnica comprovadas, no contexto da

• reabilitação

• • Fiscalização com competência comprovada em

• obras de reabilitaçãoo
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
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A aplicação do Método de Avaliação do Estado 
de Conservação de imóveis (MAEC) em obras 

de reabilitação

António Vilhena
LNEC | Departamento de Edifícios

avilhena@lnec.pt
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Reabilitação de edifícios

• O sucesso de uma intervenção de reabilitação reside na 
detenção de informação atualizada e rigorosa sobre as 
características e estado do edificado
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1. Avaliação do estado de 
conservação

Política de 
manutenção

Recolha de 
informação Modelação Planeamento Ação Análise

Avaliação do 
estado de 

conservação

Orçamento

Especificações

Modelo de ciclo 
de vida

Opções

Risco

Priorização

Estratégias de 
reabilitação

Contingências
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Avaliação do estado de conservação

• Levantamento e apreciação das condições em que se 
encontram os elementos construtivos e as instalações 
que constituem o edifício

• Pode envolver a recolha e o tratamento da informação 
obtida por inspeção, pesquisa documental, 
acompanhamento do desempenho ou ensaios
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Avaliação do estado de conservação

• Tarefa tecnicamente complexa, que exige 
conhecimento, equipamento e tempo

• Usualmente realizada com base na identificação de 
sinais ou indicadores de sintomas de degradação ou de 
anomalia

• A apreciação implica o julgamento face a uma escala 
de referência
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Avaliação versus peritagem

8

Tipo Objetivo Método Recursos Resultados Utilização

Avaliação
Avaliar a 

gravidade das 
anomalias

Inspeção 
visual

(ensaios não 
destrutivos)

Expedita e 
pouco 

onerosa

Valor global
comparável

entre 
avaliações

Informar 
processos de 

decisão

Peritagem
Determinar as 

causas das 
anomalias

Inspeção 
visual

(eventual remoção 
de revestimentos)

Ensaios

Mais tempo e 
maiores 

encargos 

Relatório 
técnico

Apoiar a 
definição de 
trabalhos de 
reabilitação
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Avaliação do estado de conservação

• Muitas vezes a escala de referência é estabelecida 
pela formação e experiência do avaliador

• Conduz a subjetividade na avaliação e a resultados 
diferentes consoante o avaliador que realiza a tarefa
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Critérios de desempenho

• A intervenção de reabilitação deve basear-se numa 
avaliação rigorosa e objetiva do estado de 
conservação dos componentes do edifício

• A definição de critérios é um aspeto crítico para o 
estabelecimento do momento e do tipo de intervenção e 
da respetiva priorização
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Avaliação do estado de conservação

• Com vista a apoiar a implementação das políticas 
públicas de reabilitação do parque edificado, o LNEC 
desenvolveu nos últimos anos diversos métodos de 
avaliação do estado de conservação dos edifícios

• De entre esses métodos destacam-se os seguintes:
 Metodologia de certificação das condições mínimas de 

habitabilidade

 Método de avaliação do estado de conservação dos 
imóveis

 Método de avaliação das necessidades de reabilitação de 
edifícios

 

 

NRAU – NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO 
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios 
(Portaria n.o 1192-B/2006, de 3 de Novembro) 

____________| ____________ 
código do técnico           número da ficha 

A. IDENTIFICAÇÃO 
Rua/Av./Pc.:  .......................................................................................................................................................................................................................  
Número:  ...................  Andar:  .......................  Localidade: ........................................................  Código postal: ............... - ............   ........................   
Distrito:  .............................................................  Concelho: ..........................................................  Freguesia:  .............................................................  
Artigo matricial:..................................................  Fracção: ............................................................  Código SIG (facultativo): .......................................  

B. CARACTERIZAÇÃO 
N.º de pisos 
do edifício 
| __| __|  

N.º de unidades 
do edifício 
| __| __|  

Época de 
construção 

__________________ 

Tipologia 
estrutural 

__________________ 

N.º de divisões 
do locado 
| __| __|  

Uso do 
locado 

__________________ 

C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS Anomalias 
Não se 
aplica Ponderação Pontuação 

 
Muito 

ligeiras Ligeiras Médias Graves Muito 
graves 

Edifício (5) (4) (3) (2) (1) 

1. Estrutura       x   6   =  _______ 
2. Cobertura       x   5   =  _______ 
3. Elementos salientes       x   3   =  _______ 

Outras partes comuns         
4. Paredes       x   3   =  _______ 
5. Revestimentos de pavimentos       x   2   =  _______ 
6. Tectos       x   2   =  _______ 
7. Escadas       x   3   =  _______ 
8. Caixilharia e portas       x   2   =  _______ 
9. Dispositivos de protecção contra queda       x   3   =  _______ 
10. Instalação de distribuição de água       x   1   =  _______ 
11. Instalação de drenagem de águas residuais       x   1   =  _______ 
12. Instalação de gás       x   1   =  _______ 
13. Instalação eléctrica e de iluminação       x   1   =  _______ 
14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão       x   1   =  _______ 
15. Instalação de ascensores       x   3   =  _______ 
16. Instalação de segurança contra incêndio       x   1   =  _______ 
17. Instalação de evacuação de lixo       x   1   =  _______ 

Locado         
18. Paredes exteriores       x   5   =  _______ 
19. Paredes interiores       x   3   =  _______ 
20. Revestimentos de pavimentos exteriores       x   2   =  _______ 
21. Revestimentos de pavimentos interiores       x   4   =  _______ 
22. Tectos       x   4   =  _______ 
23. Escadas       x   4   =  _______ 
24. Caixilharia e portas exteriores       x   5   =  _______ 
25. Caixilharia e portas interiores       x   3   =  _______ 
26. Dispositivos de protecção de vãos       x   2   =  _______ 
27. Dispositivos de protecção contra queda       x   4   =  _______ 
28. Equipamento sanitário       x   3   =  _______ 
29. Equipamento de cozinha       x   3   =  _______ 
30. Instalação de distribuição de água       x   3   =  _______ 
31. Instalação de drenagem de águas residuais       x   3   =  _______ 
32. Instalação de gás       x   3   =  _______ 
33. Instalação eléctrica       x   3   =  _______ 
34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão       x   1   =  _______ 
35. Instalação de ventilação       x   2   =  _______ 
36. Instalação de climatização       x   2   =  _______ 
37. Instalação de segurança contra incêndio       x   2   =  _______ 

D. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANOMALIAS 
Total das pontuações (a)   
         

Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis (b)   
         

Índice de anomalias (a/b)   
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Método de avaliação do estado de conservação de imóveis
MAEC
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Quadro legal atual

• O Método de avaliação do estado de conservação dos 
imóveis (MAEC) foi desenvolvido no âmbito do Regime 
de Arrendamento Urbano de 2006 (RAU)

• Neste regime, a atualização extraordinária do valor da 
renda estava condicionada, entre outros fatores, à 
avaliação do estado de conservação do locado
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Quadro legal atual

15

› Mantém o MAEC em aplicação, em tudo o 
que não for incompatível com o novo 
regime e com as necessárias adaptações

› Isto acontece até à entrada em vigor de 
nova portaria que substitua a Portaria
n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro
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• Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)

IFRRU 2020



Quadro legal atual

16

› Determinar a execução de obras de 
conservação

› Ordenar a demolição total ou parcial das 
construções
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Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

• Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)

IFRRU 2020



Quadro legal atual

17

› Identificar os edifícios a reabilitar, o seu 
estado de conservação e a extensão das 
intervenções previstas no programa de 
execução da ARU

› Determinar a execução de obras de 
conservação

› Agravar a taxa do IMI em edifícios 
degradados
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Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

• Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)

IFRRU 2020



Quadro legal atual

18

› Avaliar o estado de conservação de 
unidades destinadas ao realojamento de 
arrendatários

› Intimar o senhorio a realizar obras de 
conservação
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Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

• Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)
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Quadro legal atual
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› Condiciona a isenção de IMI à melhoria de 
pelo menos dois níveis do estado de 
conservação nos prédios urbanos objeto 
de ações de reabilitação

› A avaliação é realizada antes e depois da 
intervenção
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Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

• Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)

IFRRU 2020



Quadro legal atual

20

› Apoiar a reabilitação e revitalização 
urbanas dentro das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) em centros históricos, 
zonas ribeirinhas ou zonas industriais 
abandonadas definidos pelos Municípios

› Reabilitação integral de edifícios, com 
idade igual ou superior a 30 anos, ou, no 
caso de idade inferior, que demonstrem 
um nível de conservação igual ou inferior 
a 2
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Regime de determinação do 
nível de conservação de imóveis
(Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)

Regime jurídico da urbanização e edificação
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterações posteriores)

Regime jurídico da reabilitação urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e alterações posteriores)

Regime jurídico das obras  em prédios arrendados
(Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e alterações posteriores)

Estatuto dos benefícios fiscais
(Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e alterações posteriores)

• Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas (IFRRU 2020)



Modelo

• A avaliação é do tipo multicritério, sendo o método 
constituído por
 lista de elementos funcionais que discriminam os elementos 

construtivos do edifício e do locado

 critérios de avaliação que permitem relacionar as 
características do edifício ou do locado com um nível numa 
escala de anomalias

 ponderações que definem a importância relativa de cada 
elemento funcional na avaliação global

 regras de associação dos resultados parciais num resultado 
global
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Objetivo

• A avaliação compara o estado atual do elemento 
funcional com as condições que o elemento 
funcional proporcionava quando o edifício foi 
construído (ou quando sofreu a última intervenção 
profunda)

• A avaliação verifica a existência e o estado de 
infraestruturas básicas:
 das instalações de distribuição de água, de eletricidade e de 

drenagem de águas residuais, em todos os locados 

 dos equipamentos sanitário e de cozinha, nos locados 
habitacionais
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Instrumentos

Para a implementação do MAEC foram desenvolvidos dois instrumentos:
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Instruções de aplicaçãoFicha de avaliação

+



Ficha de avaliação

A Ficha é composta por duas páginas:
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Instruções de aplicação

Permitem:
 enquadrar a aplicação da ficha

 estabelecer regras e procedimentos

 definir critérios objetivos

contribuindo para uma aplicação rigorosa e independente 
do método

Disponíveis em:
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/nrau/pt/nrau/docs/

MAEC_2007-10.pdf
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Resultado

• Cada elemento funcional é classificado com uma 
pontuação que tem em conta o nível de anomalia e a 
importância do elemento no edifício

• O resultado global é expresso numa escala com cinco 
níveis

26

Excelente
(5)

Bom
(4)

Médio
(3)

Mau
(2)

Péssimo
(1)
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Critérios de avaliação

• A avaliação do nível de anomalia que afeta cada elemento funcional aplicável deve ser realizada comparando:

• Portanto, não devem ser tidos em consideração:
 o nível de qualidade

 o nível de segurança

 a satisfação da regulamentação e da normativa atual ou em vigor à data em que o imóvel foi construído

 a existência de partes ou da totalidade da unidade que não estão licenciadas por organismo competente
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condições atuais do imóvel
condições que imóvel proporcionava quando 

foi construído ou quando
sofreu a última intervenção profunda



Gravidade da anomalia
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Muito ligeiras
(5 pt.)

Ligeiras
(4 pt.)

Médias
(3 pt.)

Graves
(2 pt.)

Muito graves
(1 pt.)

Anomalias que 
prejudicam o aspecto
e que requerem 
trabalhos de difícil 
execução

Anomalias que 
prejudicam o uso e 
conforto e que 
requerem trabalhos 
de difícil execução

Anomalias que 
colocam em risco a 
saúde e a 
segurança, podendo 
motivar acidentes 
sem grande 
gravidade, e que 
requerem trabalhos 
de difícil execução

Ausência de 
anomalias ou 
anomalias sem 
significado

Anomalias que 
prejudicam o aspecto
e que requerem 
trabalhos de fácil 
execução

Anomalias que 
prejudicam o uso e 
conforto e que 
requerem trabalhos 
de fácil execução

Anomalias que 
colocam em risco a 
saúde e a 
segurança, podendo 
motivar acidentes 
sem grande 
gravidade, e que 
requerem trabalhos 
de fácil execução

Anomalias que 
colocam em risco a 
saúde e a 
segurança, podendo 
motivar acidentes 
graves ou muito 
graves

Ausência ou 
inoperacionalidade de 
infraestrutura 
básica



Locado | 24. Caixilharia e portas exteriores - Janelas
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Anomalias ligeiras



Caraterísticas do MAEC

• Âmbito – É aplicável à generalidade dos tipos de edifícios

• Aceitação – Foi discutido com os vários intervenientes e 
está a ser utilizado

• Independência – Adota procedimentos e instrumentos 
objetivos e quantitativos

• Transparência – Os resultados são apresentados de 
forma compreensível por todos os intervenientes

• Custo – O tempo e meios necessários constituem um 
encargo socialmente aceitável

• Reconhecimento – Foi adotado como referência em 
vários diplomas legais
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Notas finais
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Aspetos importantes a reter

• Necessidade de formação

• Escalonamento das ações de acordo com a prioridade

• Enquadramento das exigências
(e.g., aspetos legais, técnicos, sociais, tecnológicos, segurança)

• Planeamento das estratégias
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Notas finais

• A gestão dos recursos associados à reabilitação obrigam a uma avaliação das necessidades de intervenção rigorosa 
e objetiva

• A definição dos critérios para essa avaliação é uma tarefa difícil pois encontra necessidade de compatibilidade entre 
a estratégia a implementar e os constrangimentos associados aos edifícios

• A avaliação do estado de conservação pode ser utilizada para estimar os trabalhos necessários e a sua viabilidade 
económica 
(e.g., informar decisões a tomar pelo proprietário)

• O MAEC dispõe das ferramentas necessárias para a implementação correta e adequada das estratégias de 
reabilitação
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Muito obrigado pela atenção

António Vilhena
LNEC | Departamento de Edifícios

avilhena@lnec.pt



Helder Gonçalves
LNEG

25 de Setembro de 2018

Reabilitação, Conforto Térmico e Eficiência
Energética nos Edifícios em Portugal,



Tópicos

Reabilitação “energética” de edifícios

• Contexto actual
• Conforto Térmico vs Qualidade térmica
• Consumos energéticos vs Eficiência Energética
• Energias Renováveis e os NZEB

Helder Gonçalves – 25 de Setembro de 2018



Envolvente (Opaca e  envidraçados) 

Clima





Conforto
Casa quente e 

fresca

Luz
Água Quente

Banhos

Água Quente
Cozinha

Aquecimento

Electrodomésticos

Pedro Cabrito

Necessidades das pessoas 
nos edifícios

Arrefecimento





Bom

Mau

Péssimo

VERÃO/ CONFORTO TÉRMICO

74 % (-)

26% (+)
Bom

Mau

Péssimo

VERÃO/ CONFORTO TÉRMICO

74 % (-)



Muito Bom
26%

Bom
26%

Mau 
26%

Péssimo
9%

nsnr
13%

Inverno/Conforto

Muito Bom

Bom

Mau

Péssimo

nsnr

52 % (+) 35 %(-) 13% (nsnr)



Pedro Cabrito

Conforto
Aquecimento e ar 

condicionado

25%

Luz
Electrodomésticos

25-50%

Água Quente
Banhos e Cozinha

25-50%

Quanto consumimos ?



Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2009-2010)

ALOJAMENTO
(Utilização)

Consumo Despesa

1º

2º

3º

1º

2º

3º

Consumo médio por alojamento; Electricidade 3673kWh; Gás Natural 779kW
Cozinha inclui Fogão com forno, Placa, Forno independente, Fogareiro, Lareira, Microondas, Exaustor/extractor, Frigorífico (com e sem congelador), 
Combinado, Arca congeladora, Máquina de lavar loiça, Máquina de lavar e secar roupa, Máquina de secar roupa e Máquina de lavar roupa.

Os Equipamentos Eléctricos incluem Aspirador, Aspiração central, Ferro de engomar, Máquina de engomar, Desumidificador, Televisão,
Rádio, Aparelhagem, Leitor de DVD, Computador, Impressora e Impressora/Fax.



Factores mais importantes na reabilitação “energética” 
de edifícios

• Envolvente (Paredes e Coberturas) /ISOLAMENTOS
• Vãos Envidraçados e caixilharias /Ganhos e Perdas)
• Protecção Solar-Verão
• Ventilação Natural
• Energia Renováveis (Térmicos e Electricidade)

Helder Gonçalves – 25 de Setembro de 2018



Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2009-2010)

Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico  
(2010)

• Aquecimento
• Electricidade
• Lenha 
• Solar inexistente

• AQS
• Esquentadores
• Solar fraca penetração 

• Envolvente
• Vidros; 75,4% simples; 18,8 % duplos, 7% VDcct
• Isolamentos; Paredes: 21,1% ; Coberturas: 14,1%

• Equipamentos e Iluminação
• Melhoria de Classe Energética

1. Equipamentos (Classe)
2. Solar Térmico (AQS)
3. Reabilitação de 

Envolvente



Special glazing
• Different glazing materials

Glazing system
• ventilation systems
• operable and automatic window controls

Sunshading



Sistemas pre fabricados de fachada (colector térmico)

AEE Intec



1990 2000 2010 2020

1990 2000 2010 2020

Residential 
(DL 40/1990)

EPBD
2002/91/EC

Services
(DL 119/1998)

Regulations 
revision and 

Buildings 
certification

(DL 78/79/80/2006)

Portugal

Europe

EPBD
2010/31/UE

Nearly Zero 
Energy Buildings 

(NZEB)

Regulation 
revision in 

preparation to  
NZEB

Legislation mechanism



RECAST EPBD
DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 19 May 2010
on the energy performance of buildings

(recast)

Article 9
Nearly zero-energy buildings

1. Member States shall ensure that:

(a) by 31 December 2020, all new buildings are nearly zero- energy buildings; and
(b) after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities 

are nearly zero-energy buildings.

Member States shall draw up national plans for increasing the number of nearly zero-
energy buildings. These national plans may include targets differentiated according to 
the category of building.

Legislation mechanism



Necessidades energéticas (kWh/m2a)
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SOLAR XXI  - Energy performance

NZEB Energy performance

Reaching “zero energy”
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reducing building energy demands

standard  value
building regulation Building in accordance with actual 

building code+typical building
related loads

Improved standard + Typical
building related loads

Use of efficiency measures (passive
techniques and strategies)

Use of renewable energies

Feed-in credit

Feed-in credit (estimated in 2011)
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Plus Energy Settlement 

Kleehäuser Freiburg Kraftwerk B

Residential buildings
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Edifícios
Existentes

Residenciais

Envolvente Isolamentos
Janelas

Equipamentos Iluminação
Electrodomésticos

Aquecimento Sistemas mais 
Eficientes

AQS Solar Térmico

Edifícios 
Novos NZEB Envolvente/Renováveis

Aquecimento e 
Arrefecimento

Renováveis
nos Edifícios

Solar Electricidade/ Térmico

Geotermia Aquecimento/AQS

NZEB

Reabilitação
Aumentar o Conforto

Térmico

evitar
consumos

energéticos

“Suficiência energética”
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Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 2 de 20

Índice

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

3. Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

4. Conclusão



Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 3 de 20

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

A intervenção (projeto e obra) deve garantir a sustentabilidade
ambiental, económica e social numa perspetiva do ciclo de vida (obra,
exploração e desconstrução)

(Pinheiro, 2006)



Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 4 de 20

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

A intervenção (projeto e obra) deve garantir a sustentabilidade ambiental,
económica e social numa perspetiva do ciclo de vida (obra, exploração e
desconstrução) - avaliar e certificar
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Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 5 de 20

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

A intervenção (projeto e obra) deve garantir a sustentabilidade ambiental,
económica e social numa perspetiva do ciclo de vida (obra, exploração e
desconstrução) - avaliar e certificar

Reabilitação do imóvel "O Século", localizado no Bairro Alto (Lisboa), Edifício Sede do Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (imóvel classificado) – Certificado classe B do LiderA (sem acréscimo de custos)



Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 6 de 20

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

A intervenção (projeto e obra) deve garantir a sustentabilidade ambiental,
económica e social numa perspetiva do ciclo de vida (obra, exploração e
desconstrução)

A criação de valor social é inerente ao tipo de intervenção, à utilização que será dada a estes 
edifícios e à sua influência no espaço público envolvente:

- “preservar o património construído”;
- “promover a regeneração dos centros urbanos”;
- “arrendamento mais acessível para habitação permanente e para habitação temporária de 

estudantes do ensino superior”.

- “optando sempre pela solução mais económica, avaliada segundo uma análise do ciclo de vida”, 
minimizando os custos de aquisição e de manutenção;

- “deve resultar num custo global inferior ao da construção nova”.

CCV (taxa de atualização X%, período de Y anos após a reabilitação)



Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 7 de 20

1. A sustentabilidade da intervenção de reabilitação 

Do “berço ao berço” (from “cradle-to-cradle”)

Do “berço ao portão” 
(from “cradle-to-gate”) Do “portão ao túmulo” (from “gate-to-grave”)

Do “Berço ao túmulo” (from “cradle-to-grave”)

Etapa de produto (A1-
A3)

Etapa do 
processo de 
construção 

(A4-A5)

Etapa de utilização: 
elementos construtivos 

e exploração do 
edifício (B1-B7)

Etapa de fim de 
vida (C1-C4)

Módulo D - Benefícios e 
cargas além das fronteiras 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 (NP EN 15804:2012+A1:2015;
IPQ, 2015)

A intervenção (projeto e obra) deve garantir a sustentabilidade ambiental,
económica e social numa perspetiva do ciclo de vida (obra,
exploração e desconstrução)
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2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

“sustentabilidade ambiental dos edifícios reabilitados”:
recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-
berço para minimizar os impactes ambientais da intervenção

Origem dos materiais 
e recursos afectos à 

sua execução

Necessidades de 
manutenção e vida 

útil potencial

Destino mais 
provável: substituição 
ou desconstrução do 

edifício

Impactes ambientais do 
berço-ao-berço

Produção e construção

Exploração

Fim de vida

(ACV;Life-Cycle Assessment - LCA)

Materiais e soluções construtivas mais 
económicos no ciclo de vida
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2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

Recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-berço
para minimizar os impactes ambientais da intervenção

Produção e construção

Dar preferência às alternativas:
- produzidas a menor 

distância;

- de menor impacte ambiental 
no ciclo de vida (expresso em 
Rótulo Ecológico ou 
Declaração Ambiental de 
Produto);

- com maior conteúdo 
reciclado.

(Göswein et al., 2018)
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2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

Recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-berço
para minimizar os impactes ambientais da intervenção

Produção e construção

Dar preferência às alternativas:
- produzidas a menor distância;
- de menor impacte ambiental 

no ciclo de vida (expresso em 
Rótulo Ecológico ou Declaração 
Ambiental de Produto; de 
acordo com a Estratégia 
Nacional para as Compras 
Públicas Ecológicas 2020);

- com maior conteúdo reciclado. 

Sistema português de 
registo de DAP para o 

habitat construído

http://www.daphabitat.pt

(Anderson, 2018)
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2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

Recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-berço
para minimizar os impactes ambientais da intervenção

Produção e construção

Dar preferência às alternativas:
- produzidas a menor distância;
- de menor impacte ambiental no 

ciclo de vida (expresso em Rótulo 
Ecológico ou Declaração Ambiental 
de Produto);

- com maior conteúdo reciclado 

certificado (no espírito do 

Decreto-Lei n.º 178/2006).
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2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

Recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-berço
para minimizar os impactes ambientais da intervenção

- Maximizar a vida útil / durabilidade da 
intervenção e dos materiais nesta utilizados;

- Promover a facilidade de inspecção
(inspecionabilidade) e de manutenção 
(manutibilidade);

- Selecionar equipamentos que 
minimizem o consumo de eletricidade 
e de água na fase de exploração;

- Implementar um sistema de gestão 
ambiental do edifício.

Exploração



Reabilitação, Sustentabilidade e RCD
José Dinis SILVESTRE, Jorge de BRITO, Manuel Duarte PINHEIRO, Vera DURÃO 13 de 20

2. Sustentabilidade ambiental: obra, exploração e desconstrução

Recomenda-se a avaliação ambiental do ciclo de vida do berço-ao-berço
para minimizar os impactes ambientais da intervenção

Dar preferência aos 
materiais e soluções 
construtivas passíveis de 
serem reutilizados ou, 
pelo menos, recicláveis, 
após a desconstrução

Fim de vidaExploração
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3. Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

O projeto de execução deve incorporar um plano de prevenção
e gestão de RCD (de acordo com o Decreto-Lei 46/2008):
- incluindo orientações para implementar a demolição seletiva;
- seguindo o princípio da hierarquia dos resíduos (Decreto-Lei n.º

73/2011);
- selecionando soluções de proximidade para a reutilização, reciclagem,

valorização ou eliminação dos RCD;

Prevenção e redução

Preparação para a reutilização

Reciclagem
Outros tipos de 
valorização (ex.: 

energética)

Eliminação
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3. Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

O projeto de execução deve incorporar um plano de prevenção
e gestão de RCD (de acordo com o Decreto-Lei 46/2008):
- maximizando a reutilização in situ dos RCD, devidamente segregados e

com baixo grau de contaminação, e a reciclagem (ex.: utilização de
agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos de acordo
com a especificação LNEC-E471 2009), com redução do custo
global;

(Kurda, 2017)
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3. Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

O projeto de execução deve incorporar um plano de prevenção
e gestão de RCD (de acordo com o Decreto-Lei 46/2008):
- identificando os materiais existentes que contêm fibras de

amianto e obrigando a que sua remoção cumpra a legislação em vigor
(Portaria n.º 40/2014).
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4. Conclusão

Desafio atual: intervenções de reabilitação eco-eficientes, minimizando
simultaneamente os custos e os impactes ambientais nas fases de obra e
de exploração do edifício.

“reabilitação (…) aumenta a vida útil dos edifícios com (…) rentabilização dos 
recursos ambientais já investidos, (…) redução de emissões de gases com efeito 
estufa, (…) minimização dos resíduos da construção e (…) conservação da natureza 
e da biodiversidade.”

Reabilitar como regra, Resolução do Conselho de Ministros n.º 170/2017
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4. Conclusão

Desafios futuros:
- Eficiência material: as obras de reabilitação como fornecedor

preferencial de matérias-primas para a indústria da construção
(implementando a economia circular e o “urban mining”);

- Base de dados nacional de perfis ambientais de materiais de construção
para permitir a Avaliação do Ciclo de Vida das alternativas de
intervenção;

- Análise custo(económico, ambiental e energético)-benefício
das soluções de reabilitação térmica da envolvente.
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ASPECTOS DE QUALIDADE ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS

♦ ISOLAMENTO SONORO

Sons Aéreos

Sons de Percussão

♦ RUÍDO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

IN
C

O
M

O
D

ID
A

D
E

!

≥ Valor Limite

≤ Valor Limite

≤ Valor Limite



EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E MISTOS
(PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS)

Se habitação
subjacente ao

estabelecimento:
L´n,w <= 50 dB 

  Equipamentos

Dn,w ≥  58 dB
L´n,w ≤  60 dB

Habitação

Verificar
incomodidade

(Artº 12º do RLPS)

Habitação

ESTABELECIMENTO
OU

UNIDADE

Habitação Habitação

Interiores
ou

exteriores

D
2m

,n
,w

 ≥
  3

0 
dB

L´n,w ≤  50  dB

Equipamentos
LAr ≤ (Vd. 1,h)

Dn,w ≥  50 dB
L´n,w ≤  60 dB

D
2m

,n
,w

 ≥
  3

3 
dBDn,w ≥  50 dB
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Europa: Descritores e limites

In COST Action TU0901 

Sons aéreos Sons de impacto

País Descritor Limite Descritor Limite

Austria DnT,w ≥ 55 L´nT,w ≤ 48

Bélgica DnT,w ≥ 54 L´nT,w ≤ 58

Bulgária R´w ≥ 53 L´n,w ≤ 53

Croácia R´w ≥ 52 L’w ≤ 68

Dinamarca R´w ≥ 55 L´n,w ≤ 53

Espanha DnT,A = DnT,w + C ≥ 50 L´nT,w ≤ 65

Finlândia R´w ≥ 55 L´n,w ≤ 53

França DnT,w + C ≥ 53 L´nT,w ≤ 58

Alemanha R´w ≥ 54 L´n,w ≤ 53

Itália R´w ≥ 53 L´n,w ≤ 63

Holanda R´w + C ≥ 52 L´nT,w + CI ≤ 54

Portugal DnT,w ≥ 50 L´nT,w ≤ 60

Suiça DnT,w + C ≥ 52 L´nT,w + CI ≤ 53
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Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente decreto-lei aplica-se à reabilitação de edifícios ou de frações,
concluídos há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana,
sempre que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso
habitacional e desde que a operação urbanística não origine desconformidades,
nem agrave as existentes, ou contribua para a melhoria das condições de
segurança e salubridade do edifício ou fração.

DL 53/2014, 8 de Abril

Artigo 5.º
Dispensa de aplicação de requisitos acústicos

As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas do cumprimento
de requisitos acústicos, previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de
9 de junho, com exceção das que tenham por objeto partes de edifício ou frações autónomas
destinados a usos não habitacionais.



EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E MISTOS
(PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS)

Se habitação
subjacente ao

estabelecimento:
L´n,w <= 50 dB 

  Equipamentos

Dn,w ≥  58 dB
L´n,w ≤  60 dB

Habitação

Verificar
incomodidade

(Artº 12º do RLPS)

Habitação

ESTABELECIMENTO
OU

UNIDADE

Habitação Habitação

Interiores
ou

exteriores

D
2m

,n
,w

 ≥
  3

0 
dB

L´n,w ≤  50  dB

Equipamentos
LAr ≤ (Vd. 1,h)

Dn,w ≥  50 dB
L´n,w ≤  60 dB

D
2m

,n
,w

 ≥
  3

3 
dBDn,w ≥  50 dB

c/ RERU

LNEC | 6



REGULAMENTO DE ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS
(ASPETO IMPORTANTE)

Considera despenalização de exigências em edifícios situados em zonas históricas
(3 dB).

8 - Aos edifícios situados em zonas históricas que sejam objecto de acções de
reabilitação, mantendo uma das vocações de uso previstas no presente artigo e
a mesma identidade patrimonial, podem aplicar-se os requisitos constantes das
alíneas b) a g) do n.º 1, com uma tolerância de 3 dB.
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Pavimento Flutuante/tipo

L´nT,w ≤ 60 dB

DnT,w ≥ 50 dB

A aplicação de um pavimento flutuante, com laje de betão, 
satisfaz os requisitos regulamentares independentemente do 

revestimento de piso a aplicar

EXEMPLOS (1)

LNEC | 8



Pavimentos de madeira tradicionais (tábuas de soalho 
sobre barrotes de madeira e teto de estafe)

80 dB ≤ L´nT,w ≤ 85 dB 35 dB ≤ DnT,w ≤ 40 dB

Situação 1 – Entre frações de habitação

Todo o edifício incluindo estrutura

Todo o edifício mantendo a estrutura

Pisos singulares de habitação
Intervenção na habitação a remodelar
Intervenção nas habitações contíguas

Espessura das paredes
Pé direito e área disponível
Peso do teto falso a aplicar

Situação 2 – Rés-do-chão com 
utilização comercial

Sem ligação flexível
Dn,w= 49 dB  e L´n,w= 65 dB

Com ligação flexível
Dn,w= 51 dB  e L´n,w= 58 dB 

- 7+ 2

EXEMPLOS (2)

LNEC | 9



LAJE DE BETÃO COM TETO FALSO

Esta solução, com laje de 0,20 m de espessura, pode 
aumentar o isolamento a sons aéreos até 5 dB

Não é solução para sons de 
Percussão

A redução resultante da aplicação de um teto falso 
depende do pavimento existente

EXEMPLOS (3)
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PAREDES DIVISÓRIAS

Parede alvenaria de tijolo

RW = 52 dB

Divisória de gesso

RW = 52 dB

4 placas de gesso
12,5 mm cada

Lã de rocha de 40 
mm e 55 kg/m3

ou lã mineral natural

Divisória de aglomerado melamínico

RW = 52 dB

Aglomerado melamínico 19 mm

Lã de rocha de 60 mm e 70kg/m3

Tela acústica 3,8 mm

EXEMPLOS (4)
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Avaliação de Qualidade

“CLASSE Acústica LNEC”

i) Vizinhança próxima;

ii)    Edifício (acessos comuns); 

iii)   Unidade habitacional. 

Níveis físicos:

Pontos
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Critério de Avaliação Global

NAA < 1.0 ⇒ TIPO D – Não conforme à legislação e/ou não assegurando desempenho acústico 
adequado.

1,0 ≤ NAA < 1.5 ⇒ TIPO C - Cumpre, genericamente, com o disposto na regulamentação 
aplicável e/ou assegura condições mínimas de conforto acústico.
.
1,5 ≤ NAA < 2.5 ⇒ TIPO B - Cumpre patamar exigencial de conforto acústico, superior ao 
preconizado pela regulamentação aplicável (qualidade recomendável).
. 
NAA ≥ 2.5 ⇒ TIPO A; Permite assegurar padrões de conforto acústico de alto nível exigencial 
(qualidade muito boa)
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4.5 ≤ IAA < 5.0 ⇒ Tipo D+

3.5 ≤ IAA < 4.5 ⇒ Tipo D–

2.5 ≤ IAA < 3.5 ⇒ Tipo E

1.5 ≤ IAA < 2.5 ⇒ Tipo F

IAA ≤ 1.5 ⇒ Tipo G

São consideradas 5 sub-classes, respetivamente: D+, D-, E, F e G

REABILITAÇÃO
Classificação: Índice IAA

Em termos de pontuação média

A primeira corresponde a uma redução de 3 dB em relação aos requisitos legais, a segunda 5 dB 
(3 + 2 dB), e as outras restantes a uma redução de 5 dB cada.
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REABILITAÇÃO: PONTOS

Isolamento Campo sonoro

Só válido para Habitação

Descritor  [dB] Descritor  [dB]
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Requisito Chiado Avaliação Av. Berna Avaliação B. Alto Avaliação

Habitação

1 (40); 3

1.9

(35); 1.7

2.0

(33); 1

0.1

2 (52); 1.6 (53); 2 (46); 0
3 (56); 3 (45); 2.4 (25); 0
4 - (57); 0 (46); 0
5 (60); 1 (52); 3 (71); 0
6 - (41); 3 (55); 0
7 (27); 3 (29); 2 (38); 0
8 1* (40); 1.4 (20); 0

Global Tipo B Tipo B Tipo D

Classificação: Exemplos

Requisito Bairro Alto Avaliação
1 (33); 5.0

2.5

2 (46); 3.5
3 (25); 1.5
4 (46); 1.6
5 (71); 1.8
6 (55); 3.0
7 (38); 2.7
8 (20); 1.0

Classificatção Tipo F

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3

Extensão do exemplo 3
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“CLASSE Acústica LNEC: Tipo______”

Habitação

1 36 2

NAA= 4,2

(Tipo A)

2 56 2,4
3 48 3
4 N/Aplicável
5 45 3

6 - 3
Ruído não 

mensurável
7 - - N/Aplicável
8 73 3

Classificação

Acústica 

LNEC

NAA = 3,0

(Tipo A)

ANEXO 

Quadro de quantificação 

Nível Físico
Elemento 

de 

Avaliação

Valor Pontuação

(Pts.)

Observações Classificação
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CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA LNEC

Identificação do requerente:------ Lda.

Morada do requerente: Av. ----.

Tipo de fração: Apartamento T.

Localização: Nelas

Processo LNEC: 0809----



BUILDING INFORMATION MODELLING
e a Reabilitação Urbana

António Aguiar Costa

Professor Auxiliar Instituto Superior Técnico

Presidente da Comissão Técnica de Normalização BIM – CT197

Coordenador de Grupo de Trabalho BIM da COTEC 
Membro do CEN/TC442 e EUBIM





December 17, 2016



• Software to transform standard industry robots into 
autonomous 3D printers 

• Focus on metals using Wire-Arc Additive Manufacturing

• Multi-disciplinary team collaborating with several industry 
players

The first step was to make
everybody want this project.

Gijs van der Velden, COO

“ „







“

• Predictive analytics software for 
construction and other heavy 
equipment industries

• Optimize unscheduled 
downtime, lifespan, 
maintenance cycles, etc.

• Forbes' hottest start-up of 2015 
and now valued at over $2bn



Liverpool Street - How Crossrail interfaces with the City, via BIM



Malcolm Taylor, Crossrail "If you're smart about
BIM you can hit 15%-20% savings in 
infrastructure and efficiency in the longer term"



Modelos de Informação Estruturada





Implementação BIM no setor público



CEN/TC 442 - BIM

EUBIM



Algumas Normas já publicadas como ENs:

• EN ISO 29481-2:2016 – Building Information Models - Information Delivery 
Manual - Part 2: Interaction Framework;

• EN ISO 16739 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the 
construction and facility management industries;

• EN ISO 12006-3 – Building Construction - Organization of information about 
works - Part 3: Framework for object-oriented information;

• prEN ISO 19650-1 – Information Management using Building 
Information Modeling - Part 1: Concepts and Principles;

• prEN ISO 19650-2 – Information Management using Building Information 
Modeling - Part 2: Delivery Phase of the assets;

• prEN ISO 29481-1 – Building Information Models - Information Delivery Manual 
- Part 1: Methodology and Format.
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UK BIM Levels



Level 2 BIM “Package”

• PAS1192:2 Capital Delivery
• PAS1192:3 Operational Delivery
• BS1192:4 Data Structure
• Data Classification
• Digital Plan of Works (Levels of Data Detail)
• PAS1192:5 Security
• BIM Contract Protocol
• Government Soft Landings





Imagem do site

Site da CT197 (www.ct197.pt)

http://www.ct197.pt/




Desafio da Reabilitação

No caso da reabilitação urbana é importante realçar, entre outras, seis aplicações importantes do BIM e 
das suas tecnologias complementares:

• levantamento do ambiente construído com base em nuvens de pontos utilizando 3D laser scanners e 
modelação 3D, permitindo um trabalho baseado em modelos rigorosos da realidade construída, 
especialmente importantes em edifícios e monumentos históricos;

a) Nuvem de pontos obtida para o Palácio de Cristal e b) Modelo BIM da estrutura do
Palácio de Cristal com identificação de anomalias (imagens cedidas pela A400 –
Projetistas e Consultores de Engenharia)



• utilização de modelos 3D BIM para apoio ao projeto e obra, devidamente enriquecidos com a informação 

gerada ao longo do ciclo de vida do empreendimento e preparados de acordo com os requisitos definidos 

pelo cliente. 

Desafio da Reabilitação

Modelo BIM para apoio a projeto e obra, esquematizando a intervenção (imagem cedida pela 
A400 – Projetistas e Consultores de Engenharia
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• utilização de tecnologias de laser scanner, modelação e, em especial, de impressão 3D para a criação de 

peças únicas em materiais diversos, que podem ser produzidas rapidamente e à medida das 

necessidades de cada obra, o que no caso da reabilitação é especialmente pertinente;

• utilização de objetos BIM, representando materiais e produtos de construção, devidamente

estruturados e incluindo parametrização específica relevante, o que facilita o acesso digital a uma 

variedade ampla de soluções mais facilmente comparáveis;

• desenvolvimento de um arquivo digital do ambiente construído, potenciando a geração de cadastros e 

inventários rigorosos, capazes de acompanhar todo o ciclo de vida de um ativo físico.;

• potenciação dos modelos 3D BIM em ambientes de realidade virtual e realidade aumentada, quer para 

efeitos de partilha do património construído, sempre que se adeque, quer para efeitos de gestão da 

operação e manutenção do ativo físico.

Desafio da Reabilitação



Obrigado!

aguiar.costa@tecnico.ulisboa.pt


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 1
	Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Reabilitação e Segurança contra Incêndio 
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	A aplicação do Método de Avaliação do Estado de Conservação de imóveis (MAEC) em obras de reabilitação
	Sumário
	Introdução
	Reabilitação de edifícios
	1. Avaliação do estado de conservação
	Avaliação do estado de conservação
	Avaliação do estado de conservação
	Avaliação versus peritagem
	Avaliação do estado de conservação
	Critérios de desempenho
	Avaliação do estado de conservação
	Método de avaliação do estado de conservação de imóveis�MAEC
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Quadro legal atual
	Modelo
	Objetivo
	Instrumentos
	Ficha de avaliação
	Instruções de aplicação
	Resultado
	Critérios de avaliação
	Gravidade da anomalia
	Locado | 24. Caixilharia e portas exteriores - Janelas
	Caraterísticas do MAEC
	Notas finais
	Aspetos importantes a reter
	Notas finais
	Muito obrigado pela atenção
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2009-2010)
	Slide Number 11
	Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2009-2010)
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 1
	ASPECTOS DE QUALIDADE ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS
	EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E MISTOS�(PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS)�
	Europa: Descritores e limites
	DL 53/2014, 8 de Abril
	EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E MISTOS�(PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS)�
	REGULAMENTO DE ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS�(ASPETO IMPORTANTE)
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	PAREDES DIVISÓRIAS
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	BUILDING INFORMATION MODELLING�e a Reabilitação Urbana
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Algumas Normas já publicadas como ENs:
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	UK BIM Levels
	Level 2 BIM “Package”
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Desafio da Reabilitação
	Desafio da Reabilitação
	Desafio da Reabilitação
	Slide Number 27

