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“Todos nós sabemos que há algo errado com nossas 
cidades, e que esse algo poderá piorar se não 
aspirarmos a um modelo diferente de cidade no futuro.” 

Richard Rogers, 2001
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RESUMO 

O futuro da “sustentabilidade” nas áreas urbanas centra-se fundamentalmente, numa visão 
abrangente e integrada das melhorias e resoluções para os crescentes problemas ambientais, sociais e 
económicos. No actual quadro de desenvolvimento global da sociedade e de crescimento das áreas 
urbanas, torna-se necessário projectar e gerir estes espaços de modo a dar resposta às novas 
necessidades e aspirações. 

Atendendo a esta problemática, nos últimos anos têm surgido instrumentos de avaliação e 
gestão do ambiente urbano, que buscam contribuir para o processo de desenvolvimento sustentável. 
Por serem concebidos em diferentes países, é natural que muitos destes instrumentos apresentem 
procedimentos genéricos demais ou compatíveis apenas com realidades específicas. Em Portugal, o 
estabelecimento de metas, estratégias e políticas para a melhoria das áreas urbanas nacionais têm 
feito crescer o interesse por este tipo de instrumento. No entanto, critérios de avaliação e modelos de 
certificação adequados ao contexto nacional compõem um tópico que ainda carece de maiores 
investigações e avanços. 

Neste contexto, esta dissertação pretende contribuir para a construção de uma visão ampla das 
dinâmicas urbanas, propondo um conjunto de critérios de avaliação que devem ser utilizados como 
parte integrante de um modelo de certificação do território urbano. Através da definição de um quadro 
referencial composto por 45 critérios de avaliação pretende-se chegar a um instrumento mais 
adequado para a realidade portuguesa, capaz de avaliar o desempenho de um território construído 
em termos de seu impacte ambiental, social e económico.  

Este trabalho tem como base a noção de que os critérios constituem o ponto de partida para um 
objectivo ainda mais ambicioso, que é o desenvolvimento de um modelo português de certificação do 
território. Em outras palavras, a definição de um conjunto adequado de critérios é o primeiro passo 
num processo que pode ser usado tanto para superar as debilidades existentes no território urbano 
construído como também para criar novos espaços com elevada qualidade de vida. Exactamente por 
isso, os critérios elaborados nesta dissertação encerram em si práticas e fundamentos dos sistemas 
existentes usados para avaliar a sustentabilidade do ambiente urbano. Mas acima de tudo, reflectem 
as metas e estratégias das políticas vigentes na União Europeia e do próprio contexto nacional. Esta 
reflexão confere aos 45 critérios propostos uma forte visão integrada e multidisciplinar dos aspectos 
que caracterizam o ambiente urbano. Entende-se que este conjunto de critérios poderá vir a ser um 
referencial no desenvolvimento de processos de planeamento, de consolidação do território urbano e 
de gestão.  

Palavras-chave: sustentabilidade urbana, desenvolvimento sustentável, critérios de avaliação, modelos 
de certificação, desempenho ambiental, qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

The future of sustainability in urban areas is fundamentally dependent on a wide and integrated 
view of the improvements and solutions that are needed to face the growing social, economical and 
environmental problems. In the actual stage of social development and urban growth there are many 
new needs and aspirations that require such spaces to be properly designed and managed.  

As a consequence, several tools for evaluating and managing the urban environment have been 
devised in the last few years to support the efforts for a more sustainable development. But because 
they have been conceived in different countries, it is natural that these tools present procedures that are 
either too generic or too specific for other contexts. In Portugal, the establishment of governmental 
goals, strategies and policies to improve the nation’s urban areas has led to a growing interest on such 
tools. However, evaluation criteria and certification models adequate to the national context are part of 
a topic that still requires further investigation and development.  

Therefore, this dissertation contributes to widening the view on urban dynamics by proposing a 
broad set of evaluation criteria. The objective is to provide criteria more adequate to the Portuguese 
context and, at the same time, useful to evaluating the performance of the built environment in terms of 
its social, economical and environmental impacts. It is intended that the 45 criteria identified be used as 
part of a Portuguese certification model for urban territories still to be developed. 

Indeed, the research conducted was based on the notion that criteria constitute the starting point 
for the more ambitious objective of developing a certification model. In other words, the definition of an 
adequate set of criteria is the first step in a process that can either be used to create new spaces or to 
improve the existing built environment. For this reason, the criteria proposed in this dissertation are 
based on concepts and practices found in the existing tools used for evaluating sustainability in urban 
areas. But most important of all, they reflect the goals and strategies of the policies adopted by the 
European Union and Portugal. This gives the 45 proposed criteria a strong, integrated and multi-
disciplinary view of the aspects that characterize the local urban environment. Therefore, it can be 
expected that these criteria become a reference for future processes aimed at planning and managing 
the urban territory. 

Key-words: urban sustainability, sustainable development, evaluation criteria, certification models, 
environmental performance, quality of life. 
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1| INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Num contexto mundial em constantes transformações estruturais, a incerteza quanto ao futuro 
dos espaços urbanos tem proporcionado um campo fértil para a proliferação de novos modelos de 
gestão urbana e estratégias de desenvolvimento local. Em vários países surgem modelos de Cidades 
Sustentáveis, Cidades Globais, Cidades Verdes, Cidades Inteligentes, entre outros, como alternativas 
viáveis para o equacionamento dos problemas urbanos. Mas ganha destaque, a ideia de não haver 
um único modelo de desenvolvimento a ser seguido, o melhor vem a ser aquele que conta com a 
participação e apoio da sociedade, e, com a satisfação de suas necessidades segundo suas condições 
e representatividade social (Compans 2001; Saldanha 2007). Facto é que a crescente urbanização 
verificada ao longo dos últimos anos em várias áreas do globo, associada ao aumento da população 
urbana e à actual conjuntura das questões mundiais como alterações climáticas, escassez de água, 
energias, degradação do ambiente, problemas económicos e sociais, exige que se pense e se oriente 
as cidades do século XXI para modelos urbanos sustentáveis. 

O insuficiente planeamento e controlo de uso do solo durante o último século acabaram por 
ditar o desenho das cidades de hoje, com impactos desastrosos na qualidade de vida de seus 
habitantes e para as condições ambientais do planeta. Segundo Ferreira (2006), a maioria das 
cidades confronta-se com um conjunto comum de problemas complexos e interligados de natureza 
físico-ecológica, sócio-cultural e de natureza económica. 

Actualmente, as áreas urbanas são as principais responsáveis pela atracção de investimentos, e 
constituem verdadeiros motores de um processo de desenvolvimento global. Contudo, é nestas que se 
verificam os maiores problemas ambientais, em que a população se densifica, onde se concentra a 
maior parte das actividades económicas, onde se consume uma grande parte dos recursos e onde se 
gera a maior parte da poluição. Diante desta problemática, há a necessidade de orientar as áreas 
urbanas para processos mais sustentáveis. 

De acordo com Marc Weiss, presidente da Global Urban Development, “…a vida urbana é 
importante por vários motivos e um deles é porque oferece o espaço ideal para inovações capazes de 
nos ajudar a viver de maneira mais sustentável”.1 E de facto as cidades podem caminhar para um 
desenvolvimento sustentável, se forem capazes de combinar nos seus processos a competitividade 
económica com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de seus habitantes. A par 
deste grande desafio, que se apresenta aos espaços urbanos, diversas entidades e governos de vários 
países, estão cada vez mais conscientes de que são realmente necessárias estratégias globais e locais 
para transformar estes em sistemas sustentáveis. Desta forma, nos últimos anos têm sido 
implementadas diversas políticas de intervenção urbana, que num contexto geral, melhoraram os 
ambientes urbanos e consequentemente aumentaram a qualidade de vida dos habitantes. 

                                                 
1 http://www.globalurban.org/ 
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Sabe-se que existem actualmente muitas soluções e práticas que podem levar as cidades a 
territórios urbanos mais sustentáveis, nomeadamente através: preservação do nosso património 
(histórico-cultural e ambiental); reutilização e reciclagem dos resíduos para facilitar uma utilização 
eficiente no consumo de recursos; sistemas energéticos eficientes e limpos para melhorar o 
desempenho das cidades e dos edifícios; desenho arquitectónico favorável ao ambiente para reduzir 
ainda mais o impacto ambiental urbano; transportes sujeitos a uma profunda revisão; alterações do 
uso do solo entre muitas outras. 

O contexto em que as cidades se situam representa desafios e, também, oportunidades. Apesar 
de estarem a ser dados pequenos passos na direcção da sustentabilidade urbana, ainda há um longo 
caminho a percorrer para se poder dizer que existem de facto cidades sustentáveis. 

Enquadrado neste contexto e na procura de modelos que contribuam para a sustentabilidade 
urbana, pretende-se com este estudo identificar os aspectos essenciais do ambiente urbano para a 
proposição de um conjunto de critérios que oriente e avalie para as melhores práticas de 
sustentabilidade em áreas urbanas. 

1.2 QUESTÕES RELEVANTES PARA A INVESTIGAÇÃO 

À medida que avançamos adentro do século XXI, as áreas urbanas continuam a ser o cerne do 
progresso e do desenvolvimento. No entanto, o modelo actual de crescimento assenta numa 
economia de consumo sem qualquer tipo de critérios ou de controlo, ocorrendo a uma velocidade 
maior do que os processos para o avaliar e reverter, por isso, se torna tão necessário ter instrumentos 
adequados à dinâmica urbana, que direccionem o desenvolvimento e o crescimento numa óptica do 
desenvolvimento sustentável. E de facto, as previsões feitas pela Organização das Nações Unidas 
(ONU)2 não deixam margem de dúvida para a importância que esta temática tem nos dias de hoje. 
Segundo estas, 95% do crescimento demográfico mundial durante a próxima década se dará em 
áreas urbanas, sendo que as projecções para 2025 prevêem que dois em cada três habitantes do 
planeta viverão em grandes centros urbanos.  

Reconhece-se que são muitas as questões que envolvem a problemática abordada. Portanto, 
para apoiar o surgimento de melhores práticas que conduzam a significantes melhorias das áreas 
urbanas, tenta-se encontrar respostas para um conjunto de questões que motivam o desenvolvimento 
deste trabalho de investigação: 

• Como ordenar e direccionar o crescimento das áreas urbanas, mantendo os actuais padrões 
de vida e reduzindo simultaneamente os impactes ambientais? 

• Quais são as bases das acções voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável? 
• Quais os critérios que formulam um modelo urbano sustentável? 
• Como se pode avaliar as áreas urbanas? 
• Qual a pertinência e utilização de um sistema de avaliação e certificação de áreas urbanas? 

No actual contexto, sabe-se que existem já alguns territórios certificados, nomeadamente: praias 
(Bandeira Azul), florestas (Certificação Florestal), destinos turísticos (Turismo Sustentável), bairros 

                                                 
2 www.bbc.co.uk 
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(LEDD-ND), entre outros. Certificar uma unidade homogénea ou uma determinada área urbana 
poderia ser muito relevante para a sustentabilidade urbana local e para os habitantes que nela 
residem.  

1.3 OBJECTIVOS DO TRABALHO 

A construção de ambientes urbanos qualificados e sustentáveis, exigem novas formas de 
actuação nos processos de planeamento e gestão para os quais o presente estudo visa contribuir. 
Assim, a partir da exposição acima, a presente dissertação tem como objectivo principal propor um 
conjunto de critérios para a avaliação e certificação de áreas urbanas. Devido à sua robustez, espera-
se que os critérios propostos possam ser úteis para (1) avaliar novos desenvolvimentos ainda em fase 
de planeamento e concepção e (2) avaliar intervenções de requalificação e consolidação de território 
construído. 

Como objectivos específicos, pretende-se:  

• Esboçar um modelo de certificação para apoiar a aplicabilidade dos critérios de avaliação; 
• Procurar um conjunto de orientações de práticas e políticas assentes no desenvolvimento 

urbano sustentável; 
• Conhecer os sistemas de avaliação e certificação com maior relevância no âmbito do 

desenvolvimento sustentável e ambiente urbano construído. 

1.4 CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

Pretende-se que os critérios propostos para a avaliação das áreas urbanas captem as 
particularidades do contexto português. Com isto, almeja-se que este trabalho possa ter uma utilização 
alargada através de equipas multidisciplinares e seja também um referencial para intervenções de 
requalificação e revitalização urbana. Os resultados deste estudo poderão contribuir para fornecer 
bases necessárias aos diferentes intervenientes no ordenamento e planeamento do território, 
nomeadamente da administração local e, ou privados, no sentido de poder direccionar as suas acções 
visando o desenvolvimento sustentável das áreas urbanas portuguesas.  

1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O presente estudo abrange vários conceitos e princípios que compõem uma fundamentação 
teórica extensa num ambiente global, complexo e mutante. O conceito do desenvolvimento sustentável 
é um tema em permanente construção e evolução, e não se pretende com este trabalho discuti-lo e 
analisá-lo em sua totalidade. Também não é pretensão deste estudo apontar soluções uniformes para 
todas as áreas urbanas. Pelo contrário, a abrangência do tema abordado e a complexidade do 
ambiente urbano, obriga a delimitar os aspectos a serem observados e as variáveis a serem 
trabalhadas. Desta forma, embora o trabalho permeie questões de políticas urbanas, factores sociais, 
físicos, ambientais e económicos, não foram incluídas questões de cultura organizacional, 
comportamento social e outros de natureza bastante subjectiva que deverão ser incorporados num 
modelo final, na medida em que outros estudos forem sendo desenvolvidos. Não cabe também neste 
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estudo, analisar na sua totalidade todos os sistemas actuais de avaliação e certificação para a 
sustentabilidade, pois a maior parte destes têm sido exaustivamente estudados e comparados por 
outros autores. As conclusões destes estudos podem ser consultadas tanto na internet, como também 
em artigos, dissertações e obras editadas. O mesmo se aplica ao tema indicadores de 
sustentabilidade, o qual também não foi objecto de uma análise profunda neste trabalho. Um estudo 
aprofundado de indicadores urbanos por si só já daria uma dissertação. O objectivo é extrair destes 
instrumentos de avaliação e certificação as bases e princípios que os compõem, e, identificar os 
critérios/indicadores utilizados para avaliar o ambiente urbano.  

1.6 METODOLOGIA 

O presente estudo classifica-se, quanto à sua natureza, como uma pesquisa aplicada, tendo por 
objectivo, propor critérios para um problema identificado e possibilitar a sua aplicação por parte das 
autarquias locais e técnicos particulares. A pesquisa aplicada, objectiva gerar conhecimentos para a 
aplicação prática e é dirigida para a solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 
locais (Silva e Menezes 2001). 

Do ponto de vista de seus objectivos, é uma pesquisa exploratória e bibliográfica. Envolve 
levantamento bibliográfico, elaborado a partir de material já publicado como livros, artigos, 
periódicos, teses, publicações avulsas e, consideravelmente, o material disponibilizado na internet. A 
pesquisa bibliográfica em algumas bases de dados forneceu informação útil, pois permitiu acesso aos 
mais recentes trabalhos académicos realizados nesta área.  

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada, que baseia-se num 
roteiro com perguntas previamente estabelecidas (Silva e Menezes 2001). A esta responderam 
dirigentes de entidades públicas e privadas, teóricos e técnicos independentes que lidam diariamente 
com a problemática abordada neste trabalho. 

As pesquisas foram conduzidas em dois períodos de tempo: o primeiro de Fevereiro a Julho de 
2008 e num segundo tempo, de Dezembro de 2008 a Março de 2009. 

A análise do trabalho dividiu-se por três fases que constituem o quadro referencial teórico para 
o desenvolvimento da proposta final (figura 1.1). Numa primeira fase a investigação consistiu na 
análise dos aspectos mais relevantes da problemática da sustentabilidade urbana, bem como dos 
eventos e acontecimentos mundiais de maior relevância relacionados com o tema. Nesta fase, buscou-
se também captar e analisar conceitos, princípios e modelos urbanos sustentáveis. Numa segunda 
fase, busca-se analisar e identificar de forma objectiva os critérios e indicadores com âmbito no 
desenvolvimento sustentável e ambiente urbano construído, através dos programas e sistemas de 
avaliação e certificação nacionais e internacionais considerados relevantes e em vigor. Por último, na 
terceira fase, através das entrevistas realizadas, objectiva-se saber as opiniões, críticas e sugestões à 
proposição de um modelo de avaliação e certificação de áreas urbanas. 

No estágio seguinte, propõe-se a definição de critérios para um modelo de avaliação e 
certificação de áreas urbanas sustentáveis apoiado no quadro referencial. 
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Figura 1.1– Metodologia Adoptada 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO E ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Esta dissertação é composta por um total de 5 Capítulos nos quais o desenvolvimento dos 
conteúdos possibilita a compreensão abrangente do trabalho. Desde modo a composição de cada um 
deles é a seguinte: 

O Capitulo 1 – Introdução, apresenta o enquadramento da problemática e de uma forma geral 
os objectivos e a metodologia geral de desenvolvimento do trabalho. 

O Capitulo 2 – Sustentabilidade Urbana, apresenta a revisão da literatura sobre os conceitos e 
princípios do desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana. Aborda os problemas que 
afectam as cidades, os desafios e as políticas urbanas no contexto europeu / nacional, e, faz 
referência aos modelos urbanos sustentáveis mais relevantes na literatura. No final deste capítulo 
apresenta-se uma visão integrada desta temática, sustentada pela revisão da literatura. 

O Capitulo 3 – Avaliação do Ambiente Urbano, apresenta uma revisão bibliográfica, centrada 
nos instrumentos de avaliação e certificação existentes com maior relevância no mercado internacional 
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e nacional. São analisados sistemas de indicadores como uma ferramenta de avaliação do 
desenvolvimento sustentável urbano e estudados alguns sistemas de certificação, como o BREEAM 
Communities, o LEED-ND, o LiderA, Bandeira Azul, ECOXXI e Certificação Florestal.  

O Capítulo 4 – Critérios de Avaliação e Certificação de Áreas Urbanas Sustentáveis, apresenta 
inicialmente a metodologia utilizada para a construção dos critérios de avaliação propostos. Os 
resultados obtidos nas entrevistas realizadas na fase inicial, são apresentados após a metodologia 
inicial. No desenvolvimento do capítulo esboça-se também, fases constituintes para um modelo final 
de certificação, de modo a enquadrar e apoiar a aplicação dos critérios.  

O Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações, finaliza a dissertação proposta, apresentando as 
considerações finais e faz recomendações para futuras pesquisas dentro do mesmo tema. As 
referências bibliográficas e anexos encontram-se na sequência deste capítulo. 
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2| SUSTENTABILIDADE URBANA 

No início do século XXI pede-se que as cidades sejam sustentáveis em termos ambientais 
(redução da pegada ecológica)3, sociais (acesso mais equitativo ao bem-estar e redução de tensões 
sociais) e económicos (mais competitividade para as suas actividades produtivas)4. Contudo, as 
actividades urbanas produzem grandes impactes sobre os limites da capacidade de carga local e 
global, através do consumo excessivo de recursos e da produção de resíduos. Exposto isto, pretende-
se neste capítulo, entender a problemática da sustentabilidade urbana, analisar fundamentos em torno 
das questões do desenvolvimento sustentável e discutir modelos conceptuais de urbanização 
reconhecidos internacionalmente. Pretende-se também, conhecer os actuais desafios, metas e 
estratégias das políticas vigentes europeias e nacionais que visam contribuir para melhorar o ambiente 
urbano. 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Nas últimas décadas, houve um crescimento do número de vozes argumentando pela 
necessidade de mudança, nos actuais comportamentos e padrões de produção e consumo da 
humanidade. Discussões entre diversos organismos sobre a sobrevivência no planeta, associadas a 
questões globais como as alterações climáticas, escassez de água, degradação do ambiente, 
reestruturação económica e exclusão social, têm ganho destaque nas esferas político, económico e 
social. 

O desenvolvimento e protecção do meio ambiente constituíram o binómio que gerou o termo 
do conceito “desenvolvimento sustentável”. Este, promoveu a ruptura do antigo padrão de crescimento 
económico que comprometia o meio ambiente e a qualidade de vida de seus habitantes. Onde 
primeiro enriquecia-se os centros urbanos e só depois buscava-se o equilíbrio com o ambiente. Esse 
modelo é hoje uma antítese ao desenvolvimento sustentável, em que é necessário atender 
simultaneamente às necessidades dos tempos actuais, como o desenvolvimento económico, a 
protecção ambiental e a justiça social.  

Observa-se que existe uma extensa variedade de abordagens que procuram explicar o conceito 
de desenvolvimento sustentável. Isto é demonstrado pelas inúmeras interpretações de autores. Mas a 
definição mais usual deste conceito e com maior receptividade internacional, é aquela que foi 
apresentada no documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, também 
conhecido como “Relatório Brundtland”, que diz: “o modelo de desenvolvimento sustentável é aquele 

                                                 
3 A “pegada” ecológica é um conceito no inicio dos anos 90 do séc. XX, pelo Professor Mathis Wackernagel e desde então 
disseminado pelo WWF- World Wildlife Found, que reflecte a pressão humana sobre a natureza, fornecendo um suporte comparativo 
entre o consumo observado dos recursos naturais e a capacidade natural de regeneração da biosfera. Na pratica, baseia-se numa 
estimativa da superfície terrestre e marítima necessária ´per capita` para a regeneração dos recursos consumidos e absorção e 
neutralização dos resíduos respectivos, nos estados presentes da tecnologia e conhecimento. Assim, os consumos de energia, 
biomassa, materiais, água e todos os restantes recursos são convertidos numa medida normalizada, o ´hectare global` (gha). 
DGOTDU, Serie de Politica de Cidades 1, 2008. 
4 DPP- Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais, 2007. 
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que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades” (WCED 1987). 

Na verdade, o conceito advém de um processo histórico e evolutivo desde os anos cinquenta 
até os dias de hoje. Portanto, mostra-se relevante para uma melhor compreensão da sua 
aplicabilidade prática fazer uma breve revisão cronológica. Destaca-se, desta forma, os 
acontecimentos mundiais mais marcantes das últimas quatro décadas, referidos em diversos 
documentos: 

• Em 1972, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 
Estocolmo, promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas). Esta ficou conhecida pela 
discussão sobre a poluição da água e do ar, do perigo do crescimento populacional 
descontrolado e da utilização em grande escala dos recursos naturais na produção de energia e 
na indústria de transformação. Estas questões seriam as bases a considerar em futuros 
planeamentos, já influenciados pela questão ambiental. 

• Em 1983, a ONU criou a CMMAD (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento), que reuniu durante três anos um grupo de especialistas que trocaram 
experiências e pensaram alternativas para mitigar as deficiências encontradas. 

• Em 1987, apresentou-se o relatório “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido por “Relatório de 
Brundtland”, que oficializou o termo “desenvolvimento sustentável”. 

• Em 1990, a primeira iniciativa digna de registo a nível comunitário, é a publicação pela 
Comissão Europeia, do Livro Verde Sobre o Ambiente Urbano (CCE 1990), que constitui uma 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Este documento, que é 
ainda hoje uma referência essencial, faz um primeiro diagnóstico dos problemas ambientais 
com que se confrontam as cidades europeias, ausculta as suas origens e propõe orientações 
para a política a seguir relativamente a essas matérias. 

• Em Junho de 1992, vinte anos depois da conferência em Estocolmo, concretiza-se no Rio de 
Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD). A ECO-92, como ficou conhecida, reuniu 178 nações que debateram a 
conservação ambiental, a qualidade de vida e as políticas públicas para o alcance do sugerido 
desenvolvimento sustentável. Dentro das propostas aludidas, destaca-se a Agenda 21, um 
documento que prescreve as acções a serem tomadas a fim de propiciar o uso racional dos 
recursos naturais, a inclusão social, a preservação da biodiversidade, a utilização de energias 
renováveis, o ordenamento territorial, o fortalecimento das funções públicas, a ampliação da 
participação da sociedade civil, a educação ambiental, entre outras. Dentro dos quarenta 
capítulos da Agenda 21, que versa sobre os mais diferentes temas. O capítulo VII faz uma 
referência particular ao planeamento rural e urbano. Este recomenda a avaliação das 
actividades humanas, do uso da terra e da ordenação territorial, dentro dos preceitos da 
sustentabilidade económica, social, ambiental, política e cultural. 

• Em 1992, entra em vigor do Tratado de Maastricht, com a revisão do Tratado CE (Comunidade 
Europeia), que institui a política comunitária de ambiente e estabelece as linhas mestras desta 
política, este define como missão da Comunidade Europeia: “promover um desenvolvimento 
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harmonioso e equilibrado das actividades humanas, um crescimento sustentável e não 
inflacionista, que respeite o ambiente”. 

• Em 1994, foi elaborada a Carta de Aalborg. Aprovada pelos participantes na Conferência 
Europeia sobre cidades, foi inicialmente assinada por 80 autoridades locais europeias e 253 
representantes de organizações internacionais, governos nacionais, institutos científicos, 
consultores e pessoas singulares. Ao assinar a Carta Europeia, as cidades comprometeram-se a 
participar nos processos locais relacionados com a Agenda 21 e a desenvolver planos de acção 
de longo prazo, dando início à campanha "sustentabilidade das cidades europeias". A Carta de 
Aalborg representa um compromisso político para com os objectivos do desenvolvimento 
sustentável, podendo destacar-se os seguintes: participação da comunidade local e obtenção de 
consensos; economia urbana (conservação do capital natural); equidade social; correcto 
ordenamento do território; mobilidade urbana; clima mundial; e conservação da natureza. 

• Em 1997, a adopção do Protocolo de Quioto, da Convenção Quadro das Nações Unidas para 
Combate às Alterações Climáticas, estabeleceu limites legalmente vinculativos para as emissões 
de gases com efeito de estufa, no quadro do qual a União Europeia se obriga, solidariamente, 
a reduzir em 8% as emissões desses gases, no período de cumprimento (2008 a 2012), 
relativamente às emissões verificadas em 1990. 

• Em 1996, na sequência da publicação do Livro Verde, um Grupo de Peritos em Ambiente 
Urbano apresentou um importante relatório dedicado ao tema “Cidades Europeias Sustentáveis” 
(CE 1996). Neste relatório propõem-se quatro princípios essenciais que devem ser usados no 
estabelecimento de metas e na medição e acompanhamento dos processos em direcção à 
sustentabilidade das zonas urbanas, designadamente os princípios da gestão urbana, da 
integração política, da reflexão ecossistémica e da cooperação e parceria. 

• Em 1997, entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, com o reforço da política de ambiente, 
que assume um papel primordial na missão da Comunidade Europeia, “visando um nível 
elevado de protecção e melhoria da qualidade do ambiente” e instituindo a integração das 
questões ambientais nas restantes políticas comunitárias. 

• Em 1998, a Comissão Europeia apresentou uma nova comunicação ao Concelho e ao 
Parlamento intitulada “Desenvolvimento Urbano Sustentável na União Europeia, e, em finais de 
1999, uma proposta de decisão do Parlamento e do Conselho relativa a um “Quadro 
Comunitário de Cooperação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável”. 

• Em Agosto e Setembro de 2002, teve lugar em Joanesburgo, a Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável, em que foi adoptado o Plano de Implementação de Joanesburgo, 
que consolida e operacionaliza as orientações gerais da Agenda 21 e que visa aprofundar os 
Objectivos do Milénio5 adoptados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2000. 

                                                 
5 A Declaração do Milénio, adoptada em 2000, por todos os 189 Estados Membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, veio 
lançar um processo decisivo da cooperação global no século XXI. Nela foi dado um enorme impulso às questões do desenvolvimento, 
com a identificação dos desafios centrais enfrentados pela humanidade no limiar do novo milénio, e com a aprovação dos 
denominados Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (MDGs) a serem atingidos num prazo de 25 anos, nomeadamente: erradicar 
a pobreza extrema e a fome; alcançar a educação primária universal; promover a igualdade do género e capacitar as mulheres; 
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• Na sequência da Carta de Aaborg, em Junho de 2004, teve lugar na Dinamarca a Conferência 
Aalborg+10 - Inspirando o Futuro, na qual foram aprovados os “Compromissos de Aalborg” 
como um importante avanço na concretização da Agenda 21. Os 10 compromissos 
compreendem a: Governância; Gestão Local para a Sustentabilidade; Bens Comuns Naturais; 
Consumo Responsável e Opção de Estilo de Vida; Planeamento e Desenho Urbano; Melhor 
Mobilidade, Menos Tráfico; Acção Local para a Saúde; Economia Local e Dinâmica Sustentável; 
Equidade e Justiça Social; e, Do Local para o Global. 

• Em 24 de Maio de 2007, os ministros europeus responsáveis pelo Ordenamento do Território e 
Urbanismo, no âmbito da Presidência Alemã da EU (União Europeia) assinaram a Carta de 
Leipzig sobre Cidades Europeias Sustentáveis, esta veio definir as bases de uma nova política 
urbana europeia, focalizada na resolução dos problemas de exclusão social, envelhecimento, 
alterações climáticas e mobilidade. 

De entre as muitas vertentes consideradas neste importante exercício de reflexão, sobressai, a 
grande importância atribuída ao meio urbano. O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido 
condição essencial para a sustentabilidade urbana. Os princípios e políticas definidas ao longo das 
últimas décadas têm contribuído para uma melhoria significativa do planeta e do meio urbano. A 
discussão da sustentabilidade no ambiente urbano passa por assuntos tão diversos quanto a 
governança, o planeamento, a infra-estrutura, o transporte, o emprego, a tecnologia, a educação, o 
meio ambiente, a saúde, a segurança entre outros. Mostra-se assim, como objectivos gerais e 
transversais para um desenvolvimento urbano sustentável, a compatibilidade da relação Sociedade - 
Ambiente - Cidade (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Compatibilização entre Sociedade – Ambiente – Cidade 

Na perspectiva de Rossetto (2003), atingir a sustentabilidade é uma questão complexa, pois 
impõe o desenvolvimento de projectos sustentáveis que impliquem o crescimento dos factores positivos 
para a sustentabilidade urbana, mas também requer a diminuição dos impactes ambientais, sociais e 
económicos indesejáveis no espaço urbano. Por ser um conceito tão abrangente que engloba todas as 

                                                                                                                                                         
reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; assegurar a 
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dimensões e todos os aspectos de uma realidade, é importante destacar a compreensão sistémica6 e 
holística7 que lhe está subjacente. 

Sabe-se, que não existe uma fórmula ou método rigoroso capaz de realizar o objectivo pleno do 
desenvolvimento sustentável. Deste modo deve ser encarado como um processo contínuo, que busca 
alcançar as melhores práticas ambientais, sociais e económicas para satisfazer as necessidades do 
presente, salvaguardando futuras gerações.  

Exposta a complexidade desta temática, não cabe nesta pesquisa abarcar todo o seu escopo. 
Desta forma, procurou-se uma compreensão ampla das suas relações no seu desenvolvimento, 
visando os aspectos mais relevantes para a criação de áreas urbanas sustentáveis. 

2.2 A URBANIZAÇÃO E OS SEUS IMPACTOS 

Foram vários os factores que contribuíram para o crescimento urbano nas últimas décadas, 
nomeadamente; o desenvolvimento económico, a globalização, o desenvolvimento tecnológico, o 
abastecimento de energia barata, a expansão dos sistemas de transportes centrados nas cidades, a 
migração a partir das áreas rurais, entre outros. Mas se um por lado, estes factores permitiram 
melhores condições de vida aos cidadãos, por outro lado, o crescimento das cidades não foi 
devidamente acompanhado por mecanismos de planeamento urbano adequados. O resultado disto é 
um modelo caracterizado pela descontinuidade urbana entre os elementos estruturais da cidade e o 
consumo desmedido de recursos não renováveis. 

A maioria das áreas urbanas confronta-se com um núcleo comum de problemas de natureza 
físico-ecológica (ruído, poluição atmosférica e da água, resíduos, escassez de espaços livres, 
perturbação do equilíbrio das estruturas ecológicas), de natureza sócio-cultural (a conservação e 
valorização do património histórico-arquitectónico e da identidade cultural e comunitária, a exclusão 
social e o desaparecimento das relações sociais interligadas) e de natureza económica (determinados 
pelo aumento do desemprego, pelos custos marginais acrescidos por deficientes eficácias energéticas 
e de organização espacial e distribuição de actividades) (Ferreira 2006). 

Historicamente, Portugal manteve-se até tarde (25 de Abril de 1974) prisioneiro de modelos de 
organização social e económica pré-industriais, pelo que a sua transição de um modo de vida assente 
sobre as representações do mundo rural para um modo de vida urbano, tem cerca de quarenta anos 
(Ferreira 2008). Neste enquadramento, durante as últimas décadas, a capacidade de acção da 
sociedade portuguesa revelou-se incapaz de gerir as consequências negativas de muitas das 
mudanças económicas, sócias e demográficas que ocorreram no país, como a emigração e a 
urbanização excessiva. 

Segundo Soares (2003), temos no início do século XXI um país “pré-urbanizado”, com uma rede 
de cidades fragilizada e sistemas urbanos desequilibrados, nos quais predominam formas de vida 
suburbanas, peri-urbanas e mesmo de matriz rural. Desta forma, o território nacional tem vindo a ser 
                                                 
6 A abordagem sistêmica postula que todos os elementos influenciam e são influenciados reciprocamente. (Rattner,H., 2005): 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/15651/1/Microsoft%20Word%20-%20TESE%20FINAL%20%20-
%20MARIA%20ALICE%20SOARES%20CONSALTER.pdf>  
7 A palavra hólos veio do grego e significa inteiro; composto.  Olhar para o todo. A visão do todo permite entender como as partes se 
relacionam. (Rozenfeld, H., 1996): <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/article/view/1428/373> 
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ocupado de uma forma desorganizada e prejudicial ao equilíbrio indispensável, entre o necessário 
crescimento económico e a preservação da qualidade ambiental. 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)8 destaca no capítulo 
2, os 24 grandes problemas que Portugal enfrenta no domínio do ordenamento do território e para os 
quais deverá arranjar soluções nos próximos 20 anos. Os problemas estão agrupados em 6 (seis) 
grandes áreas: (1) recursos naturais e gestão de riscos; (2) desenvolvimento urbano e rural; (3) 
transportes, energia e alterações climáticas; (4) competitividade dos territórios; (5) infra-estruturas e 
serviços colectivos; e (6) cultura cívica, planeamento e gestão territorial.  

No que se refere à área, (2) Desenvolvimento Urbano e Rural, o PNPOT identifica 4 problemas, 
nomeadamente: 

• Expansão desordenada das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, invadindo e 
fragmentando os espaços abertos, afectando a sua qualidade e potencial ecológico, paisagístico 
e produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das infra-estruturas e a prestação 
dos serviços colectivos. 

• Despovoamento e fragilização demográfica e socioeconómica de vastas áreas e insuficiente 
desenvolvimento dos sistemas urbanos não metropolitanos e da sua articulação com os espaços 
rurais envolventes, enfraquecendo a competitividade e a coesão territorial do país. 

• Degradação da qualidade de muitas áreas residenciais, sobretudo nas periferias e nos centros 
históricos das cidades, e persistência de importantes segmentos de população sem acesso 
condigno à habitação, agravando as disparidades sociais e intra-urbanas. 

• Insuficiência das políticas públicas e da cultura cívica no acolhimento e integração dos 
imigrantes, acentuando a segregação especial e a exclusão social nas áreas urbanas. 

Muitos dos problemas, estão relacionados ao que pode ser caracterizado como um “urbanismo 
expansivo”, que tem prevalecido no país e ao qual Felix Ribeiro (1999)9 apresenta uma síntese muito 
incisiva: 

• Esvaziamento da função residencial dos centros históricos, que atravessam em muitos casos 
processos paralelos de “terciarização”, de desertificação, de abandono e degradação; 

• Processo acelerado de degradação de património edificado, em vastas zonas do “casco” 
urbano, nas periferias mais antigas e nos bairros sociais, associado à inexistência de estímulos 
de mercado à reabilitação urbana (…); 

• Intensificação das extensões suburbanas, muitas vezes realizadas de modo caótico, desprovidas, 
ou com deficiência, de infra-estruturas técnicas e sociais e com fracas condições de vivência 
urbana; 

                                                 
8 Lei n.º58/2007, de 4 de Setembro aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). Trata-se de um 
marco no ordenamento do território português, completando o sistema de gestão territorial definido pela Lei de Bases da Política de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei nº48/98, de 11 de Agosto). O PNOT é um instrumento de desenvolvimento territorial 
de natureza estratégica que estabelece as grandes opções "com relevância para a organização do território nacional" e consubstancia 
o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial, constituindo "um instrumento de 
cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia". 
9 Programa Polis - Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental, 2000. 
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• Segmentação etária do espaço da Grande Lisboa e do Grande Porto, com os “centros” destas 
grandes áreas urbanas a envelhecerem acentuadamente, e as novas gerações a serem 
deslocadas para “coroas suburbanas” cada vez mais distantes; 

• Crescente congestionamento do trânsito, associado, pelo menos em parte, ao crescimento dos 
movimentos pendulares habitação - emprego; e 

• Degradação acelerada da paisagem urbana, com destaque para a escassez de espaços verdes 
e de espaços públicos, atrofiados pela dinâmica de construção compacta, ou desvirtuados pelo 
uso crescente do transporte privado. 

Na visão de Pinho (1997), o crescimento das áreas metropolitanas de Lisboa e, em menor 
extensão, do Porto foi essencialmente um movimento não planeado, dando origem a áreas 
residenciais mono-funcionais nos seus arredores. Para o autor, o desenvolvimento de sistemas de 
transportes não foi uma causa mas antes um reflexo do crescimento suburbano, e é talvez por essa 
razão que os transportes públicos ainda são tão ineficazes e desadequados às necessidades e 
aspirações actuais de uma população cada vez mais exigente. 

No mesmo sentido, Soares (2002) descreve a dispersão urbana como uma realidade 
incontornável no nosso país e menciona que na ausência de políticas de enquadramento, o processo 
de urbanização, nas décadas das grandes migrações, fez-se de forma “espontânea”, individual, com 
base num mercado formal, incipiente, voltado para as classes de maior poder económico, e num 
mercado paralelo que constituiu a única resposta a uma grande parte da procura de habitação pelas 
populações imigrantes de menores recursos. O autor descreve também, que as consequências sobre o 
território foram inevitavelmente a dispersão da construção e dos loteamentos, onde, muitas vezes, uma 
cultura de matriz rural/camponesa encontrou condições de reprodução resistindo aos processos de 
integração cultural característicos de outras sociedades urbanizadas. Conclui, afirmando que o 
processo de urbanização não se traduziu na concentração massiva nas cidades mas na dispersão peri-
urbana e rural, dando origem a “Ilhas-Subúrbio” (pacotes de habitação densificados e sub-
equipados), a “subúrbios-jardins” de génese ilegal (extensas áreas de loteamento para moradias, sem 
infra-estruturas) e a construções isoladas no espaço rural reproduzindo as formas de povoamento 
tradicional. 

No quadro internacional, destaca-se os problemas urbanos actuais revelados pelo modelo 
norte-americano, que tanto inspirou outros países. O modelo mono-funcional de cidade, fracassado 
nos EUA e nos países que o adoptaram, divide os espaços por diferentes funções. Este, vem 
demonstrando cada vez mais a sua fragilidade fase ao alto consumo da energia gasta nas 
deslocações de automóvel e no alto custo das infra-estruturas (mais extensões de vias de acesso, redes 
de abastecimento de água potável e de esgotos). 

A energia barata e abundante proporcionada pelos combustíveis fósseis, aliada a soluções 
urbanísticas que incidiam sobre a separação das funções urbanas (casa, trabalho, lazer), conduziram à 
expansão acelerada das cidades ao longo do século passado e contribuíram para a actual 
degradação ambiental. A formação de territórios urbanos em que os habitantes se distanciam da 
centralidade provoca dificuldades de acessibilidade e mobilidade, exigindo a utilização obrigatória de 
transportes. Esta maior ocupação do solo levou a uma dependência generalizada por parte da 
população ao uso do automóvel privado, que se traduziu num maior aumento do consumo de energia 
e das emissões de poluentes atmosféricos. 
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De acordo com Rosseto (2003), as cidades modernas adoptaram o denominado Urban Sprawl, 
onde as cidades crescem descontroladamente para fora (figura 2.2) e os centros que já tem uma infra-
estrutura estabelecida vão sendo abandonados e consequentemente ficam degradados. Do ponto de 
vista da rentabilidade, fica mais barato urbanizar áreas rurais ou semi-rurais e especular sobre o preço 
do solo. Do ponto de vista ambiental é insustentável, pois estas novas urbanizações pressionam por 
infra-estruturas, energia eléctrica, transportes, serviços entre outras componentes que compõem um 
espaço urbano. 

  

Figura 2.2 – Urban Sprawl 
Fonte: Rogers, 2001; Image Google, 2009 

Também em Portugal as questões da especulação na construção são ainda pontos “frágeis” por 
se resolver, na perspectiva de Soares (2002), as Câmaras Municipais, confrontadas directamente com 
as dinâmicas da dispersão, não tomam a iniciativa de aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno 
para estabelecerem medidas de política que visem o seu enquadramento e deixam-se envolver na 
multiplicidade de interesses e pressões onde as necessidades sociais, individuais ou colectivas, não se 
distinguem dos jogos especulativos dos construtores. O autor refere também, que a Administração 
Central vai somando legislação e normativas que reforção o combate à dispersão a favor de uma 
concentração abstracta, que já se verificou ser quase sempre inoperante ou mesmo, perversa e como 
resultado, temos uma carta urbana absurda em que as autarquias procuram esticar os perímetros 
urbanos para encaixar realidades territoriais muito diversas, muitas das vezes insusceptíveis de se 
tornarem espaços urbanos coerentes e consistentes. Conclui que, por entre esta falta de realismo, os 
interesses imobiliárias continuam a passar incólumes, contribuindo para o “insustentável desperdício 
urbano” onde a par da desertificação dos centros urbanos se assiste a um crescimento periférico feito 
por adição de pacotes imobiliários e de loteamentos casuísticos, carentes de infra-estruturas, de 
equipamentos e de serviços. 

Numa síntese sumária, Ferreira (2008) retrata o facto das áreas urbanas terem crescido 
rapidamente sem que esse crescimento tenha sido sustentado socialmente e culturalmente; sem que à 
necessidade de criar habitação e emprego tenha correspondido a igual preocupação em gerar 
dinamismos culturais e novos pólos de fruição e de criação; sem que à pressão da procura, quase 
sempre satisfeita desde a fase de projecto, tenha correspondido uma fiscalização das condições em 
que se concretizam os projectos aprovados, quer no plano da qualidade construtiva, quer no da 
interacção entre o edificado e a envolvente pública; sem que aos índices de ocupação do solo se 
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tenha contraposto o escrupuloso cumprimento dos índices de criação de infra-estruturas ou de espaços 
de circulação e lazer. Concluindo que a tudo isto, acresce algumas funções sociais tradicionais na 
vida portuguesa se tornaram obsoletas ou excedentárias, e que outras, próprias da primeira 
urbanização, acabaram por atingir o coração das cidades, como as antigas zonas industriais que 
perderam o fulgor e a razão de ser de outras eras; as instalações militares desactivadas que, 
sobretudo nas cidades, constituem outras tantas bolsas que urge ocupar, com racionalidade e 
incorporando novas determinantes da intervenção urbana; as vastas zonas históricas degradadas, a 
pedir intervenção que não se resuma à simples recuperação de um ou outro edifício emblemático, 
mas que sejam capazes de pensar em termos de revitalização urbana; os cursos de água que o 
desmazelo ou a distracção transformaram em caneiros de despejo dos resíduos de toda a natureza; as 
vastas zonas arborizadas, que, uma vez abraçadas pelo crescimento urbano, exigem a sua 
apropriação criativa e cuidada pelo Homem, de forma que não se transformem em pontos de 
encontro da marginalidade e focos de insegurança, que todo o fenómeno de expansão urbana 
acarreta. 

2.3 ACTIVIDADES HUMANAS E OS IMPACTES NOS RECURSOS NATURAIS 

À questão da dispersão urbana, acresce a preocupação em torno de questões como o uso dos 
recursos naturais, a preservação dos ecossistemas naturais, a biodiversidade, a poluição do solo, da 
água e do ar, entre outros factores que afectam os nossos espaços urbanos. As necessidades humanas 
estão cada vez maiores e com o reconhecimento de que a população mundial cresce, cada vez mais, 
concentrada nas áreas urbanas, significa, que há e haverá ainda mais, uma maior pressão sobre os 
recursos naturais e sobre a capacidade do ambiente para eliminar e reciclar os detritos humanos. Este 
facto, tem provocado uma contínua sobrecarga nas infra-estruturas e nas instalações urbanas, além 
das demais pressões sobre o meio ambiente. 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo terá em 2050 cerca 
de 2,5 bilhões de habitantes a mais do que hoje, elevando o total de moradores do planeta a 9 
bilhões. Assim, em 2030, estima-se que 80% da população mundial viverá nas cidades10. A Europa é 
um dos continentes mais urbanizados da actualidade, 4 em cada 5 cidadãos vivem em zonas urbanas, 
sendo que mais da metade habitam em cidades com mais de 200.000 habitantes. Segundo a Agência 
Europeia do Ambiente, as cidades Europeias geram 75% a 85% do produto interno bruto e consomem 
¾ da energia mundial, sendo que, a tendência é crescente para a urbanização e evidente em todos os 
Estados-Membros da União Europeia. 

Esta urbanização irá causar um crescimento exponencial no volume dos recursos consumidos e 
na poluição gerada, pois são necessárias grandes quantidades de recursos naturais para satisfazer as 
pretensões dos seus habitantes e as necessidades de suas respectivas actividades. O consumo dos 
recursos naturais produz variados tipos de resíduos e cria amplos efeitos adversos no ecossistema do 
planeta.11 Os recursos são extraídos do sistema natural para manter a vida nas cidades e áreas 
urbanas (figura 2.3), mas muito pouco ou nada volta para o sistema natural sob forma útil, ou para 

                                                 
10 <www.bbc.co.uk> 
11 Relatório Cidades Europeias Sustentáveis, CEE, 1996. 
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ser transformado pelos elementos do sistema natural em substâncias úteis para readmissão no 
processo de circulação. 

 

 
 

Figura 2.3 – Ciclo de vida de um recurso 
Fonte: Adaptado de Politica de Cidades 1, DGOTDU, 2008 

Para o estudioso de ecologia urbana Giradet (1999), a crescente compreensão desenvolvida 
pelas ciências naturais, pela forma como funcionam os ecossistemas tem uma contribuição de 
primeira importância a dar para a resolução dos problemas da sustentabilidade humana. O autor 
refere que as cidades, como outras reuniões de organismos, possuem um metabolismo que é possível 
definir e que consiste no fluxo de recursos e produtos através do sistema urbano para o benefício das 
populações da cidade. Dada a enorme escala da urbanização, para garantir a sua viabilidade a 
longo prazo, as cidades fariam bem em adoptar para si o modelo de funcionamento dos ecossistemas 
naturais, como o das florestas. Para o autor, o metabolismo da maioria das cidades modernas é 
essencialmente linear (figura 2.4), sendo os recursos “bombeados” através do sistema urbano sem 
grandes preocupações acerca da origem ou acerca do destino dos resíduos, o que tem por resultado, 
a descarga de grandes quantidades de produtos residuais incompatíveis com os sistemas naturais. 

 

 

Figura 2.4 – Metabolismo Linear 
Fonte: Adaptado de Rogers, 2001 

Este modelo linear de produção, consumo e eliminação de resíduos é insustentável e inviabiliza 
ecologicamente a generalidade dos sistemas urbanos, pois tende a quebrar os ciclos naturais. Os 
resíduos acumulados sem qualquer tratamento são ainda hoje de grande prejuízo para a saúde 
pública e favorecem a degradação do ambiente. Segundo Sequinel (2007), a degradação ou 
destruição de um ecossistema compromete a qualidade de vida da sociedade, uma vez que reduz os 
fluxos de bens e serviços que a natureza pode oferecer à humanidade. 

Desde 2008, está em desenvolvimento um projecto europeu com o nome de SUME - 
Metabolismo Urbano Sustentável para a Europa, o qual conta com a participação de investigadores da 

 
CIDADE ENTRADA SAÍDA 

Mercadorias 

Alimentos 

Energia 
Carvão 

Petróleo 

Lixos Orgânicos 

Resíduos Inorgânicos 

Emissões 

 Extracção 
 

Transformação  Transporte Armazenamento Aplicação Uso  Deposição 



 

2 | SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

 
17 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)12. O projecto é sobre como os futuros 
sistemas urbanos podem ser concebidos de um modo consideravelmente menos nocivo ao ambiente 
em comparação com os actuais sistemas.  

“O conceito de metabolismo urbano contribui para compreender e 
analisar a maneira como sociedades, parcialmente situadas nas áreas urbanas, 
utilizam os recursos naturais, a energia, e todos os outros elementos do sistema 
ambiental, para a manutenção e reprodução do sistema.”;” A forma como 
cidades e áreas urbanas estão a ser construídas, tanto em termos espaciais como 
em termos tecnológicos, influenciam as quantidades e qualidades dos recursos a 
ser utilizados na manutenção da vida urbana. As quantidades e as qualidades 
deste intercâmbio com o sistema ambiental, como a extracção de recursos 
específicos e fontes de energia, bem como a devolução de resíduos e de escape 
para o sistema ambiental, são cada vez mais prejudiciais.”;“Enquanto as 
dinâmicas do desenvolvimento urbano são estudadas e debatidas há muito 
tempo, a inter-relação entre desenvolvimento urbano e metabolismo urbano, em 
termos de interacção física com o ambiente, é bem menos compreendida”13.  

O principal desafio do projecto, é encontrar uma estratégia para interligar a abordagem do 
metabolismo urbano com os conceitos do desenvolvimento urbano, de uma maneira que contribua 
para o desenvolvimento mais sustentável das áreas urbanas no futuro. 

Também Girardet (1999), tenta dar resposta ao objectivo de melhorar o metabolismo urbano e 
reduzir a pegada ecológica. Este autor argumenta que num planeta predominantemente urbanizado, 
as cidades terão que adoptar sistemas metabólicos circulares para garantir a sua própria viabilidade a 
longo prazo (figura 2.5). Neste sistema o consumo é reduzido pela implementação de eficiências e 
onde a reutilização dos recursos é maximizada. Incita também à reciclagem de materiais, redução do 
lixo, conservação dos recursos não renováveis e consumo das energias renováveis como forma de 
contrariar o sistema linear. 

 

Figura 2.5 – Metabolismo Circular 
Fonte: Adaptado de Rogers, 2001 

                                                 
12 Prof. Doutor Paulo Pinho - Coordenador do projecto SUME na FEUP. 
13 Sustainable Urban Metabolism for Europe <http://www.fe.up.pt/si/projectos_geral.mostra_projecto?P_ID=1254> 

CIDADE ENTRADA SAÍDA 

Mercadorias 

Alimentos 

Renováveis 

Lixo Orgânico 

Poluição e lixo 
reduzidos 

Reciclado 

Reciclado 

Energia 

Resíduo 
Inorgânico 



 

2 | SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

 
18 

Apesar dos efeitos nefastos sobre o meio ambiente urbano, a maioria dos cidadãos continua a 
eleger os espaços urbanos como primeiro lugar para viver. Invariavelmente estes oferecem uma 
melhor qualidade de vida devido à oferta de emprego, cultura, equipamentos desportivos e de lazer, 
acessibilidades, tecnologias, inovação, entre outros. Por terem todas estas características são também 
estes espaços que oferecem oportunidades de melhorar o ambiente urbano. 

2.4 PROBLEMAS URBANOS 

A seguir, tendo como base as lições apreendidas no passado, são identificados e analisados 
alguns dos maiores problemas a serem ultrapassados pelas áreas urbanas. 
 

Uso do Solo 

O solo é um recurso limitado e tem sido consumido de forma voraz e indiscriminada pela 
urbanização nas últimas décadas. A tendência para uma estrutura mais extensiva das áreas urbanas 
dominada pelo poder económico, levou à especulação do preço por m2 do solo para a construção, 
prejudicando a existência de vazios urbanos e de espaços verdes. 
 

Mobilidade e Acessibilidade 

A mobilidade é essencial para a subsistência das cidades. Porém, os níveis de saturação de 
tráfego atingidos, devido à predominância do veículo privado, estão a prejudicar o funcionamento 
eficiente de muitas cidades, pois reduzem a acessibilidade e deterioram o ambiente a longo prazo. Os 
padrões de transformação urbana na Europa, nos últimos 40 anos, conduziram a mudanças 
significativas na forma como as pessoas se deslocam e nas distâncias percorridas em zonas urbanas. 

A urbanização e as alterações do modo de vida favoreceram o afastamento das residências e 
das actividades económicas. Isto, por sua vez, suscitou um grande aumento dos fluxos de tráfego e 
uma mudança radical nos meios de transporte, afastando-se cada vez mais da deslocação a pé, da 
bicicleta e do transporte público, a favor dos veículos privados. Em muitas cidades da UE (União 
Europeia) o automóvel particular representa mais de 80% dos transportes urbanos. 

O aumento da poluição atmosférica e sonora soma-se às dificuldades de congestionamento, 
tornando desagradáveis as deslocações no espaço urbano, prejudicando a qualidade de vida, e 
expondo parte da população a riscos de saúde. Um exemplo deste problema pode ser observado nas 
ruas que anteriormente eram por excelência um espaço público de convívio e lazer da população e 
hoje são utilizadas para circulação e estacionamento dos automóveis. É cada vez mais evidente que a 
mobilidade insustentável e ineficiente tem um efeito prejudicial na economia e ambiente das cidades. 
 

Consumo de Energias 

As cidades contemporâneas dependem de uma multiplicidade de abastecimentos provenientes 
do exterior, o que inclui recursos da superfície da terra (géneros alimentícios, e a madeira) e recursos 
subterrâneos (metais e os combustíveis fosseis). A forma como esses recursos são usados, através de 
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transformação, combustão e eliminação, tem efeitos profundos na biosfera. Um estudo recente do 
Word Wildlife Found (WWF: Fundo Mundial para a Vida Selvagem) mostra que nos últimos 25 anos, 
cerca de 33% do mundo natural foi aniquilado.  

Actualmente são diversos os sectores consumidores de energia (edifícios residenciais e de 
serviços, transportes, indústria, agricultura e pesca entre outros). Sendo que os edifícios são os 
principais utilizadores de energia primária, seguidos dos transportes e depois da indústria. 
 

Degradação ambiental 

A utilização da energia de combustíveis fósseis na construção de edifícios, nas actividades 
económicas e nos transportes tem contribuído para a degradação ambiental do espaço urbano e do 
planeta, sendo o aquecimento global uma consequência dessa utilização. Este último é estudado há 
mais de 20 anos, mas só recentemente a humanidade tomou consciência de que a crise ambiental é 
real, assim como os seus efeitos sobre o mundo. Os resultados da degradação ambiental são 
perceptíveis através de: 

• Solos contaminados pela produção industrial, deposição de resíduos, extracção de recursos, ou 
abandonados. Estes são conhecidos pelos termos, “passivo ambiental” ou brownfields14. Outras 
importantes fontes de contaminação do solo são os dejectos sobre a forma de esgotos, que 
muitas vezes correm a céu aberto, sendo que, outros são acumulados em fossas construídas de 
forma inadequada, ou ainda, sobre a forma de lixeiras que ocorrem em terrenos sem preparo 
algum para recebe-los e que contaminam a terra com seu chorume e o ar com os gases que 
produzem; 

• Descargas de poluentes nocivos nos recursos hídricos. A poluição da água por vezes é 
decorrente do descaso com relação aos efluentes. Estes precisam ser recolhidos e tratados de 
maneira apropriada antes de serem devolvidos aos corpos d'água. Outra forma muito comum 
de contaminação da água é a transferência para esta, da poluição do ar e do solo, muitas vezes 
só sendo medida pelos estados de morbidez ou por processos infecciosos que se alastram pelos 
assentamentos humanos. Ocorre ainda outro tipo de poluição hídrica quando a água das 
chuvas transporta resíduos e produtos químicos industriais de um solo para outros, gerando os 
brownfields. 

• O clima está a ser alterado essencialmente devido à emissão de gases que geram o efeito 
estufa, provocados em grande parte pela utilização excessiva e desmedida dos combustíveis 
fósseis, nomeadamente o carvão, o gás natural, o petróleo e seus derivados. Estes são 
responsáveis por ¾ das emissões de CO2 para a atmosfera. Estas emissões têm diversas 
origens, as quais incluem actividades industriais, agrícolas, transportes, centrais energéticas, etc. 

 

                                                 
14 O termo "brownfields" com seu significado corrente, surgiu em 28 de Junho de 1992 nos Estados Unidos, durante uma investigação 
de campo conduzida pela Northeast Midwest Congressional Coalition. Em planeamento urbano, brownfield é um terreno que foi 
previamente usado para fins industriais ou comerciais e que ficou contaminado por baixas concentrações de lixo tóxico ou poluição. 
Este, por sua vez, possui potencial para ser reutilizado desde que seja limpo. Terrenos que apresentem graus de contaminação maiores 
ou altas concentrações de lixo tóxico não podem ser enquadrados na classificação de brownfields. 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Brownfields>. 
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Diminuição do Espaço Público 

No conjunto das aglomerações urbanas de todas as dimensões, ressalta a perda de espaços 
públicos, essencialmente os verdes. Isto porque, os modelos vigentes que dificilmente conseguiremos 
extinguir, continuam a ser a betonização dos vazios urbanos, penalizando a existência de bolsas 
territorialmente estruturantes ou até a simples existência de espaços verdes à escala do bairro 
(Sant`Ana, 2007).  

A vida agitada das metrópoles modernas (sintomas que já se estendem para as cidades 
menores), aliada à falta de segurança das ruas, criou um novo ambiente urbano muito pouco 
favorável para a vida comunitária nos espaços públicos. São espaços voltados para si mesmos, 
climatizados, condicionados e direccionados ao entretenimento. A tradicional praça, largos e mesmo 
as ruas, foram trazidos para dentro destes novos ambientes, onde tudo é controlado para uma maior 
segurança. Exemplos destes espaços são os centros comerciais, museus e hipermercados. Estes são 
espaços de convívio e de atracção estão ligados intrinsecamente à lógica do consumo quer seja de 
mercadorias, serviços, arte ou cultura. A criação destes espaços interiores deixa no lado de fora o caos 
urbano, a violência e o lixo das ruas, transformando o exterior em espaços de repressão física e 
psicológica (Vieira Dias 2005). Estes problemas desincentivam o cidadão ao usufruto dos espaços 
públicos abertos e afasta-o cada vez mais do conceito de comunidade e cidadania.  
 

Degradação dos Centros Urbanos 

O fraco planeamento urbano resultou em periferias desordenadas, desprovidas de qualquer 
beleza estética ou arquitectónica, sem espaços verdes, praças, acessibilidades insuficientes e com 
pouca diversidade de serviços. Em contrapartida, os grandes centros urbanos consolidados na malha 
urbana vão ficando desertificados. Gradualmente vários edifícios, muitos de valor histórico, foram-se 
deteriorando e hoje, muitos destes centros urbanos são espaços envelhecidos, abandonados e 
degradados. 

2.5 DESAFIOS E ORIENTAÇÕES URBANAS 

Depois da análise a alguns dos maiores problemas que têm afectado a sustentabilidade do 
ambiente urbano, segue-se a análise aos desafios e orientações políticas, assim como aos 
instrumentos e modelos conceptuais que vêm sendo apontados, como contributos positivos de 
promoção do bom desempenho ambiental e sustentável para as áreas urbanas. 

O Livro Verde sobre o Ambiente Urbano (CEE, 1990) continua a ser um referencial intemporal 
quando o discurso envolve a sustentabilidade urbana. No livro são referidos vários problemas 
ambientais que afectam as cidades europeias e são também, definidas linhas de acção prioritárias 
para o ambiente urbano (quadro 2.1), que hoje fazem parte das estratégias e metas das políticas 
urbanas. 
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Quadro 2.1– Linhas de Acção Prioritárias Propostas no Livro Verde sobre o Ambiente Urbano 

Fonte: Adoptado do Livro Verde sobre o Ambiente Urbano, 1990 

Áreas de Acção Objectivos e Estratégias de Acção 

Planeamento Urbano Encorajar uma maior diversidade de usos (utilização mista do 
espaço) e evitar a expansão urbanística (desenvolvimento mais 
denso); 
Recuperação de terrenos urbanos degradados; 

Revitalização das áreas urbanas existentes; 

Concepção urbana (atenção à concepção dos edifícios) 

Transportes Urbanos Transportes privados (melhoramento da tecnologia actual, com vista 
à diminuição dos poluentes, fomentar a utilização de outros tipos de 
veículos, como a bicicleta e os transportes públicos) 

Planeamento dos arruamentos para utilização dos peões 

Melhorar e fomentar a utilização dos transportes públicos 

Gestão do trânsito 

Limitações ao estacionamento 

Imposto sobre a utilização de ruas em áreas urbanas 

Protecção e Valorização do Património 
Histórico das Cidades 

Conservação e reabilitação dos edifícios e áreas históricas 

Gestão das Águas Tratamento das águas residuais 

Indústria Urbana Emissão de poluentes e ruído 

Gestão da Energia Urbana Utilização eficiente da energia 

 Concepção dos edifícios (edifícios e habitações ecológicas) 

 Normas de isolamento nas construções 

 Melhoramento do isolamento nos actuais edifícios 

 Eficiência das instalações de aquecimento 

 Aquecimento e energia combinados 

 Inspecções dos sistemas de aquecimento dos edifícios 

 Planeamento da energia das cidades 

Resíduos Urbanos Gestão dos resíduos (locais de recolha e tratamento) 

Fomento da reciclagem e reutilização 

Informação Comparativa Sobre o 
Estado do Ambiente Urbano 

Criação de sistemas de dados sobre o ambiente 

Iniciativas de Informação Promover a informação e a participação dos cidadãos nas políticas 
do ambiente urbano 

Iniciativas Sociais Criação de politicas sociais preventivas no contexto de operações 
de protecção do ambiente físico, que deverão incluir medidas de 
integração social das populações mais desfavorecidas e programas 
de emprego, eventualmente associados à reabilitação de bairros 
sociais 

Cooperação Inter-Regional Fomentar o intercâmbio de esquemas de cooperação regional e de 
desenvolvimento de redes de cidades. 
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 A qualidade de vida urbana é actualmente uma das questões nucleares dos governos e das 
cidades. Esta é directamente influenciada pelo estado do ambiente urbano, assim preservar a 
integridade do ambiente global, é uma condição necessária de todos os outros aspectos da qualidade 
de vida. Na perspectiva de Ferreira (2005) esta, compreende um conjunto de atributos, bens e serviços 
de natureza material e imaterial, de que as cidades e a sua envolvente dispõem ou produzem para 
usufruto dos cidadãos. O autor refere que, no contexto europeu, a qualidade de vida urbana exige: 

• Acesso a habitação, dotada de condições de conforto, segurança e funcionalidade, e da 
adequada envolvente residencial, urbanística e ambiental; 

• Facilitação de serviços qualificados de educação e formação, saúde, cultura, lazer e desporto, 
bem como, de serviços públicos e administrativos eficientes e amigáveis; 

• Condições de mobilidade, conjugando transportes motorizados ou não, a mobilidade pedonal 
e a eliminação de barreiras para os deficientes; 

• Padrões urbanísticos, arquitectónicos e ambientais de qualidade e de estética, funcional e 
saudáveis, designadamente no que se refere ao espaço público, ao ar, à água e aos níveis de 
ruído; 

• Segurança pública; 
• Instancias e mecanismos de protecção e recurso dos cidadãos, enquanto consumidores 

alimentares de serviços públicos e urbanos; e 
• Protecção social para os indivíduos e grupos economicamente desfavorecidos e de risco. 

O Grupo de Peritos do Ambiente Urbano, acrescenta ao factor qualidade de vida, que as 
pessoas dão valor a muitos aspectos do ambiente que não estão ligados à simples sobrevivência física, 
tais como a qualidade estética e cultural das zonas circunvizinhas, o acesso ao espaço rural e à 
tranquilidade. No entanto, num contexto de sustentabilidade há que distinguir a qualidade de vida em 
termos de necessidades básicas das aspirações mais sumptuosas que não podem ser mantidas a longo 
prazo. É, portanto, necessária uma mudança de prioridades mais orientadas para o ambiente e, por 
consequência, uma adaptação a modos de vida mais sustentáveis. Da mesma forma que, para 
Sequinel (2002) a degradação ambiental deve-se ao resultado de um processo social determinado 
pelo modo como a sociedade apropria-se e utiliza os recursos naturais. Assim, a educação para 
sociedades sustentáveis torna-se num desafio da sustentabilidade, e é necessário que o indivíduo 
deseje e conheça as possibilidades de contribuir na construção de sociedades sustentáveis, para que 
ele e os colectivos dos quais participa possam actuar nessa direcção. 

Actualmente, verifica-se o desdobrar de uma série de políticas, planos e programas europeus e 
nacionais, relativos ao melhoramento do ambiente urbano. Estas incluem medidas destinadas a 
incentivar uma maior utilização do transporte público e consequente, menor utilização do automóvel 
privado, a promoção de combustíveis menos poluentes, a redução da poluição atmosférica de origem 
doméstica, reciclagem de matérias, controlo do ruído nas cidades, etc. Existem também programas e 
politicas relacionadas com a reabilitação e revitalização urbana15, principalmente de espaços urbanos 
degradados e frequentemente abandonados ou muito sub-utilizados. 

                                                 
15 O conceito de revitalização urbana provém da evolução do conceito de reabilitação urbana, assim como os demais conceitos de 

requalificação, regeneração, entre outros. Esta evolução espelhou-se na profusão de nomes que as intervenções foram adquirindo 
com o objectivo de patentear um novo enfoque, ou um novo tipo de abordagem ao problema da reabilitação. Com o alargamento do 
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“…é preciso identificar e trabalhar temas urbanísticos que hoje são comuns 
às cidades europeias actuais, assim como temas específicos de cada cidade 
em particular: identificar e desenhar os espaços e elementos estruturantes 
que permitem cozer o espaço urbano; projectar o espaço público e resolver 
as relações entre peões e automóveis; reabilitar e revitalizar as zonas 
históricas e os centros tradicionais das cidades; identificar e projectar novas 
centralidades nomeadamente com vista a integrar e requalificar as 
periferias urbanas; aproveitar e tratar os “buracos urbanos” e os espaços 
intersticiais vazios ou degradados; monumentalizar a cidade e as suas 
periferias com recurso aos espaços e edifícios públicos e á arte urbana. 
Transversalmente a todos estes temas são actualmente incontornáveis as 
questões do ambiente, da integração e coesão social, da integração de 
novas tecnologias, e da recriação da imagem urbana”.16  

2.5.1 Políticas de Revitalização e Densidade Urbana 

Numa perspectiva sobre os actuais desafios do desenvolvimento territorial e urbano na Europa, 
os Ministros responsáveis por esse âmbito, aprovaram em Maio de 2007 dois importantes documentos 
políticos e programáticos: a Agenda Territorial da EU, para uma Europa mais competitiva e sustentável 
e a Carta Leipizg, para as cidades Europeias. Esta ultima, mencionada no início deste capítulo, 
estabelece um acordo a nível dos governos da UE, para darem maior importância às políticas de 
revitalização e de densidade urbana como forma de se obter maior sustentabilidade das cidades. 

Com a Carta de Leipzig, os 27 Estados Membros definiram um modelo de políticas urbanas 
para a Europa do século XXI, cujas propostas chave na base dos pressupostos de que o futuro das 
políticas urbanas passa pelos centros das cidades, são: 

• Fortalecer o centro da cidade, a meta principal é atrair as pessoas, actividades e investimento 
para o centro e pôr fim ao fenómeno de dispersão das cidades que só tem aumentado o tráfego 
automóvel, consumo energético e área de solo ocupada;  

• Garantir a elevada qualidade dos espaços públicos, uma “baukultur” enquanto soma dos 
aspectos culturais, económicos, sociais, tecnológicos e ecológicos que influenciam o processo 
de planeamento e construção;  

• Enfrentar as mudanças climáticas é também uma tarefa urbana, modernizar a rede de 
mobilidade proporcionando acessos pedonais, ciclovias, e transportes urbanos acessíveis, 
sustentáveis e seguros, bem como reforçar a eficiência energética dos edifícios; 

• Boa governança urbana, o planeamento urbano não é tarefa exclusiva do sector público, outros 
parceiros (sociedade civil e actividades económicas) devem ser envolvidos, do mesmo modo que 
as cidades devem também fortalecer as parcerias com os bairros e com a cidade-região na base 
do equilíbrio de interesses; e, 

                                                                                                                                                         
âmbito físico de actuação, deu-se também um alargamento do próprio conceito e dos objectivos que esta deve atingir, passando as 
intervenções a integrar as dimensões sociais, económicas e ambientais. (Arqtª. Ana Pinho): <http://www.oasrs.org/>. 
Este conceito pode também ser entendido como “o processo de inversão da decadência económica, social e física nas nossas vilas e 
cidades onde se chegou a uma fase em que as forças do mercado, só por si, já não são suficientes.” (Royal Institution of Chartered 
Surveyors, no Reino Unido). Cidades Europeias Sustentáveis, CE, 1996. 
16 Soares.B., 2000. 
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• Envolver os cidadãos, no combate à exclusão social nas cidades, em especial nos bairros mais 
carentes. De acordo com a carta é preciso promover acções sobre os bairros carentes. Esta 
“acção pública” de eliminar as áreas “no go” da Europa é importante, pois estas ameaçam a 
atractividade, a competitividade, a coesão social e a segurança nas cidades. 

Estes documentos surgem no momento em que as questões urbanas ganham interesse acrescido 
sobre a contribuição das cidades para o crescimento e o emprego. 

As políticas de reabilitação e revitalização urbana conduzidas na Europa e nos EUA têm-se 
concentrado preferencialmente em bairros críticos (áreas urbanas degradadas ou zonas de habitação 
social), onde ocorrem igualmente situações gravosas de exclusão social e económica da população 
residente. Tais intervenções têm incidido sobretudo no desenho urbano, na reabilitação de edifícios, 
nas amenidades (espaços verdes, desportivos e culturais), na saúde e na tóxico-dependência, no 
acesso às tecnologias de informação e de comunicação, e no estímulo e apoio ao associativismo e às 
diversas formas de participação cívica. Destaca-se assim, algumas destas operações com impacto 
espacial urbano relevante (DPP 2007): 

• A requalificação de zonas de casco urbano fortemente atingidas por processos de abandono e 
que são alvos de empreendimentos que procuram trazer novas fontes de vitalidade urbana a 
esses espaços; 

• A edificação de obras arquitectónicas de grande valor, frequentemente da responsabilidade de 
gabinetes de arquitectura, que têm o mundo como mercado, muitas vezes para funções de 
fruição colectiva (museus, centos de exposição, estádios, etc.) e que passam a ser vistas como 
símbolos de modernização e vitória sobre o declínio das cidades; 

• A construção de parques de ciências e tecnologia nas periferias das cidades como forma de 
apoiar a consolidação de centros de conhecimento e de favorecer estreita articulação destes 
com as empresas; e 

• A realização de eventos, alguns casos únicos, noutros recorrentes, que se tornam símbolos das 
cidades e em torno dos quais se procede à requalificação urbana selectiva. 

São inúmeros os exemplos europeus que têm surgido nas últimas décadas de requalificação 
urbana, nomeadamente Barcelona, Berlim e Paris que actualmente se inserem dentro de um novo 
conceito urbano, a “cidade espectáculo”. Segundo Vieira Dias (2005), estas cidades candidatam-se a 
criar a marca urbana do século XXI e a retomar o lugar europeu na cultura mundial. São cidades que 
tem passado por grandes transformações de requalificação urbana nas últimas décadas do século XX, 
onde o caos urbano foi trocado por generosos e concorridos espaços públicos, voltados aos encontros 
de pessoas e culturas diferentes. A diversidade e o acesso a outras culturas atrai a cada ano, um 
número crescente de pessoas a estes novos “lugares urbanos”, desfrutando de um grande mix de 
actividades culturais e de lazer como bares, lojas, restaurantes, teatros, cinemas, museus, eventos 
religiosos e folclóricos, feiras, fóruns mundiais, etc. (figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Descrição 
Fonte: Territórios Inteligentes, 2006. 

Contudo, estas intervenções urbanas ficam sempre à margem das suas periferias onde se 
registam sérios problemas estruturais e sociais, nomeadamente por emigrantes oriundos de vários 
países, de classes baixas, excluídos do sistema e onde os conflitos sociais estão sempre na ordem do 
dia. 

“Assim, quando a Europa caminha para um espaço aberto organizado com 
base nas Cidades, e investe predominantemente na valorização das cidades 
existentes e da vida urbana, nós temos pela frente, ainda, um grande esforço 
a fazer no “coser” e “cerzir” dos territórios urbanizados, na estruturação e 
modernização das cidades tradicionais, na requalificação e integração urbana 
e social de vastas áreas de subúrbios, e na organização e desenvolvimento de 
centralidades urbanas a várias escalas territoriais.” 17 

A reflexão e o amadurecimento sobre o planeamento e o desenvolvimento do Território em 
Portugal tomaram impulso nas últimas duas década com ambiciosos projectos de requalificação e 
revitalização urbana. Após uma série de pequenas intervenções de reabilitação pelo país, assistiu-se 
na última década do século XX à implementação de dois grandes projectos de requalificação urbana: 
o projecto da Expo`98 e o consequente Programa Polis. 

Assim, enuncia-se de forma mais detalhada os exemplos portugueses, pela sua relevância e 
contexto desta dissertação. 

“A imagem negativa que se tem tido no nosso país, do processo de 
urbanização, em geral associada à “betonização” do território, à especulação 
imobiliária, ao crescimento desordenado e à degradação ambiental, começa 
a ser, felizmente, confrontada com novas situações que demonstram que é 
possível e se está a fazer diferente.”16  

                                                 
17 Soares.B., 2003. 
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EXPO`98 – PARQUE DAS NAÇÕES 

A concepção da Expo’98 - Exposição Mundial de Lisboa sob o tema “Os Oceanos, Um 
Património para o Futuro”- revelou-se um projecto estratégico para Portugal e para a cidade de 
Lisboa. A realização desta foi uma oportunidade para a concretização de uma profunda 
transformação urbana, conduzida numa perspectiva de reconversão e requalificação ambiental. Onde 
anteriormente existia uma plataforma industrial e portuária, marginalizada e obsoleta com depósitos 
petrolíferos, centenas de contentores marítimos empilhados, armazéns militares com material de 
guerra, edifícios em ruína, toneladas de aço e ferro retorcido, um velho matadouro e uma lixeira a 
céu-aberto, construiu-se uma nova centralidade metropolitana. Para tal, foi necessário a reconversão 
de 330 hectares com cinco quilómetros de frente ribeirinha na zona oriental da cidade de Lisboa.  

O facto da área global do Parque das Nações (nome atribuído depois da Exposição Mundial á 
zona de intervenção) ter arrasado com tudo o que anteriormente existia naquela área para “começar 
do zero”, permitiu que o planeamento urbano fosse traçado sob o “modelo de cidade ideal”, ou seja 
tendo em conta os padrões de desenvolvimento urbano sustentável. Tratava-se de uma vasta área 
degradada e poluída mas com boas capacidades de integração urbanística. A estratégia adoptada foi 
a de criar um espaço urbano de elevada qualidade, integrando as mais diversas funções urbanas de 
forma a obter uma vivência equilibrada.  

Actualmente o que não faltam aos residentes e utentes do Parque das Nações são serviços de 
apoio como: comércio e restauração, escolas, espaços de lazer ou infra-estruturas desportivas, um 
hospital e outros serviços complementares. Muitas empresas optaram por se instalar no Parque das 
Nações, porque beneficiam de um espaço urbano que integra as mais recentes tecnologias nas suas 
infra-estruturas. Uma das mais importantes é a Galeria Técnica, equipada com telecomunicações em 
fibra óptica, rede de frio e calor, um sistema de recolha centralizada de resíduos sólidos, a par dos 
restantes serviços públicos (água e electricidade), proporcionando a todos os residentes e utentes uma 
excelente qualidade de vida.  

No domínio do ambiente a estratégia de intervenção esteve presente nas várias fases de 
desenvolvimento do projecto, desde os estudos prévios, até à execução da obra. Esta, teve como 
primeiro objectivo, oferecer aos futuros utentes do Parque das Nações um enquadramento urbanístico, 
paisagístico e ambiental favorável ao reencontro com a natureza, nomeadamente na utilização de 
uma frente rio com cinco quilómetros de extensão (figura 2.7). Salvaguardaram-se as áreas de maior 
sensibilidade ambiental, para criar um enquadramento urbano de elevada qualidade, com total 
fruição dos espaços verdes e do uso livre da frente ribeirinha. Os percursos a pé foram privilegiados, 
criando grande capacidade de estacionamento e incentivando o uso do transporte público.18 

                                                 
18 <www.parqueexpo.pt> 
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Figura 2.7 – Frente Rio no Parque das Nações 
Fonte: Portal das Nações, 2009 

As previsões são para que, no ano de 2010, o Parque das Nações tenha 8260 fogos, uma 
população residente de 25 600 pessoas, 22 000 pessoas a trabalhar, 60 000 visitantes por dia e 60 
000 lugares de estacionamento para viaturas.19 

Ressalta-se porém, que desde os estudos urbanísticos, o Parque das Nações, foi projectado 
tendo em vista um público-alvo, público esse, que tivesse condições financeiras para residir e 
aproveitar as oportunidades desta nova área. Mas que, segundo os promotores, sempre esteve e 
estará aberto a todos os portugueses e cidadãos do mundo. A imagem que fica após o encerramento 
da Expo`98 mostra-se altamente positiva. Portugal demonstrou à Comunidade Europeia, bem como 
aos demais países, que possuía capacidade para abrigar uma exposição mundial e ainda promover 
uma operação urbana de grande envergadura. Em poucos anos, uma área deixada durante décadas 
ao abandono e á completa degradação, transformou-se num pólo modernizado e alternativo ao 
crescimento da capital. (Scherer 2003, Ferreira 2006). 

O sucesso obtido neste projecto e o enquadramento com as políticas nacionais e europeias 
levaram ao lançamento do Programa Polis. 

PROGRAMA POLIS 

No período de 2000-2006, o terceiro PDR (Plano de Desenvolvimento Regional) veio criar as 
condições para realizar o Programa Polis - Programa Nacional de Requalificação Urbana e 
Valorização Ambiental das Cidades, cujo principal objectivo é: melhorar a qualidade de vida nas 
cidades, através de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, melhorando a atractividade e 
competitividade de pólos urbanos que têm um papel relevante na estruturação do sistema urbano 
nacional.20  

O Programa Polis pretendeu desenvolver um conjunto de intervenções consideradas exemplares, 
com base em parcerias, especialmente entre Governo e Câmaras Municipais, que podem servir de 
referência para outras acções a desenvolver pelas autarquias locais. Assim, o Programa Polis teve 
como principais objectivos específicos: 

                                                 
19Passado, Presente, Futuro (Grupo PARQUE EXPO`98, SA). 
20 Programa Polis, 2000. 
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• Desenvolver grandes operações integradas de requalificação urbana com uma forte 
componente de valorização ambiental; 

• Desenvolver acções que contribuam para a requalificação e revitalização de centros urbanos e 
que promovam a multifuncionalidade desses centros; 

• Apoiar outras acções de requalificação que permitam melhorar a qualidade do ambiente 
urbano e valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes tais como frentes de rio ou 
de costa (figura 2.8); e, 

• Apoiar iniciativas que visem aumentar as zonas verdes, promover áreas pedonais e condicionar 
o trânsito automóvel em centros urbanos. 

  

Figura 2.8 – Intervenção do Programa Polis em Coimbra 
Fonte: Parque Expo, 2007 

O Programa Polis, começou por se afirmar com um número limitado de intervenções exemplares 
que tivessem escala significativa e pudessem ter um efeito demonstrativo ao País. Contudo, o sucesso 
destas levou ao seu aumento, hoje são 28 as cidades com intervenções Polis e outras 12 com 
intervenções de menores dimensões. Em termos de tipologia dessas intervenções, podem ser 
destacadas as seguintes:  

• Requalificação de zonas industriais deprimidas; 
• Criação de novas polaridades em áreas metropolitanas; 
• Valorização de frentes de mar ou de zonas ribeirinhas; 
• Valorização de património histórico ou natural e sua reintegração na cidade; 
• Requalificação de cidades de média dimensão com pujança económica mas com uma vida 

urbana de pouca qualidade; e, 
• Valorização de cidades do interior ou raianas que podem constituir pólos de desenvolvimento 

regional. 

PNOT e Polis XXI 

Ainda no seguimento do contexto português, importa referir uma nova fase de políticas públicas 
em Portugal, que nos próximos anos seguirá o referencial definido pelo PNOT (Programa Nacional de 
Politica de Ordenamento do Território). Este, visa contribuir para que Portugal se afirme como um país 
de elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental, sendo, um espaço sustentável e 
bem ordenado; uma economia competitiva, integrada e aberta; um território equitativo em termos de 
desenvolvimento e bem-estar; e uma sociedade criativa e com sentido de cidadania. 
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Para responder e alcançar estas metas, é necessário conjugar e revitalizar os instrumentos de 
intervenção urbana. Assim, no quadro do urbanismo operacional, os actuais referenciais de actuação 
para os municípios portugueses, são os instrumentos específicos da Política de Cidades POLIS XXI no 
âmbito do QREN 2007-2013, nomeadamente: Parcerias para a Regeneração Urbana; Redes Urbanas 
para a Competitividade e a Inovação; Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano; 
Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional.21  

Destes 4 instrumentos, destacam-se os objectivos das Parcerias para a Regeneração Urbana:  

• a valorização de áreas de excelência urbana, nomeadamente centros históricos e frentes 
ribeirinhas e marítimas; 

• a qualificação das periferias urbanas e de outros espaços relevantes para a estruturação urbana; 
• a renovação das funções e dos usos de áreas abandonadas ou com usos desqualificados; 
• a requalificação e reintegração urbana de bairros críticos, em particular combatendo os factores 

de exclusão social e de segregação territorial. 

Os objectivos das Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação: 

• apoiar a afirmação das cidades enquanto nós de redes de inovação e competitividade de 
âmbito nacional ou internacional; 

• promover o reforço das funções económicas superiores das cidades, através da obtenção em 
rede de limiares e sinergias para a qualificação das infra-estruturas tecnológicas e o 
desenvolvimento dos factores de atracção de actividades inovadoras e competitivas; 

• estimular a cooperação entre cidades portuguesas para a valorização partilhada de recursos, 
potencialidades e factores de diferenciação; 

• promover a inserção das cidades em redes internacionais e afirmar a sua imagem internacional; 
• optimizar o potencial das infra-estruturas e equipamentos numa perspectiva de rede. 

E as áreas temáticas das Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano: 

• Prestação de serviços de proximidade; 
• Acessibilidade e mobilidade urbana; 
• Segurança, prevenção de riscos e combate à criminalidade; 
• Gestão do espaço público e do edificado; 
• Construção sustentável; 
• Ambiente urbano; 
• Criatividade e empreendedorismo na valorização dos recursos territoriais; 
• Governação urbana com incremento da participação dos cidadãos e dos actores económicos e 

sociais. 

O Polis XXI, procura assim responder aos desafios crescentes e complexos que se colocam às 
cidades, como, superar as debilidades do sistema urbano nacional e transformar as cidades em 
motores efectivos do desenvolvimento das regiões e do País. Com isto, visa abrir um novo ciclo de 
intervenção urbana que contribua significativamente para tornar as cidades portuguesas em: territórios 

                                                 
21 MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2007. 
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de inovação e competitividade; territórios de cidadania e coesão social; territórios de qualidade de 
ambiente e de vida; e, territórios bem planeados e governados. 

Importa referir que, a Política de Cidades Polis XXI, integra-se nos objectivos da Estratégia de 
Lisboa (PNACE), a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e procura dar resposta 
aos actuais desafios do desenvolvimento territorial e urbano que são identificados na Agenda 
Territorial da União Europeia, para uma Europa mais competitiva e sustentável e, à Carta de Leipzig, 
para as cidades europeias sustentáveis. 

2.5.1.1 Densidade Urbana 

Diversos autores argumentam que, quando uma parte da cidade ou a sua totalidade é muito 
construída, esta é muito compacta ou densa. O que para alguns, a densidade é mais um problema 
urbano do que uma oportunidade, pois referem que quanto maior for a concentração de actividades 
económicas numa determinada área, mais depressa se atingirão os limites da capacidade de carga 
desse local. 

Na visão de Alves e de Costa (2009), a densidade está na maioria das vezes associada a uma 
imagem negativa, a uma imagem de baixa qualidade urbana, com problemas como: a poluição, o 
ruído, a falta de espaços verdes, a difícil mobilidade entre outros. No entanto e ao contrário desta 
primeira visão, os autores, afirmam que a densidade é uma das características fundamentais para a 
cidade. Nas suas perspectivas a densidade está intrinsecamente associada à diversidade e 
complexidade, possibilita a existência de espaços públicos seguros e interessantes, de comércio de rua 
com vitalidade e próspero, de uma forte acessibilidade e a oferta de melhores transportes públicos. 
Estes, concluem que a densidade permite que as distâncias sejam percorridas a pé ou em transportes 
públicos. o que poderá ser directamente proporcional à redução do número de carros e ao consumo 
energético dos seus habitantes.  

Também Rogers (2001) acredita que devemos investir na ideia de cidade compacta, pois o 
modelo de “cidade densa” pode trazer benefícios ecológicos maiores. Para este autor a cidade 
compacta é uma cidade densa e socialmente diversificada onde as actividades económicas e sociais 
se sobreponham e onde as comunidades sejam centradas em torno das unidades de vizinhança. 
Afirma ainda que, as cidades densas, através de um planeamento integrado, podem ser pensadas 
tendo em vista um aumento da sua eficiência energética, menor consumo de recursos, menor nível de 
poluição e, além disso, evitando sua expansão sobre a área rural. 

Girardet (1999) partilha da mesma visão, referindo que a cidade compacta proporciona um 
modelo de grande importância para o desenvolvimento urbano sustentável. Ao formularmos conceitos 
favoráveis à evolução urbana sustentável necessitamos de ter em conta o espaço ocupado pelas 
cidades, reduzindo as distâncias que as pessoas têm que percorrer e minimizando os impactes 
ambientais. O aumento da densidade é pertinente enquanto dele resultar convivialidade em vez de 
condições superlotadas da vida urbana. 

Facto é, que não há unanimidade sobre qual seria a morfologia urbana mais sustentável ou 
menos insustentável, o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano (CCE, 1990), refere que a “cidade 
compacta” é, provavelmente, a morfologia mais eficaz do ponto de vista energético, tendo igualmente 
vantagens sociais e económicas. 
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Em seguida, analisa-se modelos urbanos conceptuais de referência internacional por terem 
encontrado caminhos alternativos e soluções criativas e inovadoras aos desafios da sustentabilidade 
urbana. 

2.6 MODELOS URBANOS, CIDADES SUSTENTÁVEIS 

New Urbanism22 

Um pouco por todo o mundo, alguns urbanistas têm respondido ao questionável 
desenvolvimento urbano, com propostas baseadas nos 27 princípios da Carta do Novo Urbanismo23, 
princípios esses que referem questões que vão desde o planeamento regional até ao desenho da 
comunidade local. Estes princípios enfatizam a necessidade de diversidade social, usos mistos de 
funções, acessibilidade e mobilidade ao pedestre, participação democrática e valores de cidadania. 

Na prática são desafios universais, que este “modelo urbano” tem por fundamentos, de modo, a 
estruturar espaços urbanos de qualidade e com noção de comunidade. 

Para inverter a prática que existe ao nível do planeamento suburbano tradicional, o Novo 
Urbanismo procura superar (Sousa 2007): 

• A pouca importância dada ao espaço a à comunidade em muitas áreas urbanas 
contemporâneas; focaliza-se na localização espacial das comunidades e no funcionamento da 
própria comunidade, nomeadamente ao localizar cada área residencial em áreas que distem 
não mais de 400m em relação à área servida por um espaço público, que contem facilidades 
sociais e comerciais e que funciona como um centro legível. 

• A falta de uma estrutura hierárquica no actual modelo urbanístico, ao construir um sistema de 
áreas residenciais, bairros e corredores que estabelece unidades territoriais e o seu significado 
na região urbana onde se inserem. Define claramente as suas fronteiras, não só as 
administrativas mas, também, resultantes de características ambientais físicas, como por exemplo 
uma linha de água, topografia, etc. 

• A segregação funcional e social no crescimento suburbano contemporâneo com a inclusão de 
habitantes acessíveis, quer no tipo e quer no preço, com empregos, escolas, comércios e 
infraestururas para recreio, activo ou passivo. 

• O uso dominante e quase exclusivo do automóvel, ao prover uma rede inter-ligada de caminhos 
pedonais e ciclovias, com base no centro da área residencial, e considera a rede viária que 
permite a ligação das áreas residenciais à região através de um sistema de transporte público. 

                                                 
22 O Novo Urbanismo surgiu nos Estado Unidos da América a partir de uma associação de profissionais que centra a sua discussão 
basicamente na problemática da cidade norte-americana (urban sprawl) de finais do século XX.  
23 A leitura dos 27 princípios da Carta do Novo Urbanismo (Charter of New Urbanism) permite a compreensão holística de ver a 
realidade segundo seus signatários. Os princípios de 1 a 9 contemplam a região: metrópole, a cidade grande e media (city), e a 
pequena (town); de 10 a 17 referem-se ao bairro (neighborhood), ao sector (district) caracterizado por uma área histórica, portuária 
entre outras; os princípios de 18 a 27 são relativos às quadras, ruas e edifícios… 
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• A falta de qualidade, em termos estéticos, no processo urbanístico convencional, através de um 
melhor posicionamento dos edifícios, de modo que definam claramente ruas e praças e da 
aplicação de padrões de qualidade mais elevadas no próprio projecto. 

No entanto, Macedo (2007) cita um texto do autor Alex Krieger - “Whose Urbanism?” onde este 
questiona e crítica vários pontos ao trabalho dos colegas do Novo Urbanismo, nomeadamente: a 
provocação de mais subdivisões do território (apesar de algumas acções inovadoras) do que cidades, 
referindo-se ao problema da formação de ocupação dispersa do território; favorecem mais a gestão 
privada das comunidades, que propostas para novas formas de gestão da administração pública 
local; as densidades demográficas são muito baixas para suportar uso misto e uso de transportes 
públicos; criam enclaves demográficos relativamente homogéneos, sem muita diversificação sócio-
económica; estão produzindo uma nova, atractiva e desejável forma de unidades planeadas de 
desenvolvimento e não um sistema eficiente de utilizar vazios bem localizados; as estratégias de 
mercado propostas são mais ajustadas aos empreendedores privados do que às agências públicas; 
estão promovendo a perpetuação do mito de ser possível criar e manter núcleos urbanos com carácter 
de localidades campestres, entre outros pontos. 

Na mesma perspectiva, Lara (2001) cita a critica que o urbanista Michael Sorkin, faz aos seus 
colegas do New Urbanism, referindo que em primeiro lugar, precisariam de pensar mais seriamente na 
questão da diversidade e revisar suas propostas para alcançar uma parcela maior da população. Com 
isto, refere que os principais pontos fracos do New Urbanism são: não oferece solução alguma para 
os problemas urbanos já existentes (a receita foi aplicada apenas a novos empreendimentos, não a 
áreas já ocupadas); e, oferece mais uma opção de escolha para uma classe média branca que já tem 
várias opções, deixando de fora os que mais sofrem os problemas urbanos (nos EUA, os negros e os 
imigrantes). A estas críticas soma-se ainda um aumento significante no número de condomínios 
fechados, conservadorismo estilístico, homogeneidade e uma imagem geral de intolerância. 

Ainda que as propostas do Novo Urbanismo estejam a ser intensamente discutidas e exploradas, 
segundo Figueira (2008) ainda há muito por debater, como as suas implicações e a evolução do 
desempenho das comunidades que têm sido criadas sob os seus princípios.  

Smart Growth24 

O movimento do Smart Growth (significa um crescimento inteligente, racional) pretende 
responder, através de uma visão nova, ao crescimento urbano no “Mundo Novo”, fundamentado em 
objectivos de diversidade, de integração e de igualdade (Sousa 2007). 

Os proponentes desde conceito vão ao encontro dos princípios do New Urbanism, defendem 
um planeamento que oriente, desenhe, revitalize e construa comunidades que tenham um forte sentido 
de comunidade e do lugar onde se encontram inseridas. Desta forma, os princípios que estão na base 
desta abordagem são (Sousa 2007): 

• Promover uma diversidade na oferta habitacional, tipo e custos, que permita uma acessibilidade 
real para todos. 

                                                 
24 O Smart Growth naceu da uma politica de planeamento regional em diferentes estados dos Estados Unidos da América. É o termo 
utilizado para um movimento, com uma força considerável, que conta com o apoio significativo de algumas politicas federais, 
nomeadamente as politicas de transporte e as ambientais. 
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• Criar áreas residenciais orientadas para o peão, de modo a que sejam lugares atractivos quer 
para viver, trabalhar, ou simplesmente para o lazer. 

• Incentivar a participação da comunidade e das partes interessadas, de modo a poderem 
responder como querem e para onde deve a comunidade crescer. 

• Promover comunidades atractivas, distintas, como um elevado sentido de lugar. Ou seja, 
incentiva-se as comunidades a definirem o que pretendem para a comunidade, isto é, a 
estabelecerem uma visão e a definirem regras para o desenvolvimento e para a construção que 
respeitam os valores próprios da comunidade e da região, particularmente os culturais e 
ambientais. 

• Tornar as decisões relativas ao desenvolvimento previsíveis e justas, particularmente ao nível da 
urbanização de solos, inclusive em termos financeiros. 

• Promover uma diversidade de usos de solo. 
• Preservar os espaços abertos, o espaço rural, os espaços naturais e as áreas críticas em termos 

ambientais. 
• Promover uma diversidade de modos de transporte, permitindo uma possibilidade real de 

escolha. 
• Dirigir e concentrar os novos empreendimentos urbanísticos para comunidades existentes e já 

infraestruturadas. 
• Promover um desenho urbano compacto. 

Conclui-se que tanto o New Urbanism como o Smart Growth, ambos nascidos nos EUA, focam 
os seus princípios, na resolução do seu maior problema urbano, o urban sprawl, o que difere 
significativamente dos problemas das típicas cidades europeias. Na perspectiva de Figueira (2008), o 
problema da Europa não seria tanto a proliferação dos subúrbios de baixa densidade, mas sim o 
crescimento anárquico das cidades, o desequilíbrio das funções urbanas e o desajuste entre o espaço 
público e privado, entre outros. 

Assim, o contexto em que cada cidade se encontra, determina objectivos específicos para cada 
uma delas, mas independentemente desse factor, a finalidade de todos estes novos modelos é 
universal, criar espaços urbanos sustentáveis. 

Cidades Sustentáveis 

Uma cidade pode ser considerada sustentável quando ela for capaz de evitar a degradação, 
manter a saúde de seu sistema ambiental, reduzir a desigualdade social, prover seus habitantes de um 
ambiente construído saudável, bem como construir pactos políticos e acções de cidadania que 
permitam enfrentar desafios presentes e futuros (Urban World Forum 2002). 

Numa visão mais ampla da sustentabilidade urbana, Rogers (2001) define a cidade sustentável 
como um organismo dinâmico tão complexo quanto a própria sociedade e suficientemente ágil para 
reagir rapidamente às mudanças, explicitando a sustentabilidade da cidade numa combinação de sete 
facetas: 

1. Uma cidade justa, onde justiça, alimentação, abrigo, educação, saúde e esperança sejam 
distribuídos de forma justa e onde as pessoas participem da administração; 

2. Uma cidade bonita, onde arte, arquitectura e paisagem incendeiem a imaginação e toquem o 
espírito; 
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3. Uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação mobilizem todo o seu potencial 
de recursos humanos e permitam uma rápida resposta à mudança; 

4. Uma cidade ecológica, que minimize seu impacto no meio ambiente, onde a paisagem e a área 
construída estejam equilibradas e onde os edifícios e a infra-estrutura sejam seguros e eficientes 
em termos de recursos; 

5. Uma cidade fácil, onde o âmbito publico encoraje a comunidade à mobilidade, e onde a 
informação seja trocada tanto pessoalmente quanto electronicamente; 

6. Uma cidade compacta e policêntrica, que proteja a área rural, concentre e integre comunidade 
nos bairros e maximize a proximidade; e, 

7. Uma cidade diversificada; onde uma ampla gama de actividades diferentes gerem vitalidade, 
inspiração e acalentem uma vida pública essencial. 

Para Girardet (1999) criar cidades sustentáveis, é uma questão tanto de planeamento da 
utilização da terra, como do planeamento do uso de recursos. Para o autor uma cidade sustentável é 
organizada de modo a tornar todos os seus cidadãos capazes de satisfazerem as suas necessidades e 
de melhorarem o seu bem-estar sem prejudicarem o mundo natural ou porem em perigo as condições 
de vida de outras pessoas, agora ou no futuro. 

Numa outra perspectiva, o DPP (2007) acrescenta ainda mais um factor às chamadas cidades 
sustentáveis, o factor competitividade urbana, para se ter alcançar Cidades Competitivas e 
Sustentáveis. Desta forma, competitividade e sustentabilidade passam a ser duas dimensões nucleares 
da estruturação das cidades. Com isto, o DPP, refere que as cidades serão socialmente sustentáveis, se 
forem capazes de integrar todos os seus grupos sociais nos benefícios do crescimento económico, 
evitando a formação e crescimento de fenómenos de exclusão que se traduzem em focos de 
insegurança e perda de qualidade e de competitividades urbanas. As cidades serão ambientalmente 
sustentáveis se forem capazes de desenhar soluções de ordenamento do espaço urbano, de 
mobilidade, de construção, de fornecimento de utilities e de utilização e recuperação/ reciclagem de 
recursos materiais, que permitam a redução do, e aumentem a eficiência no, uso de energia, com a 
consequente redução de emissões poluentes, e também uma maior conservação de recursos 
energéticos. Conclui também, que as cidades competitivas apresentam bons desempenhos 
económicos, os quais dependem das suas formas de organização, como os usos do espaço e do seu 
desenho urbano, e, também da dotação em factores produtivos e das capacidades institucionais de 
organização.  

2.7 UMA VISÃO INTEGRADA PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

“…necessitamos de olhar para o espaço construído como um todo, sua 
economia, infraestruturas, arquitectura, redes sociais, realidades culturais e 
base ambiental de forma a compreender o significado pleno do 
desenvolvimento urbano sustentável” Girardet (1999). 

Pretende-se no final deste capítulo 2, identificar as áreas a desenvolver no âmbito da 
sustentabilidade urbana que estão subjacentes aos três pilares do desenvolvimento sustentável (quadro 
2.2) e organizá-las por estratégias de acção que visam melhorar e superar os problemas urbanos 
(quadro 2.3). 
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Quadro 2.2 – Pilares do Desenvolvimento Sustentável e Correspondentes Áreas a Desenvolver para a Sustentabilidade 
Urbana. 

PILARES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CORRESPONDENTES ÁREAS A DESENVOLVER PARA 
A SUSTENTABILIDADE URBANA 

Ambientais 
 Transporte, utilização dos solos, energia, resíduos e emissões de gases, preservação e 

valorização dos ecossistemas, educação e divulgação, gestão ambiental; 

Sociais e culturais 
 Ambientes humanizados, coesão social, participação cívica, identidade, especificidades locais e 

orgulho cívico, entendimento entre culturas e entre gerações, regeneração urbana e cultural, e,  

Económicos 
 Dinâmicas económicas, criação de emprego, empresas socialmente responsáveis. 

Quadro 2.3 – Estratégias de Acção e Áreas para a Sustentabilidade Urbana 

ESTRATÉGIAS DE ACÇÃO E ÁREAS PARA A SUSTENTABILIDADE URBANA 

Revitalização / Requalificação das Áreas Urbanas 

 Património histórico-construído;  
Áreas degradadas e obsoletas; 
Periferias-urbanas; 

Densidade e Usos Mistos 

 Uso e ocupação do solo sustentável; 
Ocupação multifuncional do espaço;  
Diversidade de vivência nos espaços; 

Espaços Públicos Qualificados 

 Espaços sociais de relação e convívio; 
Diversidade de vivencia nos espaços públicos; 

Mobilidade e Acessibilidade Universal 

 Redes de acessibilidades e alternativas de mobilidade ao transporte privado; 
Mobilidade de baixo impacte e acesso para todos; 

Matriz de Recursos Naturais, Energia e Resíduos 

 Eficiência no uso dos recursos (energia, água, e materiais);  
Produção e emissão de poluentes e resíduos;  
Eco-eficiência na construção; 

Ambiente e Estrutura Ecológica Urbana 

 Valores naturais e paisagísticos;  
Estrutura ecológica e parque urbano;  
Qualidade do ambiente natural e construído, tendo em conta o impacte das cargas ambientais; 
Gestão do Ambiente e aplicação de novas tecnologias. 

Dinâmicas Sociais e Económicas 

 Coesão social e a participação cívica 
Satisfação das necessidades básicas (habitação, saúde, educação, emprego), e a qualidade destas; 
Economia diversificada, dinâmica e inovadora; 
Competitividade e criatividade.  
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As estratégias de acção constantes no quadro 2.3 apreenderam as orientações das políticas e 
modelos urbanos e visam melhorar e superar os problemas urbanos. 

De forma resumida, seguidamente, faz-se uma breve interpretação de cada uma das estratégias 
de acção. 

Revitalização / Requalificação das Áreas Urbanas 

A revitalização urbana é cada vez mais um instrumento-chave para a qualificação e o 
desenvolvimento dos territórios construídos e deve ser usada para alcançar os objectivos do 
desenvolvimento urbano sustentável, nomeadamente através de: operações de regeneração das 
antigas paisagens e criação de novos elementos verdes ou outras áreas de valor ecológico (frentes de 
mar ou de zonas ribeirinhas por exemplo); de descontaminação e/ou reutilização do solo abandonado 
(zonas industriais deprimidas); de reabilitação de edifícios degradados (em centros históricos); e de 
criação de novas polaridades em áreas metropolitanas.  

Vários autores destacam a importância primordial da revitalização das cidades, como forma de 
as densificar para as tornar mais sustentáveis. 

Densidade e Usos Mistos 

Os modelos urbanos propostos pela literatura académica, e as novas políticas urbanas 
europeias analisados anteriormente, ressaltam o factor densidade como um rumo a perseguir para 
alcançar uma maior sustentabilidade urbana. 

A cidade densa responde ao conceito da sustentabilidade urbana, principalmente através do seu 
objectivo de preservar e reabilitar os espaços presentes no tecido urbano, concentrando o 
desenvolvimento urbano em densidades elevadas e reduzindo substancialmente o tráfego. Uma cidade 
compacta com ambientes multifuncionais e com diferentes opções de mobilidade contribui para o 
combate aos processos de segregação e de alienação, à falta de oportunidades e ao crime urbano. 
(Sousa 2007) 

O modelo mais denso busca a utilização de um uso misto de funções, porque este aumenta a 
vitalidade das áreas urbanas. O mesmo é recomendado pelo Livro Verde sobre o Ambiente Urbano 
(CCE, 1990), ao referir vivamente o incentivo a projectos de utilização mista.  

O importante é maximizar o uso dos espaços já urbanizados com funções mistas de forma a 
contrariar a expansão física horizontal da cidade, e o seu uso ineficiente de recursos e gasto de 
energias. 

Espaços Públicos Qualificados 

O valor do espaço público inserido no tecido urbano tem vindo a ser redescoberto. Hoje em 
dia, as pessoas prezam muito pela sua privacidade, mas também anseiam por uma vida pública 
genuína, reflexo disso, são as centenas de pessoas que se apoderam dos jardins públicos bem 
cuidados nos centros das cidades, das praças requalificadas, dos passeios marítimos e ribeirinhos. Os 
espaços públicos devem cada vez mais compreender qualidades de vitalidade, de diversidade e 
proporcionar os encontros conviviais.  
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Mobilidade e Acessibilidade Universal 

Longe das utopias das “car free cities”, é importante repensar o modo como encaramos os 
conceitos actuais de mobilidade nas cidades (Sant´Ana 2007). Para Girardet (1999) é necessário 
promover um desenvolvimento urbano que seja suficientemente denso para reduzir a necessidade de 
utilização do automóvel, reduzindo as distâncias que as pessoas têm que percorrer e minimizando os 
impactes ambientais das viagens por meio de tecnologias de transportes mais eficientes (figura 2.9).  

 

Figura 2.9 – Mobilidade de Núcleos  
Fonte: Adaptado de Rogers, 2001 

A criação de melhores condições gerais de mobilidade e acessibilidade para todos cumpre um 
desígnio urbano da dimensão humana: abrir caminho a uma consistente coesão social. O 
aperfeiçoamento e reorganização da urbis são condições fundamentais para um desenvolvimento 
materialmente justo, sustentado e integrador da civitas.25  

A promoção da acessibilidade (incluindo pessoas com diferenças na sua mobilidade), constitui 
uma condição essencial para o exercício pleno de direitos de cidadania, como o direito à qualidade 
de vida, à liberdade de expressão e associação, à informação, à dignidade social e à capacidade 
civil, bem como à igualdade de oportunidades no acesso à educação, à saúde, à habitação, ao lazer 
e tempo livre e ao trabalho.25 

Matriz de Recursos Naturais, Energia e Resíduos 

As cidades são hoje dependentes de tecnologias baseadas em combustíveis fosseis (e na energia 
nuclear) para o fornecimento de energia aos edifícios, fabricas e sistemas de transportes. Porém, sabe-
se que a utilização média de recursos e níveis de poluição de cada cidade variam conforme as suas 
dimensões e do modo como satisfazem as suas necessidades. A par do que a Agência Municipal de 
Energia e Ambiente – Lisboa E-Nova26 tem vindo a desenvolver para a cidade de Lisboa, 
nomeadamente as Matrizes de Energia, Água e Materiais, estas são novas ferramentas úteis e 
relevantes para o estabelecimento de metas e indicadores para a cidade de Lisboa.27 Este tipo de 

                                                 
25 Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos, Apontamentos para uma melhor Interpretação do DL 163/2006 de 8 de Agosto. 
26 Lisboa E-Nova – Agência Municipal de Energia-Ambiente de Lisboa é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, cuja 
missão é a de prestar um serviço à cidade ao contribuir para o desenvolvimento sustentável através da promoção, dinamização e 
divulgação de boas práticas, implementadas de uma forma transversal, no sentido de introduzir uma melhoria sistemática do 
desempenho energético-ambiental da cidade.. <www.lisboaenova.org>. 
27 Está também previsto o desenvolvimento das Matrizes da Qualidade do Ar e do Ruído. <www.lisboaenova.org> 
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instrumento é de extrema importância para avaliar as cidades e definir estratégias de actuação que 
conduzam a uma utilização e gestão sustentável das matérias-primas dentro da cidade. 

Na visão de Girardet (1999), as cidades e os citadinos poderiam reduzir maciçamente a sua 
utilização dos recursos mantendo um bom padrão de vida e criando ao mesmo tempo postos de 
trabalho locais. Reduzir o consumo urbano de energia poderia dar um importante contributo para 
resolver os problemas de poluição do ar a nível mundial. Sabe-se que as vantagens da eficiência 
energética são impressionantes, cita-se alguns exemplos: redução das despesas de combustível para 
todos; benefícios para a balança de pagamentos através da redução da necessidade de importações; 
criação de postos de trabalho na indústria da eficiência energética; preservação das reservas de 
combustíveis fósseis; mitigação de problemas ambientais como os da poluição do ar e do 
aquecimento global, que são provocadas em parte pela produção de energia, etc. 

Esta temática, abriu um amplo leque de oportunidades para a criação de novos nichos de 
mercado, que incluam o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e promovam um maior uso de 
energias renováveis. Assim, como a gestão mais eficiente dos recursos não renováveis, principalmente 
no domínio da construção e dos transportes. Todas estas soluções permitem que se combine a 
competitividade económica com respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida dos habitantes. 

Ambiente e Estrutura Ecológica Urbana 

A qualidade e presença de características naturais nas áreas urbanas são essenciais para o 
ambiente e para o valor estético em que se inserem. A estrutura ecológica é o esqueleto dos espaços 
abertos dos territórios urbanos (Soares 2005). As áreas com qualidades naturais são partes essenciais 
das estruturas ecológicas e devem ser protegidas dos novos desenvolvimentos. O planeamento urbano 
deve manter as continuidades preexistentes da estrutura ecológica e contribuir para uma boa conexão 
com os diferentes espaços envolventes, aumentando deste modo, os espaços verdes e a 
biodiversidade. 

Segundo Vassalo Rosa (2008), a estrutura ecológica associada às redes estruturantes das 
infraestruturas, espaços públicos, equipamentos colectivos e valores culturais, constitui a matriz de 
enquadramento dos espaços urbanizados. Assim, é essencial qualificar e proteger as zonas naturais 
existentes, minimizando a afectação das mesmas, assim como, promover a protecção e gestão do 
ambiente e da natureza. 

Dinâmicas Sociais e Económicas 

O equilíbrio social de um determinado tecido urbano está intrinsecamente ligado à qualidade 
do mesmo. Os problemas espaciais como a deterioração do edificado e a poluição contribuem para o 
aumento da criminalidade e da exclusão social. Por isso, se torna importante, melhorar os espaços 
urbanos, dota-los de serviços que disponham de actividades económicas e de acesso a diferentes 
utentes, dispor de uma oferta diversificada cultural e recreativa. Importa garantir o crescimento de uma 
estrutura socioeconómica eficiente, dinâmica e segura, de modo a assegurar uma melhor qualidade 
de vida, reduzir a exclusão social e contribuir para o aumento da competitividade e atracção de 
empresas, habitantes e visitantes. 
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2.8 OBSERVAÇÕES FINAIS 

Observa-se que os diferentes modelos conceptuais e as políticas ao nível da União Europeia e a 
nível Nacional pretendem conciliar a urbanização e o desenvolvimento sustentável. Estes associam aos 
seus objectivos, acções estratégias e componentes que visam minimizar os actuais problemas urbanos 
e assim obter uma melhor qualidade de vida urbana. Da análise realizada a estes, destaca-se a 
importância da revitalização das cidades, e salienta-se a necessidade de se construir áreas urbanas de 
elevada densidade e utilização mista do solo.  

A visão integrada proporcionada pela discussão realizada ao longo deste capítulo deve ser 
incorporada na construção dos critérios a serem adoptados para um modelo de avaliação e 
certificação. Em termos práticos, a visão tornou-se mais ampla por abranger os fundamentos que 
caracterizam o desenvolvimento sustentável e pelas áreas e estratégias de acção identificadas como 
essenciais para melhorar o ambiente urbano e, deste modo, alcançar a sustentabilidade urbana. 
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3| A AVALIAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 

Na análise ao capítulo 2 – Sustentabilidade Urbana, expôs-se que os grandes desafios da 
actualidade são enfrentados no âmbito do ambiente urbano e que para superar e gerir os graves 
problemas ambientais, sociais e económicos, é necessária uma visão integrada destas áreas. No 
entanto, surgem as seguintes questões: 

• Como mensurar e monitorar as características que compõem um ambiente urbano?  
• Que critérios podem avaliar um ambiente urbano? 
• Como avaliar as qualidades destas áreas e saber que se caminha para melhores 

desempenhos?  
É a resposta a estas questões que se pretende identificar e estudar neste terceiro capítulo. Neste 

âmbito são analisados de seguida os instrumentos de avaliação e certificação com maior relevância 
no meio académico e no mercado nacional e internacional. Estes instrumentos têm vindo a surgir nos 
últimos anos, pela premência de combate aos problemas do ambiente urbano. Reflectem importantes 
contribuições para o processo de desenvolvimento sustentável e atendem aos princípios das Agendas 
21 e às políticas urbanas ao nível nacional e internacional. Os resultados destes visam uma melhoria 
significativa do ambiente urbano em direcção à almejada sustentabilidade. 

Interessa neste capítulo, ter uma visão geral destes instrumentos, pela sua aplicação nas várias 
áreas e sectores, destacando-se aqueles que mais se aproximam do âmbito desta dissertação. Esta 
base permitirá identificar e seleccionar os critérios de avaliação a adoptar para compor um modelo de 
avaliação e certificação de áreas urbanas sustentáveis. 

3.1 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

3.1.1 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável têm vindo a ser objecto de estudo por parte de 
vários grupos de trabalho quer a nível nacional como internacional, institucional e privados. Estes são 
vistos como uma ferramenta básica para a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. O 
estabelecimento de indicadores dão a medida de quanto se progride em direcção aos objectivos 
estabelecidos e metas a atingir. 

A utilização de indicadores tem vindo a ganhar um peso crescente nas metodologias utilizadas 
para resumir a informação de carácter técnico e científico na forma original ou "bruta", permitindo 
transmiti-la numa forma sintética, preservando o essencial dos dados originais e utilizando apenas as 
variáveis que melhor servem os objectivos e não todas as que podem ser medidas ou analisadas. A 
informação é assim mais facilmente utilizável por decisores, gestores, políticos, grupos de interesse ou 
público em geral.28 

                                                 
28 Proposta para Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, 2000. 
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Segundo Ramos (2004)29, a utilização de indicadores apresenta-se actualmente como uma 
ferramenta essencial na gestão e avaliação da sustentabilidade. Os indicadores de desenvolvimento 
sustentável constituem um instrumento fundamental no contexto da avaliação do desempenho da 
sustentabilidade, ao nível dos países, das regiões, das comunidades locais, das actividades 
económicas, organizações públicas e privadas, políticas, missões, projectos, actividades, produtos e 
serviços. 

No geral, todos os Estados-membros da UE já publicaram documentos sobre indicadores 
ambientais ou de desenvolvimento sustentável. No contexto português, até ao ano 2000, não existia 
nenhuma proposta sistematizada de indicadores de desenvolvimento sustentável nacional que 
orientasse a cooperação e colecta de informação sobre estas matérias e simultaneamente fornecesse 
informação sobre o desempenho do país em matéria de sustentabilidade.28 

Contudo, a Agência Europeia do Ambiente (AEA) tem sido pioneira nestas matérias, 
desenvolvendo um conjunto de trabalhos e estimulando a sistematização e comparabilidade da 
informação nos diversos países abrangidos pela sua acção, procurando ainda criar sinergias com 
outros organismos como a Eurostat e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE).28 

A OCDE30 apresenta quatro grandes grupos de aplicações de indicadores, nomeadamente: 
avaliação do funcionamento dos sistemas ambientais; integração das preocupações ambientais nas 
políticas sectoriais; contabilidade ambiental e avaliação do estado do ambiente.31 

De acordo com a classificação da OCDE (1993), os indicadores ambientais podem ser 
sistematizados pelo modelo PER - Pressão-Estado-Resposta (figura 3.1), que assenta em três grupos 
chave de indicadores: 28 

• Pressão - caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e podem ser traduzidos por 
indicadores de emissão de contaminantes, eficiência tecnológica, intervenção no território e de 
impacte ambiental; 

• Estado - reflectem a qualidade do ambiente num dado horizonte espaço/tempo; são por 
exemplo os indicadores de sensibilidade, risco e qualidade ambiental; 

• Resposta - avaliam as respostas da sociedade às alterações e preocupações ambientais, bem 
como à adesão a programas e/ou à implementação de medidas em prol do ambiente; podem 
ser incluídos neste grupo os indicadores de adesão social, de sensibilização e de actividades de 
grupos sociais importantes. 

                                                 
29 Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – SIDS Portugal, 2007.  
30 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), é uma organização internacional dos países comprometidos com os princípios da democracia representativa e 
da economia de livre mercado. É também conhecida por G30 onde participam 30 países que juntos produzem mais da metade de 
toda a riqueza do mundo. Entre os objectivos está o de ajudar o desenvolvimento económico e social no mundo inteiro, estimulando 
investimentos nos países em desenvolvimento. A OCDE é a organização pioneira no desenvolvimento de indicadores ambientais e 
estabeleceu a base para o desenvolvimento de indicadores em todo o mundo. <www.oecd.org>. 
31 OCDE Insights – Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment, 2008. <www.oecd.org>. 
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Figura 3.1 – Modelo Pressão, Estado, Resposta (PER) 
Fonte: SIDS, 2007 

Em suma, as actividades humanas produzem pressões que invariavelmente afectam o estado do 
meio ambiente causando problemas graves aos quais a sociedade tem que dar resposta. Este modelo 
PER tem sido o mais adoptado por diversos países para trabalhar indicadores tanto no âmbito 
académico como institucional.  

3.1.1.1 Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para Portugal (SIDS) 

A par com as principais iniciativas internacionais neste domínio, Portugal apresentou uma 
plataforma de 118 Indicadores - 31 Ambientais, 9 Ambientais/Económicos, 2 Ambientais/Sociais, 29 
Económicos, 2 Económicos/Sociais, 10 Institucionais e 35 Sociais, seleccionados com base na 
relevância dos mesmos para o contexto nacional.32 Os indicadores podem ser consultados no quadro 
em anexo 1. Estes assentam num modelo conceptual, denominado por DPSIR (figura 3.2), proposto 
pela Agencia Europeia do Ambiente (AEA) conjuntamente com o 5º Programa de Acção Ambiental da 
União Europeia.  

                                                 
32 Os indicadores propostos no SIDS nacional compreendem vários documentos de referência, nomeadamente: UNDPCSD - United 
Nations Department for Policy Co-ordination and Sustainable Development (1996 e 1999); EEA - European Environment Agency 
/Agencia Europeia do Ambiente (1996, 1998 e 1999); OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(1997, 1998 e 1999); USEPA/FSU - Agência de Protecção do Ambiente Norte Americana / Florida State University (1996a; 1996b; 
1996c) e HMSO/EPSIM - Her Majesty s Stationery Office / Environmental Protection Statistics and Information Management Division of 
the UK (1996). 
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Figura 3.2 - Modelo DPSIR 
Fonte: SIDS, 2007 

O modelo considera que as Actividades Humanas (D "Driving forces"), nomeadamente a 
indústria e os transportes, produzem Pressões (P - "Pressures") no ambiente, tais como emissões de 
poluentes, as quais vão degradar o Estado do Ambiente (S - "State of the environment"), que por sua 
vez poderá originar Impactes (I - "Impacts on the environment") na saúde humana e nos ecossistemas, 
levando a que a sociedade emita Respostas (R - "Responses") através de medidas políticas, tais como 
normas legais, taxas e produção de informação, as quais podem ser direccionadas a qualquer 
compartimento do sistema.28 

À semelhança dos seus congéneres existentes à escala mundial, o SIDS nacional, surgiu para 
dar resposta à necessidade de avaliar o progresso do país em matéria de sustentabilidade, 
possibilitando estabelecer a ligação com os principais níveis de decisão estratégica – políticas, planos 
e programas – de âmbito nacional, regional e sectorial. Este, visa contribuir para a melhoria da gestão 
do desempenho ambiental, económico, social e institucional, e para tornar mais eficientes os 
processos de sistematização e troca de informação sobre ambiente e desenvolvimento sustentável.29 

3.1.2 Indicadores Urbanos 

Segundo Rossetto (2003), seleccionar indicadores que direccionem as acções públicas e privadas 
nas questões urbanas, configura-se numa tarefa bastante complexa. Este, refere que o facto do 
conceito de desenvolvimento sustentável ainda se encontrar em construção, não possui um arcabouço, 
nem teórico nem prático, que possa servir como balizador numa escolha de indicadores urbanos.  

De facto, existe uma grande dificuldade em identificar as variantes relevantes a serem avaliadas 
ou mensuradas para a construção de um modelo urbano. Isto pode ser entendido por exemplo, no que 
se entende e se pretende por “qualidade de vida” (capítulo 2, Secção 2.4). A sua definição encerra em 
si uma forte carga subjectiva, e é sem dúvida um dos maiores desafios das cidades. Para o arquitecto 
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Almeida (2008)33, o que para uma pessoa indica boa qualidade de vida, para outra pode não 
significar nada ou até lhe causar incómodo. E de facto qualquer medição de “qualidade de vida” é um 
projecto de alto risco e não pode ser feito sem uma grande sustentação conceitual. Isto por uma razão 
muito simples, é que cada indivíduo escolhe onde querer morar e nessas escolhas existe fortes factores 
subjectivos como o bem-estar, “gosto daqui”, vizinhança, entre outros. É claro que existem também 
factores objectivos e de fácil compreensão e avaliação como o preço da casa ou do aluguer, 
proximidade da escola dos filhos, do trabalho, de áreas verdes, corredores de transporte, comércio e 
serviços da região etc. 

No entanto, apesar da grande dificuldade em definir indicadores urbanos, diversos estudiosos e 
agências nacionais e internacionais têm vindo a elaborar alguns sistemas de indicadores que tentam 
abarcar no seu escopo a mais ampla gama de parâmetros urbanos com vista a facilitar a compreensão 
deste contexto, e desta forma, indicar soluções futuras para a resolução dos seus problemas. 

3.1.2.1 Programa de Indicadores Urbanos Globais (PIUG) 

Um exemplo destes esforços é o Programa de Indicadores Urbanos Globais34 financiado pelo 
Fundo de Consultoria do Japão (Japan Consultant Trust Fund). Este programa tem por base o vasto 
trabalho já desenvolvido, em especial a base de dados dos Indicadores Urbanos Globais e dos 
Observatórios Urbanos Globais realizados pelo Programa de Indicadores Urbanos do UN-HABITAT. O 
programa pretende basear-se nestes e em outros programas de indicadores já desenvolvidos, a fim de 
estimular o desenvolvimento de um conjunto de indicadores urbanos padronizados. A intenção é que 
os indicadores sejam suficientemente uniformes de modo a permitir a comparação entre as cidades e 
a verificação por terceiros. 

Foi concebido como uma iniciativa descentralizada liderada pelas cidades para mensurar, 
divulgar e melhorar o seu próprio desenvolvimento, e facilitar a capacitação e partilha das melhores 
práticas entre as cidades por meio do uso de indicadores de uma base de dados virtual. Com a 
colaboração das cidades parceiras e piloto (Brasil - Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo; 
Colômbia – Bogotá e Cali; Estados Unidos - King Coutry, Washington State; Canada - Montreal, 
Toronto e Vancouver) o Programa de Indicadores Urbanos Globais propôs um conjunto de indicadores 
urbanos relevantes, de fácil aplicação e de actualização contínua. 

O Programa tem como enfoque as cidades com populações acima de 100.000 habitantes. A 
título de exemplo e de comparação, faz-se referência a 4 grandes cidades de Portugal com mais de 
100 000 habitantes, nomeadamente: Lisboa com 764 657 habitantes, seguida do Porto com 240.000 
habitantes, Braga com 175 063 habitantes e Coimbra com 157.000 habitantes.35 

O Programa de Indicadores Urbanos Globais está estruturado em torno de 22 critérios que se 
dividem em duas grandes categorias, Serviços Urbanos e Qualidade de Vida (quadro 3.1). 

                                                 
33 <http://www.urbansystems.com.br>  
34 <http://www.cityindicators.org>  
35 Instituto Nacional de Estatística, 2008.  
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Quadro 3.1 – Critérios do Programa Indicadores Globais 
Fonte: Adaptado do Cityindicators 

Serviços Urbanos Qualidade de Vida 
1.Educação 15.Participação Cívica 
2.Energia 16.Cultura 
3.Serviços Financeiros 17.Economia 
4.Incêndios e Serviços de Emergência 18.Meio Ambiente 
5.Governância 19.Habitação 
6.Saúde 20.Equidade Social 
7.Recreação 21.Bem-Estar Subjectivo 
8.Segurança 22.Tecnologia e Inovação 
9.Serviços sociais  
10.Resíduos Sólidos  
11.Transporte  
12.Planeamento Urbano  
13.Saneamento Básico  
14.Abastecimento de Água  

Os Serviços Urbanos incluem os serviços geralmente fornecidos pelos governos municipais e 
outras entidades. A Qualidade de vida inclui factores críticos que contribuem de um modo geral para 
o ambiente urbano, embora o governo municipal possa deter um limitado controlo directo sobre eles. 

O desempenho das cidades em relação a cada um desses critérios é mensurado por um 
conjunto de indicadores e índices urbanos. O conjunto de indicadores urbanos globais desde 
programa foi seleccionado por meio de um rigoroso processo de triagem com a contribuição das 
cidades parceiras de modo a assegurar que os indicadores expressassem as necessidades e interesses 
de informação das cidades. Ao todo, são propostos 53 indicadores em torno dos 22 critérios. 
Reconhecendo que existem diferenças de recursos e capacidades entre as cidades, este conjunto de 53 
indicadores subdivide-se em 27 indicadores “principais”, que todas as cidades participantes seriam 
solicitadas a apresentar, e 26 indicadores “de apoio”, que as cidades seriam encorajadas a 
apresentar, mas que não seriam de colecta obrigatória. Além destes 53 indicadores principais e de 
apoio, as cidades parceiras identificaram outros 33 indicadores e 7 índices que seriam medidas úteis 
do desempenho das cidades, mas para as quais a metodologia de colecta global ainda não foi 
desenvolvida. O desenvolvimento futuro desses indicadores está planeado para ocorrer por meio de 
uma abordagem cooperativa com as várias cidades piloto e agências parceiras. Contudo, também 
outras organizações serão solicitadas a ajudar de modo a facilitar o desenvolvimento dos índices - 
chave, como o Uso Total de Energia e a Competitividade das Cidades. Estes dois conjuntos de 
indicadores estão identificados no quadro em anexo 2. 

Os indicadores seleccionados tiveram em linha de conta os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODMs)6 das Nações Unidas. Estes objectivos são também perseguidos pelo Programa de 
Indicadores Urbanos do UN-HABITAT referido acima como uma das bases deste programa. No quadro 
em anexo 3 faz-se a correspondência entre os Indicadores Urbanos Globais e os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio. 
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3.1.2.2 Urban Indicators Programme do UN-HABITAT (UIP-U-H) 

A nível mundial, as Nações Unidas, através do UNCHS (Centro das Nações Unidas para os 
Estabelecimentos Humanos) e do UNEP (Programa das Nações Unidas para o Ambiente) criaram o 
programa UN-HABITAT que, desde o início dos anos 90, desenvolve um importante programa de 
desenvolvimento das cidades, sobretudo na África, América Latina e Ásia. (Partidário 2007) 

Com o intuito de ajudar os Estados-membros a realizar os oito objectivos da declaração do 
Milénio (ODMs), o UIP seleccionou indicadores apropriados para avaliar e monitorar o progresso 
desses objectivos. Assim, os indicadores urbanos são colectados regularmente em varias cidades pelo 
mundo inteiro e permitirão a comparação entre as cidades, países e regiões.36 A Agenda Habitat de 
Indicadores é composta por: 

• 20 Indicadores chaves que são importantes para a política e relativamente fáceis de colectar; 
• 9 Check-list de avaliação de áreas que não podem ser facilmente medidas quantitativamente; e, 
• 13 Indicadores extensivos que complementam os resultados dos indicadores chaves e dos dados 

qualitativos a fim de fazer uma avaliação mais detalhada da edição. 

Sendo 5 os temas abrangidos nos capítulos da Agenda Habitat: 

1. Habitação 
2. Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza 
3. Gestão ambiental 
4. Desenvolvimento Económico 
5. Governança 

A identificação e descrição dos indicadores podem ser consultadas, no quadro em anexo 4. 

3.1.2.3 Indicadores Comuns Europeus 

Ainda no que diz respeito á forma de medir a sustentabilidade urbana, o Grupo de Peritos sobre 
o Ambiente Urbano (2000) propõe uma selecção de indicadores comuns europeus que pretendem 
aferir os seguintes aspectos:37 

Igualdade e inclusão social 

 Acesso a todos a serviços básicos adequados e a bom preço, por exemplo, educação, emprego, 
energia, saúde, habitação, formação, transporte. 

Governo local/atribuição de poderes/democracia 

 Participação de todos os sectores da comunidade local no planeamento local e nos processos de 
tomada de decisões. 

Relação local/global 

 Satisfação das necessidades locais a nível local, da produção ao consumo e à eliminação, 
satisfação das necessidades que não é possível satisfazer localmente de forma mais sustentável. 

                                                 
36 Urban Indicators Guidelines - Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals, United Nations Human 
Settlements Programme, 2004. 
37 Relatório Técnico - Para um Perfil da Sustentabilidade Local — Indicadores Comuns Europeus, 2000. 
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Economia local 

 Adaptação das capacidades e necessidades locais à disponibilidade de postos de trabalho e 
outras facilidades, da forma que ameace o menos possível os recursos naturais e o ambiente. 

Protecção do ambiente 

 Adopção de uma abordagem de ecossistema; redução ao mínimo da utilização dos recursos 
naturais e dos solos, da produção de resíduos e emissão de poluentes, aumentando a 
biodiversidade. 

Património cultural/qualidade do ambiente construído 

 Protecção, preservação e reabilitação dos valores históricos, culturais e arquitectónicos, incluindo 
monumentos e eventos; reforço e salvaguarda do carácter atractivo e funcional dos espaços e 
edifícios. 

As preocupações em torno destes aspectos deram origem à primeira geração de indicadores 
comuns europeus para um perfil da sustentabilidade local, identificados no quadro em anexo 5. 

3.1.3 Auditorias Ambientais a Aglomerados Urbanos 

Segundo Pereira (2007) os sistemas de indicadores para o desenvolvimento sustentável urbano 
têm também um papel relevante nas auditorias ambientais a aglomerados urbanos, nomeadamente, na 
medição e monitorização de determinados parâmetros ambientais importantes na avaliação do 
desempenho das medidas e políticas ambientais e na avaliação do grau de degradação do ambiente. 
O mesmo, refere que as auditorias ambientais a aglomerados urbanos têm como principal objectivo a 
avaliação do desempenho ambiental das cidades em diversos aspectos. Para tal recorrem á análise de 
vários indicadores e socorrem-se de algumas metodologias para a sua implementação.  

Urban Audit Indicators (UAI) 

Dentro do âmbito das auditorias ambientais a aglomerados urbanos, a Comissão Europeia 
lançou em 1999, um «Projecto-piloto de auditoria urbana» no qual foram recolhidos dados relativos a 
450 variáveis com vista à elaboração de indicadores comparáveis para as 58 maiores cidades 
europeias. A primeira Auditoria Urbana Europeia em grande escala decorreu entre 2003 e 2004 e 
tendo a avaliação deste primeiro projecto-piloto, conduzido a uma melhor e definida lista de variáveis. 
Em 2006, repetiu-se a recolha de dados de informação quantitativa sobre a qualidade de vida nas 
cidades europeias e com isto a recolha passa a ser feita de três em três anos. 

É um programa de monitorização da União Europeia que reúne 250 indicadores de qualidade 
de vida em 258 cidades europeias. Seleccionando-as por domínios e por indicador, é possível 
comparar as diferentes cidades, ordenando as que apresentam melhores resultados. (Partidário, 2007) 

O resultado da última auditoria, pode ser analisado no relatório State of European Cities Report 
- Adding value to the European Urban Audit38, de Maio de 2007. Este, reúne indicadores sobre a 
qualidade de vida dos cidadãos das cidades da União Europeia (quadro 3.2) e analisa um conjunto 
alargado de aspectos relacionados com a qualidade de vida nas cidades, nomeadamente, a influência 
que o envelhecimento da população, a migração, o alojamento, a competitividade, entre outros, 

                                                 
38 <http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_pt.htm> 
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podem ter na qualidade de vida nestes locais. O relatório inclui também uma tipologia das cidades, 
que pretende dar uma perspectiva mais clara dos desenvolvimentos urbanos e servir de base à 
comparação entre cidades, servindo para melhor complementar e compreender a dinâmica urbana e 
ajudar a definir quais as políticas mais adequadas para os diferentes tipos de cidades. 

Quadro 3.2 - Lista dos Urban Audit Indicators 
Fonte: Adaptado do Urban Audit Indicators39 

Domínios de Qualidade de Vida 

I. Aspectos Sócio-Económicos III. Níveis de Formação e Educação  

2.Nacionalidade 
12.Níveis de Educação e Formação 
(Provision) 

3.Infraestrura de Propriedade 13.Nível de Educação e Formação (Stock) 

4. Mercado de Trabalho e Desemprego IV. Ambiente 

5. Renda, Disparidades e Pobreza 14.Qualidade do Ar e Ruído 

6.Habitação 15.Água 

7.Saúde 16.Gestão da Água 

8.Crime 17.Uso do Solo 

9.Emprego 18.Mobilidade 

10.Actividades Económicas 19.Uso de Energia 

II. Participação Cívica 20.Clima / Geografia 

11. Participação Cívica V. Cultura e Lazer 

 21. Cultura e Lazer 

Atlas Urbano 

Uma outra iniciativa da União Europeia é o lançamento de um Atlas Urbano com 185 cidades 
dos seus 27 Estados-membros. Este documento destinado principalmente, a projectistas urbanos, 
reunirá os dados mais actualizados e precisos sobre os usos e ocupação dos solos em todas as capitais 
europeias e num vasto conjunto de grandes e pequenas cidades.40 

O Atlas Urbano vai disponibilizar mapas digitais, compilados a partir de milhares de fotografias 
de satélite, de modo a permitir uma melhor avaliação de riscos, oportunidades e necessidades, que vão 
dos riscos de cheias aos impactos das alterações climáticas ou à identificação de novas necessidades 
de infra-estruturas de transportes.41 Ficará assim disponível uma classificação pan-europeia das zonas 
urbanas (áreas com usos de tipo semelhante), permitindo comparar informação sobre densidade de 
áreas residenciais, zonas comerciais e industriais, extensão das áreas verdes ou acompanhamento da 
expansão das manchas urbanizadas, o que é importante, por exemplo, para o planeamento dos 
transportes em áreas suburbanas. Na versão do atlas produzida este ano, estarão cobertas sete cidades 
portuguesas: Aveiro, Braga, Coimbra, Funchal, Lisboa Porto e Setúbal.40 

                                                 
39<http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/audit/src/intro.html> 
40 <http://www.cidadessustentaveis.info/portal.html>  
41 <http://europa.eu>  
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O atlas urbano cobre todas as capitais da UE e é baseado na amostra das grandes e medias 
cidades que participam no Urban Audit. O vice-presidente da Comissão Europeia, Günter Verheugen 
e a comissária da Política Regional, Danuta Hübner, afirmaram num comunicado oficial: “As cidades 
europeias e as autoridades municipais enfrentam importantes novos desafios para o futuro 
planeamento urbano dos próximos anos e este projecto fornece uma solução prática e a baixos custos 
para as suas necessidades. Através da utilização da tecnologia espacial europeia, vamos abrir 
oportunidades para aprendizagem mútua sobre a utilização do solo e ajudar as cidades a tomar 
decisões de investimento mais informadas”.41 

Segundo Pereira (2007), as auditorias ao espaço urbano são um campo ainda pouco explorado 
no nosso País. No entanto, pode ser constatado pelas iniciativas da EU atrás referidas, que os 
programas e projectos em desenvolvimento dentro deste âmbito são também muito recentes. Contudo, 
Portugal tem colaborado e desenvolvido esforços de integração nestas iniciativas. 

3.1.4 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

Os projectos com incidência no território nunca afectam só a área na qual serão implementados. 
O impacte ambiental do mesmo, é sempre muito mais amplo, afectando por exemplo, cursos de água, 
tráfego, poluição atmosférica, entre outros, dependendo do local em que se insiram. Neste âmbito, a 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)42 surge como um instrumento de avaliação que irá orientar 
ainda em fase de planeamento as questões ambientais de modo a viabilizar projectos mais sustentáveis. 

Segundo Partidário (2007), a AAE é um instrumento de avaliação de impactes de natureza 
estratégica cujo objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de 
estratégias de acção no quadro de um desenvolvimento sustentável. A AAE assegura uma visão 
estratégica e uma perspectiva alargada no seu âmbito, onde estão incluídos os aspectos de natureza 
física, ecológica, social, cultural e económica, na medida em que são relevantes para determinar a 
qualidade da envolvente em que se vive. Com isto, contribui para a realização de muitos dos objectivos 
propostos para projectos de Cidades Sustentáveis.  

Na perspectiva do Director Geral da Agência Portuguesa do Ambiente, António Gonçalves 
Henriques (2007), a Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento de grandes potencialidades, 
mas ainda está a dar os primeiros passos na União Europeia. Embora alguns países já a utilizem há 
mais tempo, tendo em conta que a Directiva 2001/42 está em vigor desde 2004.43 

Este instrumento de avaliação tem como propósito os seguintes objectivos: contribuir para um 
processo de decisão ambiental e sustentável; melhorar a qualidade de políticas, planos e programas; 
fortalecer e facilitar a Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) de projectos; e, promover novas formas 
de tomar decisão. 

Os princípios gerais da AIA são partilhados pela AAE, mas nesta última distinguem-se pelo seu 
modo operacional. Segundo Pinheiro (2006) por impacte ambiental entende-se o conjunto das 
alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num 
                                                 
42 A Avaliação Ambiental de planos e programas é um procedimento obrigatório em Portugal desde a publicação do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de Junho, que assim consagra no ordenamento jurídico nacional os requisitos legais europeus estabelecidos pela 
Directiva nº 2001/42/CE, de 25 de Junho. 
43 Partidário, M.R., Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas, 2007. 
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determinado período de tempo e numa determinada área (situação de referencia), resultantes da 
realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e 
nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar. Na AIA o objectivo é verificar os impactes no 
ambiente decorrentes das soluções apresentadas em planos ou programas, e das respectivas 
alternativas. Ou seja, a AIA entra no processo após este estar concluído, cabe a esta avaliar e propor 
medidas mitigadoras aos impactes que possam vir a surgir. A AAE é mais eficiente face aos seus 
objectivos e adopta metodologias com uma natureza mais estratégica. Desta forma, a AAE tem que 
ser realizada na fase inicial do processo de decisão para influenciar na escolha de melhores opções 
que permitem atingir objectivos sectoriais, ambientais e de sustentabilidade.43 e  44 

Como exemplo de temas gerais para identificação de objectivos e metas de macro-
enquadramento estratégico para AAE, Partidário (2007) refere os seguintes: 

> Desenvolvimento sustentável > Ordenamento do Território 
> População, Emprego, Educação e Saúde > Erradicação da pobreza 
> Alterações Climáticas > Biodiversidade 
> Desertificação > Água 
> Oceanos e Zonas costeiras > Florestas e desenvolvimento rural 
> Paisagem > Património cultural 
> Tecnologias > Energia 
> Transportes  

 
Sendo que a AAE é obrigatória, estão sujeitos a este instrumento de avaliação os Instrumentos 

de Gestão Territorial (IGT)45 e outros, nomeadamente: 

• Planos de nível nacional, como o Plano Nacional de Política e Ordenamento do Território 
(PNPOT); 

• Planos de nível regional, tais como os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 
• Planos de nível municipal, como os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT); 
• Planos e programas sectoriais nas áreas da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, 

transportes, turismo; 
• Planos e programas de gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações; e, 
• Planos e programas que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos 

sujeitos a avaliação de impacte ambiental ou que constituam enquadramento para a futura 
aprovação de projectos e que sejam qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos 
no ambiente. 

3.1.5 Good Practice Guide on Planning for Sustainable Development (GPGPSD) 

Elaborado pelo Conselho Europeu de Urbanistas (ECTP), o Guia de Boas Práticas de 
Planeamento para o Desenvolvimento Sustentável, pretende apoiar quem trabalha no dia-a-dia com a 
prática do ordenamento do território, visando a integração do desenvolvimento sustentável nas suas 

                                                 
44  <www.apambiente.pt>  
45 A aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007 aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) está enquadrada pelo Decreto-
Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 
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acções. O guia é entendido como uma check-list que contém dicas sobre o que pode ser feito e de 
que maneira se pode concretizar.  

O foco deste instrumento aplica-se tanto sobre as novas expansões da cidade como a áreas 
urbanas existentes que necessitam de regeneração, podendo assim ser aplicado em fase de 
planeamento, em actividades e intervenções que se aplicam a todos os tipos de zonas, 
nomeadamente: zonas residenciais, centros históricos, as comunidades urbanas, distritos comerciais, 
zonas comerciais, zonas industriais, portos e portos, locais turísticos e de lazer, áreas verdes, parques 
urbanos, áreas rurais, no urbanas marginais e de infra-estruturas de transportes e de redes. 

Centra-se em acções que visem melhorar a qualidade ou a quantidade, ou ambas de uma área 
urbana. Lida com a protecção da qualidade, a redução ou o reforço de quantidade, o abastecimento 
de quantidade e de qualidade, bem como a gestão de ambos. Aborda questões de como conseguir 
ou estimular: 

> Um ar mais limpo, solo e água 

> Redução da produção de resíduos 

> Separação de resíduos 
> Redução de poluentes actividades económicas, a utilização de recursos e utilização da energia 
> Protecção da flora e da fauna 
> Verde economia e do fornecimento de energia verde 
> Utilização de transportes públicos e uma redução de (carro) mobilidade 
> Envolvimento de grupos relevantes e promoção da participação do público 

A estrutura deste instrumento de trabalho divide-se em 2 partes que se cruzam, sendo a primeira 
parte composta por uma matriz com os Aspectos do Desenvolvimento Sustentável, e a segunda com os 
Processos. O cruzamento destas duas perfaz o quadro em anexo 6. 

Cada aspecto deve ser considerado tendo em conta as diferentes fases do processo e para cada 
passo do processo, todos os aspectos devem ser considerados de forma integrada. 

Conclui-se que este guia, apesar de não apresentar objectivos voltados para a avaliação ou 
certificação de áreas urbanas, serve como uma boa base de partida para qualquer um deles, pois 
incorpora no seu escopo vários aspectos da sustentabilidade urbana e faz a ponte com as acções 
necessárias para os desenvolver.  

3.2 SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO 

No início do Capitulo 2, argumenta-se o facto da humanidade a partir da segunda metade do 
século XX estar consciente dos problemas ambientais causados pelos processos de produção e 
consumo. Desta forma, tem havido esforços no sentido de incorporar o conceito de desenvolvimento 
sustentável nestes procedimentos. Embora este ainda seja pouco significativo, num contexto global de 
tudo o que é produzido e consumido pela sociedade, um pouco por todo o mundo vão surgindo 
sistemas de certificação em vários sectores, nomeadamente: na construção civil, nos serviços públicos 
e privados, no ensino, na saúde, no sector alimentar, no turismo, nas florestas, nas praias entre muitos 
outros. Desta forma, entende-se que a certificação é um selo de garantia que atesta a qualidade do 
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que se produz e consome. No seguidamente, enuncia-se alguns sistemas de avaliação e certificação 
com âmbito neste trabalho. 

3.2.1 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um instrumento organizacional de participação voluntária 
que permite à empresa avaliar e controlar os impactes ambientais resultantes das suas actividades, dos 
seus produtos e respectivo processo de produção, com vista a melhorar o seu desempenho global. 

Segundo Azevedo (2003), um SGA é um dos instrumentos com mais potencialidades para o 
alcance de um comportamento eco-eficiente pelas empresas, sendo o principal objectivo a integração 
da gestão ambiental nos seus sistemas de gestão global. O autor refere que as empresas têm 
responsabilidades tanto na criação de riqueza, como na protecção do ambiente, pelo que deverão 
adoptar práticas de gestão ambiental que lhes permitam um conhecimento claro dos impactes 
provocados, assim como a disponibilização de meios, técnicos, humanos e financeiros, que garantam 
a sua minimização e controlo.  

Dentro da mesma perspectiva, Fulgêncio (2008)46 refere que a implementação de um SGA 
numa empresa, demonstra a sua preocupação com as condições ambientais, tanto na utilização de 
matérias-primas, como no uso pelos consumidores dos produtos e serviços fornecidos. Desta forma, 
problemas como a poluição do ar, a redução da camada de ozono, o efeito de estufa, as chuvas 
ácidas, a poluição de solos e dos recursos hídricos por resíduos, que poderão ser, directa ou 
indirectamente, minimizados. 

A implementação de um SGA pode trazer diversos benefícios para uma organização, por 
exemplo:47 

▲ Constitui uma base para a melhoria contínua do desempenho ambiental;  
Possibilita a redução dos custos de controlo de poluição, nomeadamente através da 
identificação de oportunidades de prevenção da poluição; 

▲ Permite alcançar poupanças nos consumos energéticos e de matérias-primas;  
Facilita o cumprimento da legislação ambiental aplicável; 

▲ Diminui os riscos ambientais e, consequentemente, os custos e prejuízos daí derivados; 
▲ Contribui para a melhoria da imagem da empresa junto dos clientes, público e autoridades; 
▲ Aumenta a consciencialização e motivação dos empregados para as questões ambientais. 

As principais vantagens e potencialidades da implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental relacionam-se através de: (Azevedo, 2003) 

▲ A redução de custos é possível através de: uma utilização mais racional das matérias-primas e 
energia; ao transporte e tratamento de resíduos sólidos; benefícios na obtenção de 
financiamento; diminuição do risco ambiental e consequente obtenção de prémios de seguro 
mais baratos; e, através da diminuição do risco de acidentes e redução dos custos associados, 
como por exemplo limpezas e descontaminações. 

                                                 
46 <http://www.naturlink.pt> 
47<http://www.iapmei.pt >  
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▲ Vantagens competitivas onde se destaca a melhoria da imagem externa da empresa, a melhor 
aceitação social pelo público, Administração Pública, clientes, trabalhadores, investidores e 
meios de comunicação e, ainda, a garantia de benefícios na obtenção de financiamento. 

▲ O aumento da motivação dos trabalhadores é assegurado através do recurso à sensibilização e 
formação dos mesmos para as questões ambientais estabelecidas pela organização. 

Também os investidores e consumidores se sentem mais atraídos por quem lhes oferece 
produtos de melhor qualidade. De acordo com Azevedo (2003), os consumidores preferem desta 
forma os produtos ambientalmente mais adequados e têm em consideração as empresas que 
demonstrem ter um melhor comportamento neste âmbito. Um comportamento eco-eficiente da 
empresa, ao optimizar o uso dos recursos e evitar os desperdícios, permite poupanças significativas. 
Além disso, um bom desempenho ambiental evita custos resultantes da aplicação dos princípios do 
poluidor-pagador e utilizador-pagador. As seguradoras, no estabelecimento das apólices de seguros, 
têm cada vez mais em conta aspectos ambientais, penalizando as empresas que apresentam maior 
vulnerabilidade ambiental e estabelecendo prémios mais baratos para as melhores empresas. Os 
investidores e, nomeadamente, as instituições de crédito, já começam a ter em conta critérios 
ambientais nas suas decisões de investimento, não admitindo financiar projectos poluentes e 
beneficiando os projectos que acautelam a componente ambiental.  

A implementação voluntária de SGA tem estado associada à publicação de normas e 
regulamentos que definem requisitos, sugestões e referências para a concretizar, bem como para obter 
uma posterior certificação ou outro tipo de validação do SGA implementado pela empresa (Azevedo, 
2003). Em Portugal, a norma NP EN ISO 14001:2004 e o Regulamento de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS II) são os dois mecanismos em vigor para a implementação de um SGA.48 

Norma ISO 14001 

Para padronizar a implementação voluntária de SGA, a International Organization for 
Standardization (ISO), editou a norma ISO 14001. Esta norma é aplicável a qualquer actividade 
económica - fabril ou de serviços - que possa provocar riscos potenciais ou gerar impactes no 
Ambiente, desde a indústria química às empresas prestadoras de serviços, em áreas tão distintas como 
a consultoria, transportes de mercadorias e até a gestão de municípios.47 

A ISO 14001 é uma norma internacional que define os requisitos necessários para a 
implementação de um SGA e posterior certificação, sendo reconhecida pela Comissão Europeia como 
tendo elementos equivalentes ao EMAS (Rosas 2008).49 A ISO 14001 é assim aplicável a 
organizações que pretendam: implementar, manter e melhorar um SGA; assegurar-se da sua 
conformidade com a política ambiental; demonstrar essa conformidade; certificação/registo e fazer 
uma declaração voluntária de conformidade com a norma. 

                                                 
48 <http://www.pt.sgs.com>  
49 <http://www.confagri.pt>  
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EMAS II – Environmental Management and Audit System 

O EMAS (Regulamento CEE n.º 1836/93) foi adoptado pelo Conselho Europeu, em 29 de 
Junho de 1993, tendo como objectivo promover a gestão e melhoria do desempenho ambiental das 
organizações. Permitia a participação voluntária no sistema de empresas do sector industrial. Este 
regulamento foi revisto e, actualmente, o designado EMAS II (Regulamento CE n.º 761/2001, de 24 
de Abril) permite a participação voluntária de todos os sectores de actividade e não apenas do sector 
industrial. Outros elementos do regulamento foram revistos, com vista a reforçar a posição do EMAS e 
promover a sua escolha pelas organizações, sendo de salientar a adopção dos requisitos da NP EN 
ISO 14001 para implementação do Sistema de Gestão Ambiental. Deste modo, a implementação de 
um Sistema de Gestão Ambiental, quer pelo EMAS, quer pela NP EN ISO 14001, contribui para a 
melhoria do desempenho ambiental das organizações através da adopção de boas práticas de gestão 
(Azevedo, 2003). 

Certificação 

Após implementação do SGA, um organismo acreditado externo poderá, a pedido da empresa, 
avaliar a sua correcta adopção e proceder à respectiva certificação de conformidade. Este processo 
voluntário pode ser accionado por qualquer entidade, independentemente do seu estatuto ou domínio 
de actividade. A certificação de SGA consiste no reconhecimento da conformidade entre o sistema e 
os requisitos das normas de referência. Este processo voluntário permite às organizações evidenciar, 
interna e externamente, a implementação de um SGA adequado e que o mesmo será acompanhado 
periodicamente.49 

A certificação de um SGA apresenta várias vantagens para a organização, particularmente: 

▲ Evidencia a qualidade ambiental dos processos tecnológicos da organização;  
▲ Assegura, às partes interessadas, que a organização implementou um SGA adequado;  
▲ Melhora a notoriedade e imagem da organização;  
▲ Contribui para atingir as potenciais vantagens competitivas de um SGA eficaz. 

Em Portugal, o Instituto Português de Acreditação (IPAC) criado pelo Decreto-Lei 125/2004 de 31 
de Maio, é o organismo que procede ao reconhecimento da qualificação de Organismos de 
Certificação. A este cabe reconhecer a competência técnica dos agentes de avaliação da 
conformidade actuantes no mercado.50 Os organismos acreditados para a emissão de certificados de 
conformidade de SGA de acordo com a NP EN ISO 14001 incluem: APCER (Associação Portuguesa 
de Certificação)51, BVQI (Bureau Veritas Quality Internacional)52, SGS ICS (International Certification 
Services)53, EIC (Empresa Internacional de Certificação)54 e CERTIF (Associação para a Certificação de 
Produtos)55. A DNV (Det Norske Verita)56 e a LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance)57 também 
intervêm no processo de certificação ISO 14001. 

                                                 
50   <http://www.ipac.pt> 
51  <http://www.apcer.pt>   
52 <http://www.bureauveritascertification.com.br>   
53 <http://www.pt.sgs.com>   
54 <http://www.eic.pt>   
55 <http://www.certif.pt>   
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O número de pequenas e médias empresas com sistemas de SGA certificados pela ISO 14001 
ou registados no EMAS, tem vindo a crescer nos últimos anos na União Europeia, em reconhecimento 
dos benefícios alcançados.49 

Em Portugal, para além da sua crescente implementação nas pequenas e médias empresas, 
também se tem verificado a sua implementação no sector público, nomeadamente nas autarquias. O 
que se revela de alguma importância para o enquadramento desta dissertação, saber o âmbito das 
suas aplicações no espaço urbano. Assim, refere-se a título de exemplo, 3 autarquias portuguesas onde 
o Sistema de Gestão Ambiental foi implementado. 

Câmara Municipal de Loures (CML) 

O SGA é parte do sistema de gestão desta autarquia e inclui os aspectos: estrutura 
organizacional, actividades de planeamento, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos 
para desenvolver, implementar, rever e manter a Política Ambiental. Trata-se assim, de um processo 
dinâmico que, no plano interno, se traduzirá por uma maior eficiência dos processos e, 
consequentemente, na redução de consumos (matérias-primas, água, energia), pela minimização de 
resíduos e efluentes, pela diminuição de riscos (emissões, derrames e acidentes) e por uma maior 
capacidade de prevenção e mitigação dos problemas ambientais. Simultaneamente, ao tornar 
públicos os seus compromissos quanto à Política Ambiental, o Município empenhar-se-á perante 
todos, numa estratégia de desenvolvimento sustentável do concelho.58  

Câmara Municipal de Almada (CMA) 

Através da certificação ambiental dos seus serviços municipais pelo Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS) em 2006, a CMA compromete-se a reduzir os impactos ambientais 
associados às suas actividades, com o intuito de melhorar continuamente o seu desempenho 
ambiental e prosseguir com a qualificação da sua intervenção pública. Deste modo, a aplicação do 
SGA - EMAS, tal como na CML irá permitir criar e adoptar práticas no desempenho das suas 
actividades, que levem à eliminação de desperdícios, à rentabilização de recursos e que globalmente 
se traduzirá numa redução efectiva da pressão ambiental exercida pela autarquia.  

A autarquia irá procurar intervir como agente motivador e mobilizador dos cidadãos e das 
diversas entidades, instituições e sectores económicos do Concelho de Almada, para uma maior 
sensibilização em matérias como o consumo sustentável dos recursos naturais, a eficiência energética, 
o uso de energias renováveis, a reciclagem de resíduos, a utilização de transportes ambientalmente 
mais eficientes, a poluição do ar e sonora, a preservação das áreas naturais/espaços verdes e as 
emissões de gases com efeito estufa. Tendo em vista a prossecução destes objectivos a CMA intervirá, 
com especial incidência, nas seguintes áreas:59  

                                                                                                                                                         
56 <http://www.dnv.com.br>   
57 <http://www.lrqa.pt>   
58 <http://www.cm-loures.pt>   
59 <http://www.m-almada.pt>   
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> Utilização da Água 
> Uso de Energia e Emissões de Gases de Efeito 
de Estufa (GEEs) 

> Gestão de Resíduos > Aquisição de Bens e Serviços 
> Prevenção e Controlo da Poluição >Mobilidade e Transportes 

> Qualidade do ambiente natural e construído.  

 

Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) 

A CMPD iniciou em 2005 a implementação de um SGA dos serviços que presta à comunidade 
local. A implementação do SGA é realizada de acordo com as normas NP EN ISO 14001:2004 e 
EMAS II. Tal como nos dois exemplos anteriores, o objectivo é dotar os serviços camarários de uma 
ferramenta de gestão ambiental que contribua para o controlo e minimização dos impactes 
provocados no meio ambiente pelas actividades camarárias. A CMPD, pretende conseguir a médio 
prazo, uma melhoria da eficiência nos processos desenvolvidos, com uma consequente redução de 
consumos de recursos naturais, de produtos a tratar e riscos ambientais e humanos associados e, 
desenvolver a capacidade de antecipação às crescentes expectativas de desempenho ambiental que se 
colocam no mundo actual.60 

Em síntese, uma entidade que implemente um SGA e posteriormente obtenha um certificado 
está a contribuir para o desenvolvimento sustentável. Contudo, esse acto isolado e espontâneo apenas 
é garantia de que aquela entidade cumpre as normas para esse fim. Com isso, não se pode afirmar, 
tendo como exemplos as autarquias acima referidas, que o concelho que cada uma delas representa 
esteja mais sustentável por estas terem implementado o SGA. Para isso, seria necessário que todas as 
entidades que compõem cada um destes concelhos, também implementassem um SGA e nele fossem 
incorporadas todas as questões que compreendem o ambiente urbano construído. Contudo, estas 
acções não deixam de ser um passo em frente e um dos caminhos possíveis para se poder vir a criar 
áreas urbanas sustentáveis. Estes exemplos deveriam ser seguidos por todas as entidades públicas e 
privadas que directa ou indirectamente trabalham com o planeamento e ordenamento do território. 
Desta forma, teriam uma maior credibilidade frente á opinião pública pelas suas acções e com isto 
estariam a motivar e a incentivar outras entidades à adoptarem melhores práticas ambientais e de 
sustentabilidade. 

3.2.2 Sistemas de Certificação do Edificado e do Ambiente Urbano Sustentável 

Sabe-se que o mercado da construção é bastante agressivo para com o meio ambiente, e que 
actualmente existem meios para avaliar e reduzir esses impactes ambientais negativos. Neste contexto, 
vários países têm vindo a desenvolver os seus próprios sistemas de avaliação e certificação, 
nomeadamente para edifícios e mais recentemente para áreas residenciais e desenvolvimento urbano. 
Segundo diversos autores, os sistemas de certificação do edificado actualmente em uso e reconhecidos 
internacionalmente são: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
no Reino Unido, o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nos Estados Unidos da 
América, o HQE (Haute Qualité Environnementale dês Bâtiments) na França, o NABERS (National 
Australian Buildings Environmental Rating System) na Austrália, o BEPAC (Building Environmental 

                                                 
60 <http://cm-pontadelgada.azoresdigital.pt>   
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Performance Assessment Criteria) no Canadá e o CASBEE (Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency) no Japão. Muito se tem escrito e argumentado sobre a aplicação 
destes sistemas. No entanto, pelo âmbito e limitações desta dissertação, destacam-se apenas dois 
destes sistemas, por estes, terem alargado o seu âmbito de aplicação a ambientes construídos.  

3.2.2.1 Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) 

O sistema BREEM, foi desenvolvido em 1988 no Reino Unido pelo BRE- Building Research 
Establishment Ltd e o sector privado, em parceria com a indústria. Este sistema de avaliação permite 
avaliar o desempenho ambiental de vários tipos de construção, nomeadamente habitações 
(EcoHomes), edifícios para escritório (Offices), unidades industriais (Industrial BREEAM), edifícios 
comerciais (BREEAM Retail) e outras tipologias de edifícios, como escolas, hospitais e prisões. Os 
objectivos principais deste sistema consistem em estabelecer critérios e padrões que vão além do 
imposto na legislação, encorajar a utilização das melhores práticas ambientais em todas as fases dos 
edifícios e distinguir edifícios com reduzido impacte ambiental no mercado.61 

O sistema dispõe de manuais, onde estão definidos os critérios e formas de os avaliar, bem 
como a lista de verificação para a sua avaliação. As avaliações são realizadas por avaliadores 
independentes, treinados e licenciados pela BRE. 

Destes sistemas de certificação actualmente em vigor, destacam-se dois pela sua aplicabilidade 
mais generalizada ao nível do edificado. São eles, o BREEAM Offices para edifícios novos e existentes 
de escritório e o EcoHomes de aplicação em habitação e prédios de apartamentos novos ou 
recuperados. Ambos os sistemas se regem por uma base de sete e oito categorias, nomeadamente oito 
para o BREEAM Officies: Gestão (1), Energia (2), Água (3), Poluição (4) Materiais (5), Transportes (6), 
Uso do Solo e Ecologia (7), Saúde e Bem-Estar (8) e sete para o EcoHomes: Energia (1), Água (2), 
Poluição (3), Materiais (4), Transportes (5), Uso do Solo e Ecologia (6), Saúde e Bem-Estar (7).62  

Em Abril de 2007 o sistema EcoHomes foi substituído em parte por um novo sistema de 
avaliação, o Code For Sustainable Homes. Este “Código para Casas Sustentáveis” tem a mesma base 
das 7 categorias referidas anteriormente e visa proteger o meio ambiente, fornecendo orientações 
sobre a construção de casas de alto desempenho ambiental, elevada qualidade de vida e um ambiente 
interno seguro e saudável. Ainda assim, o EcoHomes continuará a ser usado para casas recuperadas 
na Inglaterra e para todos os tipos de casas na Escócia e no País de Gales.63 

3.2.2.1.1 BREEAM Communities 

Os vários certificados BREEAM do edificado têm contribuído verdadeiramente para uma 
construção sustentável e seguindo este raciocínio, a Building Research Establishment Global Ltd., numa 
abordagem mais holística entende que é preciso também agir para melhorar a sustentabilidade do 
ambiente construído. Com isto, irá lançar o sistema de certificação BREEAM Communities 200964. 

                                                 
61 Pinheiro, M.D., 2006. 
62 <http://www.breeam.org> 
63 <http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=397 (2009) e http://www.breeam.org/page.jsp?id=86>   
64 <http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM_Communities_Pilot_Program_Draft_Issue_1_0.pdf> 
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Segundo Jo Mc Auleu e Justin Halewood (2009)65, o BREEAM Communities enquadra-se nas 
definições do governo Britânico para uma comunidade sustentável.”As comunidades sustentáveis são: 
planeados, construídos, e/ou desenvolvidas para encontrar as necessidades da comunidade dentro dos 
limites dos recursos naturais disponíveis; lugares onde as pessoas querem viver e trabalhar, agora e no 
futuro. São lugares que têm todas as condições para a sua sustentabilidade e os seus futuros residentes 
vão ter em conta o seu ambiente e contribuem para um elevado nível de vida. São seguros, bem 
projectados, construídos e executados, e oferecem uma igualdade na oportunidade e nos bons serviços 
para todos”.  

A importância das comunidades sustentáveis é reconhecida não só pelo Governo, como 
também por outras entidades que desenvolvem projectos de planeamento urbano. Assim, o BREEM 
Communities desenvolve uma estrutura metodológica para avaliar e certificar a sustentabilidade do 
processo de planeamento e construção. Desta forma, para se obter a certificação de Comunidades 
Sustentáveis (BREEAM Communities: Certification Report), necessita-se de dar resposta a um dos 
seguintes processos de avaliação e certificação:62 

 Regional Sustainability Checklist66 e posterior certificação BREEAM Communities - South-East 
Region. 

 GreenPrint Bespoke BC e posterior certificação BREEAM Communities - GreenPrint Bespoke. 
 Um outro processo de planeamento e posterior certificação BREEAM Communities – por um 

processo Bespoke. 

A Regional Sustainability Checklist foi desenvolvida pela BRE para ajudar as autoridades locais a 
terem em conta determinados factores da sustentabilidade nos seus projectos de planeamento e 
construção. Esta Checklist inclui questões e critérios organizados em 8 categorias, sendo elas as 
seguintes: 67 

Alterações climáticas e energia 

 Assegurar que os novos projectos mitigam e estão apropriadamente adaptados aos impactes 
presentes e futuros das alterações climáticas; 

Comunidade 

 Assegurar que os novos projectos promovem uma comunidade vibrante, diversificada e inclusiva 
que se integre com as comunidades circunvizinhas; 

Placemaking 

 Assegurar que o processo de planeamento e construção de um projecto garanta um 
desenvolvimento apropriado ao contexto local e seja um suporte para uma comunidade 
sustentável. 

Transporte e Circulação 

 Assegurar à população uma fácil mobilidade e acesso a transportes apropriados e incentivar o 
uso dos transportes públicos em vez do transporte privado, principalmente em viagens curtas; 

                                                 
65 <http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM_Creating_Sustainable_Communities_-_EcoBuild_Presentation.pdf> 
66<http://southeast.sustainability-checklist.co.uk/checklist/category/1> 
67 <http://www.breeam.org/page.jsp?id=117> 
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Ecologia 

 Assegurar que o valor ecológico dos locais é preservado e exista manutenção da biodiversidade 
dos habitats naturais que contribuem para realçar e embelezar o local; 

Recursos 

 Promover o uso sustentável dos recursos, através da redução e da reciclagem dos desperdícios, 
em todas as fases do projecto. 

Negócios 

 Assegurar que o projecto de desenvolvimento contribua para a sustentabilidade e vitalidade 
económica do local e da região; 

Edifícios 

 Assegurar que o projecto de edifícios individuais não prejudique a sustentabilidade do 
desenvolvimento local. 

No anexo 7, pode ser consultado o quadro da Sustainability Checklist com os critérios e 
questões que a compõem. 

A metodologia GreenPrint da BRE foi desenvolvida para auxiliar as equipas de projecto na criação de 
planos que maximizam o potencial de sustentabilidade das comunidades. Esta pode ser aplicada 
numa vasta gama de projectos, que vão desde prolongamentos urbanos até parques de negócios 
(áreas com múltiplos edifícios comerciais). Uma vez que os estaleiros (terrenos) possuem 
particularidades únicas, cada projecto requer uma avaliação singular para que o seu potencial de 
sustentabilidade seja maximizado. A metodologia GreenPrint proporciona tal avaliação, pois foi 
concebida para considerar as opiniões do cliente e de outros participantes importantes. Deste modo, a 
avaliação poderá envolver os planeadores, a equipa de projecto, o proprietário do empreendimento e 
também representantes das autoridades legais.68 

Esta metodologia abrange também as mesmas oito áreas-chave da Sustainability Checklist 
acima mencionadas, contudo, esta difere no facto da primeira englobar mais duas temáticas (Energia 
e Circulação) que a GreenPrint. Deste modo, as oito áreas-chave são: Alterações climáticas, Recursos, 
Transportes, Ecologia, Negócios, Comunidade, Placemaking e Edifícios.63  

Os níveis de avaliação do sistema BREEAM podem variar entre o Insuficiente com percentagem 
inferior a 25% no resultado obtido pelos critérios, e, Excelente com percentagem igual ou superior a 
70% (quadro 3.3). 

 

 

 

 

 

                                                 
68 <http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1290> 
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Quadro 3.3 – Classificação BREEAM 
Fonte: BRE Global Ltd. 

Níveis de Classificação BREEAM 2008 Percentagem (%) 

Insuficiente <25 

Suficiente ≥ 25 

Bom ≥ 40 

Muito Bom ≥ 55 

Excelente ≥ 70 

 

Estes dois métodos de avaliação e certificação BREEAM têm presente as políticas e objectivos do 
desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito às questões ambientais. As vantagens 
destes é que permitem a quem planeia, avaliar facilmente os projectos e sua concepção de forma a 
compreender os seus pontos fortes e fracos. Contudo, as suas abordagens são muito gerais e evasivas 
nas questões sociais e urbanas, pouco se relacionam com o conceito de qualidade de vida. Também 
não contemplam a vertente da reabilitação urbana e a reconversão de edifícios já existentes. Em 
contrapartida, os outros sistemas BRREAM relacionados com o edificado, são muito incisivos e 
específicos na eficiência e desempenho ambiental dos edifícios, contribuindo eficazmente para 
edifícios sustentáveis. 

3.2.2.2 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

A necessidade de estabelecer um conjunto de parâmetros de avaliação de boas práticas 
ambientais no domínio dos processos construtivos e urbanos nos Estados Unidos, levou a uma parceria 
entre o United Green Building Council69 (USGBC), o Congress For the New Urbanism70 (CNU) e o 
Natural Resources Defense Council71 (NRDC). Estas três entidades são responsáveis pelos sistemas de 
certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 

Tal como o sistema BREEAM, o LEED apresenta regras definidas em função do tipo de actividade 
ou edifício que se quer certificar. Deste modo, a classificação LEDD para os vários sistemas no âmbito 
da construção sustentável é a seguinte:68 

• LEED-NC (New Construction and Major Renovations) para novas construções comerciais e 
projetos de renovação com alguma dimensão; 

• LEED-EB (Existing Buildings), para suportar a operação, manutenção (e melhoria) sustentável de 
edificios existentes; 

• LEED-CI (Commercial Interiors), espaços comerciais interiores; 
• LEED-CS (Core and Shell Development), que abrange a construção de elementos dos edifícios, 

como a estrutura, o envelope e os sistemas dos edifícios, com o AVAC central. 
Em desenvolvimento encontram-se ainda os seguintes sistemas: 

                                                 
69<http://www.usgbc..org/> 
70 <http://www.cnu.org/> 
71 <http://www.nrdc.org/> 
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• LEED-H (Home), para habitações; e, 
• LEED-ND72 (Neighborhood Development), vocacionado para o desenvolvimento envolvente, 

assente no conceito e princípios do Smart Growth, New Urbanism e da Construção Sustentável. 

O sistema LEED para o edificado abrange um guia e uma lista de verificação de projecto, na 
qual estão representadas seis grandes áreas gerais (Locais sustentáveis; Uso eficiente dos recursos 
hídricos; Energia e Atmosfera; Materiais e recursos; Qualidade do ar interior; Inovação e processo de 
projecto), sete pré-requistos de desempenho obrigatório, e um total de 69 critérios a pontuar.  

3.2.2.2.1 Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development (LEED-ND) 

Da mesma forma que o sistema BREEAM edificado teve a sua evolução para a avaliação e 
certificação de ambientes construídos, o sistema LEED consequentemente também evoluiu para o 
primeiro sistema nacional dos EUA a avaliar e certificar projectos de desenvolvimento urbano que 
integrem os princípios do crescimento sustentável. Segundo Rick Fedrizzi o foco em comunidades 
sustentáveis é importante, “O futuro do GBC é pensar para além dos edifícios, abordando aspectos 
importantes como a densidade, infra-estrutura comunitária, disponibilidade de recursos e incentiva a um 
estilo vida saudável. O LEED for Neighborhood Development é um passo importante e excitante na 
direcção de transformar o ambiente de negócios para criar um futuro saudável e sustentável”. 73 

A versão piloto do LEED Neighborhood Development Rating System, publicada em Fevereiro de 
200774, tem como objectivo certificar projectos urbanísticos que cumpram um elevado nível de 
responsabilidade ambiental. Para a obtenção da certificação a Comissão LEED-ND desenvolveu um 
processo constituído por três fases distintas, nomeadamente:72 

1. Pré-revisão Opcional – é uma fase opcional e destina-se a planos ainda não aprovados. Mas, 
caso um projecto que seja sujeito a esta fase obtenha aprovação, o USGBC emite uma 
declaração de que se o projecto for construído de acordo com aquele plano, poderá vir a obter 
a certificação LEED-ND. 

2. Certificação de um Plano Aprovado – nesta fase o projecto já foi aprovado e pode ser 
construído de acordo com o plano apresentado. Qualquer alteração que venha a ser feita a um 
plano pré-aprovado que possa comprometer um pré-requisito ou um crédito do projecto, deve 
ser comunicada ao USGBC para que o processo seja aprovado. Se o plano conseguir a 
certificação, o USGBC emite um certificado que declara que o plano aprovado é um plano 
certificado pelo LEED-ND e passa a constar no site do USGBC. 

3. Certificação de uma Área Completa Urbanizada (Bairro) – esta fase ocorre quando a 
construção do projecto já terminou ou está na fase final. Tal como na fase 2, qualquer alteração 
que venha a ser feita a um plano aprovado que possa comprometer um pré-requisito ou um 
crédito do projecto, deve ser comunicada ao USGBC para que o processo seja aprovado. Se a 

                                                 
72 Pilot Version – LEED For Neighborhood Development – Rating System, 2007. 
73  Rick Fedrizzi - President, CEO & Founding Chair, U.S. Green Building Council.<http://www.cnu.org/node/717)> 
74 A versão final do sistema LEED-ND está prevista para o verão de 2009. 

    <http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=148>   
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área urbanizada conseguir a certificação LEED-ND, o USGBC emite uma placa que será exposta 
no local do projecto e passa a constar no site do USGBC. 

Tal como o sistema BREEAM Communities se guia por uma checklist, o sistema LEED-ND 
também se rege por uma Project Checklist47. A Project Checklist descreve as áreas temáticas 
necessárias para um projecto se certificar. Assim, a versão piloto do LEED-ND compreende 4 
categorias: 1.Localização e Articulação Sustentável, 2. Concepção de Bairros Modelo, 3. Construção 
e Tecnologia Sustentável e 4. Processo de Inovação e Desenho, 9 pré-requisitos e 49 créditos. 

A Project Checklist pode ser consultada no quadro do anexo 8. O critério mínimo exigido para 
avaliação de um projecto pelo LEED-ND é o cumprimento dos 9 pré-requisitos. Satisfeitos estes pré-
requisitos, o projecto passa para a etapa de análise e classificação de desempenho dos 49 créditos, 
onde pode obter uma pontuação máxima de 106 pontos. Para um projecto ser certificado precisa no 
mínimo de obter 40 pontos (figura 3.4). 

Quadro 3.4 – Níveis de Certificação LEED 
Fonte: LEDD-ND 

Níveis de Certificação LEED Pontuação 

Certificado 40 a 49 

Prata 50 a 59 

Ouro 60 a 79 

Platina 80 a 106 

Os benefícios deste sistema LEED-ND incidem sobre os seguintes aspectos principais: Incentivar 
uma vida saudável; Reduzir a expansão urbana Proteger espécies ameaçadas; Aumentar as opções de 
transporte e reduzir a dependência do automóvel.75 Deste modo, considera-se que este sistema insere 
os princípios do desenvolvimento urbano sustentável e serve de incentivo ás entidades envolvidas em 
processos urbanísticos, contribuindo na revitalização de áreas urbanas existentes e na construção de 
comunidades mais sustentáveis. 

3.2.2.3 Contexto Nacional 

O sistema LEED apesar de ter sido criado num contexto norte-americano, tem sido adoptado 
por vários países e inspirado outros tantos ao desenvolvimento de outros sistemas que desejam 
orientar os seus processos de planeamento e construção de forma mais eficiente e sustentável. 

Sousa (2007), no âmbito académico, fez a adaptação do sistema LEED-ND com o objectivo 
principal de avaliar e certificar novos projectos urbanísticos das áreas residenciais urbanas 
portuguesas. Segundo o mesmo, as adaptações verificam-se, particularmente, em termos da 
legislação e ao nível das competências, mantendo desta forma a mesma estrutura do sistema LEED 
com os mesmos critérios e o mesmo peso de pontuação das categorias. Nesta adaptação o autor, 
pretende alcançar a qualidade das áreas residenciais como lugares para viver, trabalhar e para o 

                                                 
75 <http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=148> 
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recreio, criando um modelo inclusivo e ambientalmente responsável. Desta forma, considera que o 
modelo deve promover os seguintes factores:  

> uma população socialmente equilibrada, com diferentes oportunidades ao nível habitacional; 
diversidade do uso, permitindo uma fácil acessibilidade e oportunidade para todos;  

> redes de caminhos pedonais, de ciclóvias e vias para transporte público e privado dentro dos 
territórios, com ligações ao exterior;  

> um espaço público orientado para o peão;  
> princípios ecologicamente responsáveis de desenvolvimento;  
> uma rede de espaços verdes que promovam o acesso aos espaços abertos e permita uma 

gestão efectiva da água, da energia e da biodiversidade;  
> identidade estética, reflectindo as características valorizadas pela comunidade local; um território 

diversificado e oportunidades para a participação activa frequente de todos os sectores da 
população. 

3.2.2.3.1 LiderA 

Ainda dentro do contexto nacional, Pinheiro76 desenvolveu um sistema de certificação no âmbito 
da investigação sobre sustentabilidade na construção e ambientes construídos. Sob fortes influências 
dos sistemas internacionais, BREEAM, LEDD e outros o LiderA, acrónimo de Liderar pelo Ambiente para 
a construção sustentável, é a designação de um sistema de avaliação e reconhecimento voluntário da 
construção sustentável e do ambiente construído em Portugal. Este sistema permite uma serie de acções 
no decorrer do processo, tais como: apoiar o desenvolvimento de planos e projectos que procurem a 
sustentabilidade; avaliar e posicionar o seu desempenho na fase de concepção, obra e operação, 
quanto à procura da sustentabilidade; suportar a gestão na fase de construção e operação; atribuir a 
certificação por marca registada, através de verificação por uma avaliação independente; e, servir 
como instrumento de mercado distintivo para os empreendimentos e clientes que valorizem a 
sustentabilidade. 

Deste modo, o sistema é composto por três níveis de actuação, sendo eles: o estratégico, o 
projecto e a gestão do ciclo de vida. Estes três níveis permitem acompanhar todas as fases de 
desenvolvimento do ciclo de vida do empreendimento (planeamento, projecto, construção, operação, 
renovação e demolição) (figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 – Ciclo de Vida de um Empreendimento 
Fonte: LiderA, 2008 

                                                 
76 Manuel Duarte Pinheiro - Doutorado em Engenharia do Ambiente, docente do Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do 
Instituto Superior Técnico e Director da IPA - Inovação e Projectos em Ambiente.(2009). 
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Os princípios da abordagem deste sistema foram definidos numa lógica de política ambiental 
para a sustentabilidade, assumindo a Agenda 21 e os princípios de desempenho, entre as quais se 
destacam:77 

Respeitar a Dinâmica Local e Potenciar os Impactes 

 Localizar potenciando as características do solo, valorizando-o ecologicamente, ajustando-o a 
mobilidade, integrando-o paisagisticamente e valorizando as amenidades. 

Eficiência no Consumo dos Recursos 

 Fomentar a eficiência dos consumos de recursos, nomeadamente na água, energia e materiais; 

Reduzir o Impacte das Cargas (quer em valor, quer em toxicidade) 

 Atenuando os impactes dos efluentes, emissões, resíduos, ruído para o exterior e níveis urbanos 
de calor (efeito urbano de ilha de calor); 

Assegurar a Qualidade do Ambiente Interior 

 Fomentar o conforto envolvendo a qualidade do ar interior, o conforto térmico, a acústica, a 
iluminação e a controlabilidade desses espaços; 

Assegurar a Qualidade do Serviço 

 Perspectiva ambiental ao promover a durabilidade e a acessibilidade, a gestão e inovação, 
interligando-se as perspectivas económicas e sociais, que, por agora, não estão explicitas no 
sistema; 

Assegurar a Gestão Ambiental e a Inovação 

 Promover a informação ambiental, a melhoria contínua e dar saltos qualitativos. 

Estes seis princípios fazem parte da matriz do sistema de avaliação LiderA (V1.2) constituído por 
seis vertentes que incluem 22 áreas (figura 3.4). Estas áreas compreendem um conjunto de pré-
requisitos e 50 critérios que vão avaliar o desempenho ambiental dos empreendimentos. A lista de 
critérios deste sistema pode ser consultado no Anexo 9. 

                                                 
77 Pinheiro M.D., 2006. 
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Figura 3.4 – Principais Vertentes e Áreas Ambientais de Intervenção sugeridas para a Construção Sustentável no 
Edificado. 

Fonte: Fonte: Pinheiro M.D., 2006 

Os níveis de desempenho do LiderA assentam em dois pontos: a prática actual (classe E) e os 
níveis de desempenho efectivamente sustentáveis concretizados por serem neutrais ou regenerativos 
(classe A+++). A figura seguinte, demonstra a categorização dos níveis de desempenho com 
atribuição de avaliação que vão de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) (figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Categorização dos Níveis de Desempenho com Atribuição de Avaliação 
Fonte: Pinheiro M.D., 2006 

Da mesma forma que os sistemas internacionais de avaliação, LEED e BREEAM evoluíram para 
propostas mais alargadas ao âmbito das avaliações de comunidades urbanas, permitindo criar e 
fomentar territórios dentro da óptica do desenvolvimento sustentável urbano, o LiderA segue a mesma 
linha de actuação e começa a dar os primeiros passos para certificar ambientes construídos. Contudo, 
por ser um dado recente, o resultado deste sistema não se encontra até à data disponível para 
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consulta, no entanto, o website do sistema apresenta uma figura contributiva da construção sustentável 
para o desenvolvimento sustentável (figura 3.6) 78. 

 

Figura 3.6 – Contributo da Construção Sustentável ao Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Lidera, 2008 

Compreende-se com este contributo que à medida que o escopo da avaliação aumenta (da 
construção do edificado para o desenvolvimento sustentável urbano), a complexidade das questões 
envolvidas e o número de actores necessários para as desenvolver também aumentam 
proporcionalmente. 

Conclui-se que o sistema LiderA como marca portuguesa registada com provas dadas pelos 
vários empreendimentos certificados até à data, equivale-se aos sistemas internacionais BREEAM e 
LEDD acima analisados. O LiderA tem uma base sólida na construção sustentável e esta pode ser 
alargada a um sistema mais complexo como é o caso de ambientes urbanos construídos. Se, 
efectivamente este sistema se materializar, será o primeiro sistema de certificação nacional para uma 
determinada área urbana. 

3.2.3 Outros Sistemas de Certificação com Incidência no Território Nacional 

Paralelamente às certificações acima analisadas, existem em vigor outros sistemas de 
certificação do território, que merecem ser analisados pelo seu escopo de avaliação. Assim, destacam-
se os Programas Bandeira Azul e EcoXXI, pela Foundation for Environmental Education (FEE) 
representada em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e a Certificação Florestal. 

3.2.3.1 Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 

A Campanha Bandeira Azul iniciou-se à escala europeia, em 1987, integrada no programa do 
Ano Europeu do Ambiente. Esta iniciativa da Fee (Foundation for Environmental Education) com o 
apoio da Comissão Europeia, tem como objectivo, elevar o grau de consciencialização dos cidadãos 
em geral, e dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho e 

                                                 
78 CIRIA, 2008. Associação de informação e investigação da indústria da construção civil de UK (Reino Unido). 

<http://www.ciria.org> 
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costeiro e incentivar a realização de acções conducentes à resolução dos problemas aí existentes.79 
Tem também como objectivo, tornar possível a coexistência do desenvolvimento do turismo a par do 
respeito pelo ambiente local, regional e nacional.80 

3.2.3.1.1 Bandeira Azul 

O Programa Bandeira Azul certifica zonas balneares, marinas e portos de recreio, e 
embarcações de recreio, sendo atribuído no final o galardão "Bandeira Azul". A Comissão Europeia e 
o Programa das Nações Unidas para o Ambiente reconhecem a Bandeira Azul como um eco-label 
para operadores turísticos, decisores e publico em geral. A estrutura de funcionamento do Programa 
em Portugal, assim como o seu processo de decisão, assenta na colaboração entre entidades públicas 
e privadas com responsabilidades ou interesses nas zonas balneares. As candidaturas à Bandeira Azul 
são voluntárias e são apresentadas pelas entidades gestoras das zonas balneares. O Júri Nacional da 
Bandeira Azul para as Praias (JBAP) estabelece as regras específicas da Campanha ao nível nacional, 
transpõe os procedimentos e critérios europeus e apoia o Operador Nacional na definição das 
posições portuguesas nas reuniões internacionais. O JBAP é constituído por um conjunto de 21 
entidades da Administração Pública, Central e Regional, bem como organizações não governamentais 
sendo coordenado pela ABAE.79 

Para a certificação das Zonas Balneares são considerados 27 critérios, distribuídos por 4 
capítulos: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e 
Equipamentos; e Segurança e Serviços. Dos 27 critérios, 22 são imperativos o que para a atribuição 
da Bandeira Azul é necessário o cumprimento da totalidade desses critérios. A entrega da Bandeira, 
conclui-se, com o hastear da mesma na praia candidata. A atribuição da Bandeira Azul a uma praia 
confere-lhe o direito de uso desse galardão, somente durante uma época balnear e enquanto se 
mantiverem preenchidas as condições que determinaram tal atribuição. Cabe aos promotores a 
responsabilidade de manutenção e gestão da Bandeira Azul.80 

A evolução positiva da situação das praias, desde 1987 é notória, traduz-se fundamentalmente 
em investimentos para a resolução das causas da poluição das águas balneares, no adensamento da 
rede de vigilância da qualidade das águas de banho, na melhoria dos acessos e infra-estruturas, na 
segurança e limpeza das praias e na informação e sensibilização dos utentes.55 E de facto, pode-se 
concluir que esta iniciativa contribuiu em muito para a melhoria das nossas praias. Verifica-se que são 
várias as autarquias que se candidatam todos os anos à Bandeira Azul. Este galardão tornou-se de 
facto num símbolo de qualidade e segurança que atrai a população e é hoje um factor importante 
para o turismo nacional. 

3.2.3.1.2 Programa ECOXXI  

O Projecto ECOXXI pretende reconhecer o esforço desenvolvido na implementação de medidas 
sustentáveis, com especial ênfase na educação e, simultaneamente, contribuir para a aferição de 

                                                 
79 <http://www.abae.pt/> 
80 FEE Portugal, Bandeira Azul – Guia de Interpretação dos Critérios Bandeira Azul para as Praias, 2008 



 

3 | A AVALIAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 

 

 
69 

indicadores de desenvolvimento sustentável ao nível do município. Fazem parte dos objectivos ECOXXI 
as seguintes acções:81 

• Motivar os municípios para a importância do seu papel como parceiros e como agentes do 
processo de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável formal e não formal;  

• Envolver os municípios no apoio à implementação de programas de Educação Ambiental para 
o Desenvolvimento Sustentável;  

• Sensibilizar os municípios para a importância da parceria com os projectos escolares no âmbito 
da implementação da Agenda 21 Local;  

• Sensibilizar os municípios para uma maior integração das preocupações ambientais nas 
políticas municipais;  

• Reconhecer as iniciativas/políticas em desenvolvimento no concelho, em prol do 
ambiente/desenvolvimento sustentável;  

• Contribuir para o aparecimento das Agendas 21 Locais e para o envolvimento de diversas 
entidades na elaboração e implementação da Agenda 21 e no cumprimento dos seus 
objectivos; e, 

• Contribuir para a elaboração de indicadores de sustentabilidade local.  

O ECOXXI inspirou-se nos objectivos da Agenda 21 e procurou através de um sistema de 23 
indicadores e diversos sub-indicadores, avaliar diversas vertentes da sustentabilidade. Para tal, 
considerou quatro categorias distintas: Ambiental, Económica, Social e Institucional, tendo como sub-
temas: 

1.Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável 8.Sociedade Civil 

2.Instituições 9.Conservação da Natureza 
3.Ar 10.Água 
4.Energia 11.Resíduos 
5.Mobilidade 12.Ruído 
6.Agricultura 13.Turismo 
7.Ordenamento do Território  

No anexo 10 pode ser consultado o quadro com a descrição destes indicadores. 

A maioria dos 23 indicadores é constituída pela agregação de um conjunto de informações em 
torno de um tema-chave, que é considerado, em última análise, um conjunto de índices que visam a 
caracterização dos diversos sub-temas identificados. Neste contexto, a construção final de um “índice 
ecoXXI” que sintetiza o diagnóstico dos diversos aspectos analisados, visa principalmente estabelecer a 
relação entre os valores reais e os valores considerados como desejáveis e exequíveis num contexto de 
desenvolvimento sustentável.81 

Assim, no que diz respeito à composição do índice ecoXII, este pode ser distinguido por duas 
situações: a primeira de obrigatoriedade de cumprimento - Indicadores Primários (IP) que deverão ser 
obrigatoriamente cumpridos, constituindo a sua pontuação um critério imperativo e Indicadores 
Complementares (IC) onde é aconselhado o seu cumprimento, constituindo caminhos alternativos à 
                                                 
81 Projecto ECOXXI 2008/09, Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), secção portuguesa da Fee – Foundation for Environmental 
Education. <http://www.abae.pt/programa/ECOXXI/docs/projecto_ECOXXI2008_09.pdf> 
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composição do índice ECOXXI. A segunda de possibilidade de cumprimento - Indicadores Universais 
(IU), qualquer município tem possibilidade de pontuar e Indicadores Não Universais (INU), o 
cumprimento não é exigível em alguns municípios (ex. Bandeira Azul em zonas balneares costeiras em 
municípios sem litoral).81 

Uma das condições de candidatura é a necessidade de pontuar nos Indicadores Primários (IP). 
O método de cálculo da Pontuação Total (PT) é aritmético e aditivo. A Pontuação Máxima Possível 
(PMP) é calculada somando todos os indicadores em que o município pode pontuar, isto é, 
Indicadores Universais IU + Indicadores Não Universais INU que podem ser cumpridos pelo 
município. O Índice ecoXXI é um valor percentual, resultado da seguinte fórmula: 

Índice ecoXXI = PT/PMP x 100 

Desta forma, cada município deverá calcular a Pontuação ecoXXI, correspondente à soma da 
pontuação obtida em todos os indicadores (PT), mais o Índice ecoXXI correspondente à percentagem 
obtida face à PMP.81 

Por fim, consoante os resultados obtidos na candidatura anual, será atribuído ao município: um 
Diploma, que atesta o compromisso assumido pelo município no percurso para a sustentabilidade. 
Considera-se que o acto de avançar com uma candidatura que obriga à recolha e sistematização de 
um importante conjunto de informações é por si só um sinal de empenho em atingir os objectivos do 
projecto. Por esta razão o diploma de participação será entregue a todos os municípios envolvidos, 
salvo casos excepcionais devidamente justificados pela Comissão Nacional; uma Medalha, que 
simboliza a existência de medidas significativas: Esta medalha será entregue a todos os municípios com 
valores superiores a 40% do índice ecoXXI 2008; ou uma Bandeira Verde, no caso dos municípios que 
atinjam um índice igual ou superior a 50% do índice ecoXXI 2008. Note-se que a bandeira foi 
considerada pela Comissão Nacional como indicativa da existência de um percurso consistente no 
sentido da sustentabilidade.81 

Sabe-se que em 2008 se candidataram ao ECOXXI 43 municípios e que 67% dos candidatos 
serão este ano distinguidos com a Bandeira Verde. Estes dados, demonstram que os municípios estão 
cada vez mais conscientes e empenhados em buscar para os seus territórios práticas mais sustentáveis. 
O sistema de avaliação deste programa, demonstra ser bastante abrangente pelos diversos 
indicadores apresentados, o que por um lado, faz todo o sentido, uma vez que se trata de avaliar um 
território vasto, como é o caso de um município, por outro lado, no inicio deste capítulo 3, verificou-se 
que existe uma grande dificuldade em definir indicadores para um contexto tão complexo como é um 
território. 

Desta forma, entende-se que este sistema tem feito um esforço para abarcar em seu escopo 
todas as “pressões” que influenciam um território (município). E de facto, este sistema tem dados 
suficientes para certificar a um nível geral o desenvolvimento sustentável de um município. Contudo, 
tal como muitos outros sistemas de certificação, este poderá no futuro incrementar no seu sistema de 
avaliação, mais indicadores que reflectem a complexidade da sustentabilidade urbana, visando a 
certificação dos ambientes construídos no seu território. 
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3.2.3.3 Sistemas de Certificação Florestal 

Nos últimos anos tem-se assistido à destruição maciça de grandes áreas florestais a nível 
mundial, as causas destes danos e perdas de habitat natural vão desde a desflorestação para 
exploração dos recursos florestais comercializáveis, como é o caso da madeira, a pressões 
urbanísticas, poluição atmosférica e incêndios florestais. Neste contexto, surge a necessidade de 
certificar as florestas de modo a assegurar-se uma gestão sustentável das mesmas. 

Segundo Lencart82, a certificação florestal surgiu como um mecanismo de redução da pressão 
sobre os recursos naturais (originalmente nas florestas tropicais), em consequência de uma crescente 
procura de produtos florestais, pela adopção de princípios de boa gestão florestal. Com isto, segundo 
o mesmo, a certificação florestal permite que uma organização evidencie, perante o mercado, que os 
seus produtos são originários de florestas correctamente geridas. Na prática, a organização tem que 
atender a um conjunto de princípios (ou critérios) de boa gestão florestal, confirmados através da 
verificação por terceiros (auditoria). Essa confirmação consubstancia-se na emissão do certificado e na 
permissão de utilização de um rótulo (logótipo) nos produtos comercializados.83 

A Certificação Florestal é um processo voluntário e a sua implementação tem sido adoptada por 
diversas entidades devido à crescente procura por parte dos consumidores. Estes estão hoje mais 
conscientes dos problemas ambientais e procuram produtos provenientes de florestas geridas de 
acordo com boas práticas de gestão florestal. As vantagens de implementar um Sistema de 
Certificação Florestal são várias, nomeadamente: o facto de estabelecer uma política florestal 
adequada à sua própria realidade; apresentar vantagens competitivas, uma vez que aposta na 
eficiência dos processos e consequente redução de custos, bem como na melhoria da imagem da 
empresa, e sua aceitação pela sociedade;   desenvolver uma política de valor acrescentado, 
traduzindo-se numa valorização dos produtos florestais; desenvolver novas oportunidades de mercado 
mundial e uma capacidade de antecipação face a crescentes expectativas; o reconhecimento 
internacional dos produtos provenientes de uma gestão florestal sustentada que respeita e protege os 
valores ambientais, sociais e económicos do país de origem; e uma avaliação continua interna e 
externa que conduz a novas ideias e melhorias ao sistema.84 

Actualmente existem diversos processos de certificação florestal, mas apenas dois se destacam 
na Europa: o FSC (Forest Stewardship Council), fundado no Canadá em 1993/94, com o objectivo de 
promover uma gestão das florestas mundiais que seja ambientalmente responsável, social e 
economicamente viável, através do estabelecimento de Princípios e Critérios de Gestão Florestal 
reconhecidos e respeitados mundialmente; e, o PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification), fundado na Europa em 1998/99, surge de uma iniciativa conjunta dos proprietários 
florestais, das indústrias e da fileira florestal de diversos países europeus, que estabelece um quadro de 
referência para o reconhecimento mútuo dos processos nacionais de certificação florestal. Este tem por 
base os Critérios Pan-Europeus para a gestão florestal sustentável.82 

                                                 
82 Lencart P., Engenheiro Florestal e Director Florestal da Celbi. <http://www.celbi.pt/> 
83 <http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=2113> 
84 Brígido S., A Certificação Florestal como mecanismo de valorização dos produtos florestais, 2005. 
<http://www.agroportal.pt/a/2005/sbrigido.htm> 
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Em Portugal, o PEFC, também conhecido como Sistema Pan-Europeu para a Certificação da 
Floresta, é representado pelo Conselho da Fileira Florestal Portuguesa (CFFP). O Sistema Português, 
enquadra-se no âmbito das iniciativas nacionais para a Certificação Florestal e encontra-se em vigor 
desde Abril de 2003, com a publicação da Norma Portuguesa 4406 “Sistemas de Gestão Florestal 
Sustentável – Aplicação dos Critérios e Indicadores Pan-Europeus para a Gestão Florestal Sustentável” 
editada pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e reconhecida pelo PEFC Council desde 2004.85  

Desta forma, a implementação de um Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) de acordo 
com a NP 4406 implica o cumprimento dos Critérios Pan-europeia. A metodologia para se obter um 
certificado passa pelas seguintes etapas:86 

1. Avaliação dos Critérios e Indicadores da GFS constantes na NP 4406; 
2. Proceder à verificação da aplicabilidade dos Indicadores constantes na NP 4406; 
3. Faz-se auditoria à qualidade da gestão da situação de referência, comparando-o com as 

especificações da NP 4406;  
4. Implementa-se um sistema de monitorização permanente dos indicadores da GFS constantes na 

NP 4406; 
5. Realiza-se um diagnóstico com o intuito de avaliar o grau de conformidade da gestão exercida 

face aos requisitos da NP 4406; 
6.  É emitido um certificado válido para um determinado período de tempo e/ou emitido um 

parecer com um conjunto de acções correctivas a tomar para que a gestão florestal possa ser 
certificada. 

Contudo, esta certificação não é suficiente se o objectivo for certificar um produto de origem 
florestal, este, além da Certificação da Gestão Florestal, precisa que se verifique a rastreabilidade da 
matéria-prima, proveniente da floresta em todas as etapas de transformação do produto até chegar ao 
consumidor final. Essa rastreabilidade é realizada de forma independente por uma entidade 
certificadora acreditada para o normativo em causa, a Certificação de Cadeia de Responsabilidade 
(CdR).87 

Até à data, sabe-se que a CFFP/ PEFC Portugal pediu a renovação do reconhecimento 
internacional da Norma Portuguesa 4406, e que durante 2009 será feita uma auditoria para 
renovação do reconhecimento da mesma.88 

3.3 CRUZAMENTO DE DADOS ENTRE OS SISTEMAS ANALISADOS 

Após a análise aos sistemas de avaliação e certificação com âmbito no edificado e ambiente 
urbano construído, pretende-se agora cruzar as áreas abordados a cada um dos sistemas, de forma a 
se poder visualizar quais são as principais e comuns a todos eles. Incluiu-se nesta base, o Sistema de 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS 2007) por incorporar uma serie de objectivos e 
metas que podem contribuir para mensurar o desenvolvimento urbano sustentável.  

                                                 
85 <http://www.pefc-portugal.cffp.pt/>   
86 <http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=10226&iLingua=1> 
87 <http://www.fscportugal.org/certificacaoF/certificacaoF.html> 
88 CFFP/PEFC PORTUGAL, Norma PEFC Portugal: Actualizar para o futuro 2008. <http://www.apcer.pt/arq/fich/PEFC.pdf> 
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Assim, considera-se pertinente a elaboração de dois quadros síntese que facilitam o 
entendimento das principais áreas de verificação dos sistemas de avaliação da sustentabilidade 
urbana (quadro 3.5) e das principais áreas de avaliação dos sistemas de avaliação e certificação do 
edificado e ambiente urbano construído (quadro 3.6).  

Quadro 3.5 - Principais Áreas de Verificação dos Sistemas de Avaliação da Sustentabilidade Urbana 

 Sistemas de Avaliação - Indicadores/ critérios 

PILARES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(Ambiental, Social e Económica) 

Principais Áreas de Verificação SI
D
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IU
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IC
E 

EC
O

XX
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00
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A
A
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PG

PC
D
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AI

 

1. AMBIENTAL         

Água         

Ar (Gases de Efeito de Estufa)         

Natureza e Biodiversidade         

Resíduos         

Riscos         

Ruído         

Solos e Ordenamento do Território         

Saneamento Básico         

Gestão Ambiental         

Educação Ambiental         

Alterações Climáticas         

Paisagem         

Energia         

Planeamento Urbano         

Relação Local/Global         

Património Cultural/ Qualidade do ambiente Construído         

2. ECONOMIA         

Economia         

Transportes         

Turismo         

Habitação         

Tecnologia e Inovação         

3. SOCIAL / INSTITUCIONAL         

Governança         

Participação Cívica         

Coesão/Exclusão Social         

Educação         

Emprego         

Justiça         

Saúde         

Cultura         

Lazer         

População         

Segurança         

Serviços Sociais         
SIDS – Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; IUG – Indicadores Urbanos Globais; UIP –U-H – Urban Indicators Programme do 
UN- Hbitat; ICE – Indicadores Comuns Europeus; AAE – Avaliação Ambiental Estratégica; GPGPCD – Good Practice Guide on Planning for 
Sustainable Developments; IUAI – Urban Audit Indicators 
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Quadro 3.6 - Principais Temas de Avaliação dos Sistemas de Avaliação e Certificação do Ambiente Urbano Construído 

Sistemas de Certificação - Critérios 

Principais Temas de Avaliação BR
EE

AM
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om
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un
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es

 

LE
ED

-N
D

 

LI
D

ER
 A

 V
.1

 

SG
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Água     

Energia     

Infraestruturas     

Utilização dos Solos     

Sistemas Ecológicos     

Comunidades Inclusas     

Usos Mistos     

Mobilidade e Transportes     

Materiais     

Localização e Articulação Sustentável     

Construção e Tecnologia Sustentável     

Paisagem     

Efluentes     

Emissões Atmosféricas     

Resíduos     

Ruído     

Efeitos Térmicos (Ilhas de Calor)     

Acessibilidade     

Gestão Ambiental     

Inovação     

Riscos     

Investimentos/ Emprego     

Edifícios / Habitação     

Com base na análise ao quadro das principais áreas de verificação da sustentabilidade urbana 
(q.3.5), conclui-se que no geral os sistemas analisados incorporam uma visão global do conceito de 
desenvolvimento sustentável. Abrangem nos seus sistemas as vertentes ambiental, social e económica, 
sendo a componente ambiental a mais visada por todos os sistemas. Desta forma, com maior número 
de áreas correntes aos sistemas, destaca-se o Ambiente com as especificidades; (1) água, (2) ar, (3) 
natureza, (4) biodiversidade, (5) resíduos, (6) ruído, (7) solos, (8) ordenamento do território (9) energia 
e (10) planeamento urbano, seguida da Social com; (1) governança, (2) coesão/exclusão social, (3) 
Saúde e (4) população, e, por último a Económica com; (1) transportes, (2) economia e (3) emprego. 

Na análise ao quadro das principais áreas de avaliação do edificado e ambiente urbano 
construído (q.3.6), conclui-se que temas como; (1) água, (2) energia, (3) solos, (4) sistemas 
ecológicos, (5) materiais, (6) resíduos, (7) efeitos térmicos (ilhas de calor), (7) construção e tecnologia 
sustentável, (8) mobilidade e transportes e (9) acessibilidade, são comuns aos 4 sistemas de 
certificação referidos neste trabalho. 
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3.4 OBSERVAÇÕES FINAIS 

O terceiro capítulo aborda os sistemas mais reconhecidos internacionalmente na área da 
avaliação e certificação do ambiente urbano construído. No entanto, também se analisaram outras 
aplicações no âmbito do território, nomeadamente as praias e florestas pelo reconhecimento 
internacional desses sistemas.  

No que diz respeito aos sistemas de avaliação abordados, alguns são baseados em indicadores e 
outros em critérios. Em relação aos primeiros, destaca-se a importância dos indicadores urbanos 
utilizados para mensurar e monitorizar o desempenho das cidades. Verifica-se que a maioria dos 
sistemas incorpora nos seus objectivos e metas os conceitos de desenvolvimento sustentável e qualidade 
de vida urbana. Interessa também expor que, paralelamente aos indicadores comuns a todos os 
ambientes urbanos, não se pode negligenciar o facto de que cada cidade se insere num contexto 
específico e, como tal, devem ser considerados também indicadores que reflictam esse contexto. 

Em relação ao foco da utilização de indicadores apenas aplicáveis a determinada densidade 
populacional (acima de 100 000 habitantes mencionado no Programa de Indicadores Urbanos 
Globais) ou até mesmo a uma determinada escala espacial, os mesmos poderiam ser revistos e 
adaptados a cidades de menor densidade populacional. Segundo Rossetto (2003), uma correcta 
utilização de indicadores urbanos, acessíveis a todos os interessados na construção do espaço urbano, 
viabilizaria a gestão compartilhada, a definição prévia de responsabilidades, a avaliação e a criação 
de cenários que projectem os resultados das diversas alternativas possíveis. 

Apesar de estarem longe de compor um quadro referencial pela sua complexidade e contínua 
construção, os indicadores urbanos estudados são actualmente uma boa base para mensurar aspectos 
ou características das áreas urbanas. Representam também uma base para identificar critérios 
considerados importantes pelos governantes e investigadores. 

Quanto aos sistemas de avaliação e certificação que na sua maioria utilizam um conjunto de 
critérios para avaliar a sustentabilidade, estes apoiam-se no conceito de uma melhoria contínua, isto 
é, no desenvolvimento sustentável dos seus processos. A partir da análise feita a estes e aos outros 
sistemas referidos neste capítulo, consegue-se ter noção das práticas actuais e construir um quadro de 
referência que reúna tanto as questões mais pertinentes da sustentabilidade urbana como os critérios 
abordados por cada um deles. Desta base pretende-se retirar um conjunto de critérios, que na sua 
maioria já foram testados e validados por sistemas ou programas de elevada credibilidade no âmbito 
da avaliação urbana e da certificação sustentável. 
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4| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

Na sequência da análise teórica efectuada nos capítulos anteriores, procede-se neste capítulo à 
proposição de critérios para um modelo voluntário de avaliação e certificação de áreas urbanas 
sustentáveis. No total são 45 critérios de avaliação dispostos por 6 eixos estruturantes e 17 áreas de 
acção que pretendem contribuir para a criação, avaliação e certificação de áreas urbanas 
sustentáveis. Com o intuito de melhor enquadrar e orientar o uso destes critérios, este capítulo esboça 
também, algumas fases para um modelo final de certificação de áreas urbanas. 

4.1 METODOLOGIA ADOPTADA  

A metodologia teve por base a revisão bibliográfica e as discussões teóricas apresentadas nos 
capítulos 2 e 3, e foi complementada pelas conclusões obtidas através de entrevistas realizadas com 
profissionais que lidam diariamente com a temática abordada neste trabalho (figura 4.1). As principais 
reflexões dos depoimentos recolhidos são apresentadas sob a forma de conclusão no item 4.1.1. 

 

Figura 4.1 – Metodologia Adoptada para a Proposta de Critérios de Avaliação  

4.1.1 Conclusão das Entrevistas 

Apesar do facto dos entrevistados serem na maioria pessoas expoentes da vida pública da 
cidade e do Estado, com disponibilidade de tempo limitada, conseguiu-se entrevistar todos os 
contactos pretendidos e os resultados obtidos foram satisfatórios, atendendo plenamente aos 

QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO  

Reflexões: 
Conceitos e modelos que visam a sustentabilidade urbana 

Orientações: 
Politicas Europeias e Nacionais 

Identificação: 
Critérios e indicadores dos sistemas de avaliação e certificação com 
âmbito no ambiente urbano 

Considerações: 
Das reflexões extraídas nas entrevistas 

Definição de: 
1. Objectivos e Enquadramento 
2. Eixos Estruturantes e Áreas de Acção 
3. Critérios de Avaliação e Linhas Estratégicas de Acção 
4. Aplicabilidade e Finalidade 
5. Metodologia de Avaliação e Certificação 
6. Entidade Certificadora 
7. Processo de Certificação 
8. Validação de um Modelo de Avaliação e Certificação de 

Áreas Urbanas 

Re
vi

sã
o 

bi
bl

io
gr

áf
ic

a 
ca

pí
tu

lo
s 

2 
e 

3 
C

ap
ítu

lo
 4

 

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 
4 | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

 

 
78 

objectivos deste trabalho. Tal como numa sessão de brainstorming, com a excepção de não ter sido 
feita de forma colectiva, o objectivo foi reunir conhecimento através de diferentes ideias e opiniões 
para chegar a um entendimento maior sobre a utilidade e viabilidade que um modelo de avaliação e 
certificação poderia ter nas áreas urbanas portuguesas. 

De modo a facilitar a abordagem, as questões abordadas foram muito directas e objectivas. 
Estas foram enviadas previamente por e-mail aos entrevistados junto com uma pequena nota 
introdutória (anexo 11). Apesar do tempo limitado, o tema proposto foi bastante oportuno para os 
entrevistados que expressaram muito interesse e corresponderam às expectativas da entrevista.  

Os 10 (dez) profissionais entrevistados ocupam ou ocuparam cargos de direcção nos seguintes 
órgãos e empresas: 

> Lisboaenova 
> EGF – Holding do Grupo Águas de Portugal 
> Secretaria de Estado das Autarquias Locais 
> EPUL (Empresa Pública de Urbanização de Lisboa) 
> Gabinete de Arquitectura e Planeamento Urbano 
> Faculdade de Ciências e Tecnologia I Universidade Nova de Lisboa 
> Conselho Cientifico da Faculdade de Arquitectura de Lisboa 
> DGOTDU (Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano) 
> CNADS (Concelho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) 
> Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara de Oeiras 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas em torno de sete questões que visavam a 
viabilidade e aplicabilidade de um modelo de avaliação e certificação de áreas urbanas.  

Desta forma, para a primeira questão “Na sua perspectiva acha pertinente a utilização de um 
sistema de avaliação e certificação para territórios? Quais poderão ser as principais barreiras e os 
principais benefícios?”, todos os entrevistados reconheceram a pertinência de existir uma ferramenta 
que avalie as áreas urbanas de modo a torná-las sustentáveis e consequentemente alvos de uma 
certificação territorial. Contudo, foram feitas algumas reflexões importantes quanto aos pressupostos 
da mesma, nomeadamente, o facto de se estar a criar mais um instrumento que vá impor regras e 
condicionantes que limitem o acto criativo humano no processo de transformação da cidade. Outra 
preocupação apontada foi a identificação exacta do quê o modelo pretende avaliar e quem são os 
beneficiados. É preciso identificar os limites das áreas a serem avaliadas, tendo em atenção, o facto 
de que a cidade é sobretudo uma unidade, um tecido único e rico, e a criação de “ilhas certificadas” 
pode conduzir a graves problemas sociais que consequentemente retiram o mérito da sustentabilidade.  

Quanto às principais barreiras que este modelo de avaliação poderá ter pela frente, segundo os 
entrevistados, a maior delas está na cultura institucional enraizada no nosso país, que não é nada 
flexível às mudanças de paradigmas. Assim, identificam-se os seguintes aspectos negativos: 

 O sistema público não orienta nem motiva os privados 

 As diferentes tutelas (parceiros) são pontos muito frágeis a gerir 

 A dificuldade de aplicar um sistema de certificação num prazo útil 

 Os processos de monitorização pouco fiáveis 

 A cedência às pressões do mercado imobiliário 
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Outras questões mencionadas com alguma preocupação foram o facto de não existir um 
quadro nacional de referência de indicadores urbanos e as dificuldades existentes em mensurar 
características qualitativas urbanas. 

Em relação aos benefícios do mesmo, foram vários os citados pelos entrevistados, 
nomeadamente: 

 Possibilidade de valorização territorial 

 Transformação positiva do mercado imobiliário - benefícios para o promotor e para as 
câmaras. 

 Sustentabilidade no ordenamento e planeamento do território - os urbanistas, arquitectos e 
projectistas podem agir de forma mais eficiente, isto é, de forma mais rápida e a menor custo. 

 Melhor qualidade de vida para os habitantes 

 Criar espaços mais homogéneos 

 Unidades de vizinhança 

 Poupança dos recursos 

 Optimização na gestão das cidades 

 Menor manutenção das infra-estruturas e espaços públicos 

 Transparência nos processos 

 Incentivar uma mudança de comportamentos 

 Promoção e marketing 

As opiniões ficaram divididas na reposta para a segunda questão “Será mais interessante aplicar 
a Certificação na fase de planeamento ou aplicar a uma realidade já existente tendo em vista por 
exemplo um processo de reabilitação? Por favor indicar concretamente quais as vantagens.” Metade 
dos entrevistados é de acordo que o sistema de avaliação e certificação seja aplicado tanto na fase de 
planeamento como num processo de reabilitação ou renovação urbana. Ambos se interligam e fazem 
parte do processo de construção da cidade. A outra metade concorda com a sua aplicação na fase de 
planeamento, mas ressalta que seria mais interessantes aplicar no mercado da renovação urbana que 
está em expansão e deveria ser encarado como primeira opção antes de se partir para novas 
construções. É importante modernizar as cidades antigas para manter a qualidade de vida nessas 
áreas urbanas. As vantagens da aplicação deste sistema, tanto no planeamento como na renovação 
urbana cruzam-se com os benefícios já mencionados acima. Contudo, acrescentam-se mais dois 
aspectos: 

 Incentivo à recuperação do casco histórico 

 Promoção da construção sustentável 

Em relação à terceira questão colocada “Como é que na prática poderia ser implementado o 
sistema de certificação?”, foi possível observar que as respostas dividem-se em três opiniões. Uma 
parte dos entrevistados vislumbra a implementação deste sistema por meio de “privados”, como 
empresas e institutos de certificação que podem ser contactados por entidades públicas. Outra parte 
considera que deveriam ser feitas parcerias público-privadas, com maior peso para os privados. Neste 
caso, consideram importante manter a Administração Pública sempre informada, pois trata-se do 
interesse público. Já o terceiro tipo de opinião sugere a implementação do sistema através de 
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iniciativas municipais e legislação governamental. As agências governamentais especializadas nessa 
matéria poderiam dar apoio através dos indicadores de sustentabilidade.  

Quanto aos parâmetros referidos na quarta questão “Que parâmetros gostaria de ver neste 
sistema de certificação? (Urbanísticos, Sociais, Ambientais, Económicos e Financeiros, Governação...)”, 
os entrevistados consideram que é necessário ter uma visão integrada de todos eles. Também 
consideram importante acrescentar, além dos referidos, a inclusão dos seguintes:  

> Alterações Climáticas - medidas de adaptação a problemas energéticos, subida do nível das 
águas, coberto vegetal, subida das temperaturas, aquecimento global… 

> Cidadania 
> Coesão Social/Territorial 
> Tecno-construtivos - cidade como produto construído 
> Habitação 
> Transportes 
> Mobilidade 

Na quinta questão ”Na sua actividade profissional poderia ser útil dispor de um sistema de 
avaliação e certificação?”, todos os entrevistados demonstraram muito interesse em ter acesso a um 
sistema de avaliação e certificação de áreas urbanas, não só pela aplicação nas suas actividades 
profissionais, mas também pelo interesse do conteúdo teórico enquanto pesquisadores e académicos. 
No entanto, foram referidas algumas reservas quanto ao modo como se iria interpretar esse sistema, 
pois existe o perigo da regulamentação cortar a criatividade. Desta forma, teria que ser um sistema 
aberto, que permitisse que o desenvolvimento de um projecto andasse paralelamente com o sistema. 
Outra conclusão é o facto das comunidades e o público no geral aceitarem melhor as acções 
realizadas por entidades certificadas. E por último, foi referido por alguns dos entrevistados a utilidade 
e benefícios que um sistema de certificação teria na área do turismo, quer a nível regional, nacional 
como internacional. 

Em relação a sexta questão “Como Cidadão gostaria de residir num local certificado?”, a 
grande maioria dos entrevistados respondeu que sim. Foram referidos aspecto da qualidade de vida 
que se pode vivenciar nesses lugares, tais como a melhor qualidade do ar, a menor poluição sonora, 
os espaços públicos, as áreas verdes, a quantidade de serviços disponíveis, a qualidade das 
construções, as boas infra-estruturas e os aspectos económicos devido ao entendimento de que seria 
um bom investimento. Apenas uma minoria respondeu que não gostaria de residir num local 
certificado. Afirmam que ainda não compensa o custo/beneficio desses lugares. 

Por último, pretendeu-se na questão sete “Comentários de ordem geral que deseje efectuar. Por 
exemplo indique as 3 palavras-chave que lhe ocorram quando se fala de certificação territorial”, obter 
dos entrevistados comentários finais sobre a certificação territorial e saber quais as palavras-chave que 
associam com esta temática. Desta forma, os entrevistados citaram um total de 15 palavras-chave, 
que foram acompanhadas de alguns comentários. 

1. Saúde 9. Gestão dos recursos 
2. Gestão dos espaços públicos 10. Estrutura ecológica funcional (ecossistemas funcionais) 
3. Qualidade de vida urbana 11. Bem-estar 
4. Melhoria de várias vertentes 12. Ciclo de vida dos produtos 
5. Segurança 13. Burocracia 
6. Tecnocracia 14. Exigência e eficiência 



 
4 | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

 

 
81 

7. Responsabilidade de interesse público 15. Competitividade das cidades 
8. Isenção e ética profissional  

Na perspectiva de alguns dos entrevistados, ainda faltam coisas a montante antes de se partir 
para uma certificação territorial. Um exemplo disso é a falta de indicadores que possam aferir os 
modos de produção e consumo sustentáveis. Também foi mencionada a questão do uso dos solos 
como um aspecto crucial a ser resolvido. O solo em Portugal começa a ser um produto escasso e a 
legislação do solo propícia a especulação imobiliária que é assente num modelo de “betonização” de 
todo o espaço urbano. É preciso uma adaptação ao quadro legal da lei dos solos. A falta de 
informação e esclarecimentos ao público/habitante também foi referida como um aspecto importante 
da certificação. As cidades são feitas para as pessoas e estas devem estar informadas para poderem 
participar nos processos de decisões que afectam a cidade em que habitam. Por fim, outros 
comentários referem a certificação territorial como forma de transformar o mercado e também como 
um diferencial que acrescenta valor às áreas urbanas. No entanto, precisam de uma manutenção 
preventiva e constante dessas áreas. 

Concluindo, estas entrevistas tiveram como objectivo específico obter dados qualitativos para a 
proposição de um conjunto de critérios de avaliação de áreas urbanas. No entanto, estas foram 
também cruciais para perceber que os critérios a adoptar apenas fazem parte de um processo maior, 
ou seja, devem estar incorporados num modelo maior de avaliação e certificação de áreas urbanas. 
Com isto, foi importante desenvolver e detalhar algumas etapas/ fases de um modelo de avaliação e 
certificação para enquadrar os critérios de avaliação propostos, que são o foco principal deste 
trabalho. A conjugação das diversas percepções captadas nas entrevistas orientou na construção do 
modelo. 

4.3 PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS 
SUSTENTÁVEIS 

4.3.1 Objectivos e Enquadramento 

O objectivo principal deste trabalho é a proposta de um conjunto de critérios para a avaliação 
de áreas urbanas. No entanto, foi necessário esboçar um modelo de certificação para enquadrar e 
apoiar a utilização dos critérios. A palavra “esboçar” é apropriada devido ao facto de que apenas 
algumas fases do modelo foram devidamente estudadas e detalhadas. Isto porque a complexidade do 
tema exigiria mais tempo, meios e pesquisa para a sua plena construção e habilitação (figura 4.2). 
Portanto, além dos critérios de avaliação desenvolvidos, são apresentados neste capítulo, com 
diferentes níveis de detalhe, algumas das fases sugeridas para o modelo: (1) 169 linhas estratégicas a 
equacionarem nos critérios; (2) processo de avaliação e reconhecimento da certificação; (3) entidade 
ou entidades certificadoras; (4) fases para o processo de certificação; e (5) validação de um modelo 
de avaliação e certificação de áreas urbanas. 
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Figura 4.2 – Fases de Avaliação e Certificação para um Modelo Final a ser Aplicado em Áreas Urbanas 

Através da definição de um conjunto de critérios robustos, pretende-se avaliar o desempenho 
nas principais áreas de impacte ambiental, social e económico destes locais, contribuindo assim para 
uma melhor qualidade de vida e promoção destes lugares. 

Deste modo, os critérios propostos permitem diagnosticar os problemas existentes em 
determinada área ou zona urbana e orientar para a implementação de medidas e acções que 
melhorem o ambiente urbano. Sendo o objectivo principal destes, a avaliação do cumprimento das 
melhores práticas aplicadas no local para a obtenção da certificação (figura 4.3). 

Figura 4.3 - Fases adoptadas pelos Critérios para alcançar a Certificação de Áreas Urbanas Sustentáveis 

Os critérios propostos apresentam uma forte visão integrada e multidisciplinar dos aspectos que 
caracterizam o ambiente urbano construído, porque encerram em si as práticas e os fundamentos dos 
sistemas de avaliação anteriormente abordados e reflectem-se nos modelos, metas e estratégias das 
políticas vigentes na União Europeia e do próprio contexto português, nomeadamente o PNOT 
(Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território) e a Politica de Cidades Polis XXI. Deste 
modo, pretendem não só contribuir para a criação, avaliação e certificação de áreas urbanas 
sustentáveis, como também, no prosseguimento das políticas urbanas, contribuir para o 
desenvolvimento de acções que visam superar as debilidades do sistema urbano nacional e 
transformar as áreas urbanas e peri-urbanas em lugares de elevada qualidade de vida.  

Da reflexão das principais características que integram o complexo ambiente urbano, foi traçada 
no final do capítulo 2 (item 2.7) uma visão integrada para áreas urbanas sustentáveis que julga 

 
Diagnosticar 

 
Orientar  Implementar Avaliar 

 
Certificar Área Urbana 
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contribuir para melhorar e solucionar os problemas urbanos e com isso alcançar níveis de elevada 
qualidade urbana. Desta forma, esta visão identificou as áreas e estratégias de acção para alcançar a 
sustentabilidade urbana, sendo eles: 

> a revitalização / requalificação das áreas urbanas 
> a densidade e usos mistos 
> os espaços públicos qualificados 
> a mobilidade e a acessibilidade universal 
> uma matriz de recursos naturais, energia e resíduos 
> a protecção do ambiente e estrutura ecológica urbana 
> e as dinâmicas sócio-económicas 

Com isto, os critérios propostos visam:  
• Garantir a sustentabilidade no uso e ocupação do solo urbano; 
• Requalificar as áreas urbanas existentes 
• Contribuir para cidades mais limpas e eficientes na utilização de recursos e energia; 
• Promover uma mobilidade de baixo impacte e acesso para todos; 
• Reduzir a produção e emissão de poluentes e resíduos; 
• Proteger ecossistemas naturais; 
• Promover comunidades sustentáveis; 
• Promover dinâmicas económicas e sociais;  
• Promover a competitividade e criatividade dos territórios; e 
• Promover a gestão do ambiente e áreas urbanas. 

4.3.2 Eixos Estruturantes e Áreas de Acção 

Os princípios acima definidos construíram a base dos seis (6) eixos estruturantes onde se 
enquadram os critérios propostos. Estes, incorporam em si uma visão integrada e sustentável para 
melhorar significativamente o ambiente urbano. 

Para uma melhor compreensão do que está subjacentes a estes seis (6) eixos estruturantes, 
subdividiram-se estes por 17 áreas de acção: 

Eixo 1 – INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO LOCAL 
Solo (1), Ambiente Construído e Paisagem Urbana (2), Ambiente e Estrutura Ecológica (3); 

Eixo 2 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
Mobilidade e Transportes (4), Acessibilidade Universal (5); 

Eixo 3 – RECURSOS NATURAIS E ENERGIA  
Energia (6), Água (7), Materiais (8); 

Eixo 4 – PASSIVOS AMBIENTAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Efluentes (9), Resíduos (10), Emissões Atmosféricas (11), Ruído (12), Poluição Térmica (13); 

Eixo 5 – SOCIO-ECONOMIA 
Dinâmicas Sociais e Económicas (14), Qualidade Social (15); 

Eixo 6 – GESTÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL 
Gestão dos impactes ambientais, gestão ambiental (16), Ambiente e tecnologia, inovação em 
práticas ambientais (17). 
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Desta forma, os 6 eixos estruturantes disseminam os critérios de avaliação pelas 17 áreas acima 
expostas. A figura 4.3 demonstra a disposição dos 45 critérios pelos 6 eixos apresentados. 

 
Figura 4.4 – Disposição dos 45 critérios pelos 6 eixos estruturantes 

4.3.3 Critérios de Avaliação e Linhas Estratégicas  

Os 45 critérios de avaliação propostos, pretendem verdadeiramente superar e melhorar os 
actuais problemas urbanos e deste modo abrir caminho para a criação de áreas urbanas sustentáveis. 
Assim, para a avaliação das áreas urbanas, propõe-se equacionar aos 45 critérios, 169 linhas 
estratégicas que precisam estar ou ser implementadas nessas áreas.  

Apresenta-se de seguida a lista dos critérios esquematizados em 6 quadros, sendo que cada um 
dos quadros corresponde a um eixo e respectivas áreas de verificação. As linhas estratégicas a 
equacionar aos critérios são descritas abaixo de cada um deles. 

EIXO 1: INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO LOCAL 

O desenvolvimento de novas intervenções de valorização do ambiente construído e paisagem 
urbana, envolve múltiplos factores e agentes que exercem constantes pressões sobre o recurso solo, o 
ambiente natural e a estrutura ecológica. Este processo contínuo de transformação do território exige 
mecanismos de minimização dos impactes ambientais. 

 Quadro 4.1 – Integração e Valorização Local 

Eixo 1- INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO LOCAL (11 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

SOLO 

Uso Eficiente do Solo C1 

Requalificação de Solos e Áreas Degradadas C2 

Densidade e Uso Misto do Solo C3 

Valor Ecológico do Solo C4 

AMBIENTE 
CONSTRUIDO E 

PAISAGEM URBANA 

Valorização do Património Construído C5 

Eco-eficiência na Construção C6 

Valorização do Espaço Público C7 

Integração na Paisagem C8 

AMBIENTE E ESTRUTURA 
ECOLÓGICA 

Corredores Verdes C9 

Protecção Ambiental C10 

Protecção de Áreas Protegidas e Espécies em Risco C11 
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Uso Eficiente do Solo (C1) – Incentivar o desenvolvimento e a construção próximo ou dentro de áreas 
edificadas de modo a reduzir os impactes ambientais consequentes da fragmentação do solo e 
ocupação fora das áreas urbanas. Construir em áreas onde já existam infra-estruturas, 
nomeadamente, de transportes, de abastecimento de água e rede de esgotos, de electricidade, entre 
outras. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério:  

1.1 Planear e construir comunidades mais próximas umas das outras a fim de aproveitar as 
infra-estruturas envolventes já existentes; 

1.2 Reduzir a pressão da urbanização para além dos limites existentes; 
1.3 Substituir ou melhorar, localmente, as infra-estruturas existentes de modo a poderem 

responder as novas capacidades; 
1.4 Assegurar o uso do solo de forma eficaz e eficiente, minimizando a utilização de solos 

para urbanização; 
1.5 Respeitar as áreas sensíveis delimitadas em planos directores; 

Requalificação de Solos e de Áreas Degradadas (C2) – Promover a descontaminação de solos 
urbanos usados e requalificar áreas urbanas degradadas ou abandonadas. O objectivo é valorizar 
desenvolvimentos nos territórios construídos com qualidade ambiental e encorajar a reutilização de 
edifícios existentes e/ou obsoletos conferindo-lhes novos usos adaptados às necessidades da 
comunidade. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério:  

2.1 Encorajar a limpeza de áreas contaminadas de interesse para desenvolvimentos; 
2.2 Valorização do território através da recuperação de solos e áreas degradadas; 
2.3 Reutilização de edifícios e adaptação de usos; 
2.4 Assegurar uma manutenção eficiente de todo o edificado. 

Valor Ecológico do Solo (C3) – O desenvolvimento local não deve implicar alterações nas funções 
ecológicas do solo, mas sim promover uma correcta intervenção de modo a valorizar o mesmo. A 
protecção do solo é imprescindível para a manutenção de recursos naturais, especificamente na 
capacidade de suporte das actividades ecológicas do ciclo da água e na protecção das zonas mais 
erosivas e desprotegidas.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

3.1 Preservar os solos agrícolas indispensáveis do desenvolvimento urbano em expansão; 
3.2 Assegurar as actividades ecológicas do ciclo da água, nomeadamente a drenagem e a 

infiltração das águas evitando as inundações pela impermeabilização do solo. 

Densidade e Uso Misto do Solo (C4) – Pretende fomentar uma estrutura urbana compacta do solo 
maximizando o seu uso de forma a reduzir os múltiplos impactes causados pela dispersão. Premeia a 
multifuncionalidade e o uso misto salvaguardando o valor ecológico de solos não urbanizados. Este 
tipo de desenvolvimento privilegia o pedestrianismo e o uso eficiente do transporte público. Evita 
assim, maiores deslocações no transporte individual, reduz o trânsito e as emissões poluentes. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

4.1 Práticas de planeamento urbano em função das acessibilidades e infra-estruturas; 
4.2 Incentivar a criatividade e diversidade de usos; 
4.3 Reabilitar e coser a malha urbana de modo a maximizar o uso dos espaços já urbanizados. 



 
4 | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

 

 
86 

Valorização do Património Construído (C5) – Pretende criar uma relação com as estruturas urbanas 
existentes assumindo-as como componentes essenciais da herança local e da identidade cultural, 
promovendo a sua continuidade no planeamento e transformação local. Assegurar práticas de 
conservação e preservação do património e valorizar o ambiente construído. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

5.1 Reabilitação e/ou manutenção do edificado histórico existente; 
5.2 Preservar e valorizar o património construído incorporando nos desenvolvimentos; 
5.3 Prolongar a vida de edifícios e estruturas urbanas existentes através de projectos 

multifuncionais e flexíveis; 
5.4 Incorporar nos edifícios alvos de reabilitação práticas e medidas de eficiência energética. 

Eco-eficiência na Construção (C6) – Deve fomentar as melhores práticas da construção verde no 
edificado, atendendo à certificação das vertentes: Energia, Ambiente e Segurança, assegurando um 
bom desempenho ambiental. A implantação da construção deve ainda atender às sensibilidades 
ambientais locais e envolventes. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

6.1 Práticas de desenho e construção de edifícios energeticamente eficientes para reduzir a 
poluição de recursos naturais e os impactes ambientais consequentes da produção e 
consumo de energia; 

6.2 Sensibilizar todos os agentes envolvidos no processo (projecto, construção, utilização e 
gestão) para as práticas da construção sustentável; 

6.3 Construir espaços urbanos mais eficientes. 

Valorização do Espaço Público (C7) – Tem como objectivos a valorização e promoção de espaços 
atractivos para o uso de toda a comunidade bem como assegurar a permeabilidade, conexão e 
acesso aos diferentes espaços. Contribui para a identidade do local e reforça o sentido de pertença de 
uma comunidade. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

7.1 Facilitar a apropriação colectiva do lugar através dos percursos integrados com as 
amenidades existentes; 

7.2 Facilitar a apropriação colectiva do lugar; 
7.3 Promover espaços atractivos assegurando a limpeza e adequação ao uso que transmitam 

naturalmente segurança e conforto aos seus utentes; 
7.4 Identificar todas as características naturais e construídas passíveis de serem integradas, cujo 

potencial pode não estar devidamente valorizado; 
7.5 Conservar ecossistemas naturais; 
7.6 Incentivar a criatividade para espaços atractivos, nomeadamente através de arte urbana; 
7.7 Promover a diversidade de vivência nos espaços públicos, por exemplo, através de espaços 

interactivos (uso para eventos temporários). 
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Integração na Paisagem (C8) – O desenvolvimento de comunidades ou de novas intervenções deve 
assegurar a integração e valorização da paisagem local. Deve respeitar as dinâmicas naturais e 
urbanísticas existentes minimizando a afectação das mesmas, nomeadamente através da salvaguarda 
dos habitats naturais relevantes, bem como da implementação de zonas de continuidade entre elas. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

8.1 Incorporar as características e as particularidades do local no projecto de modo a minimizar 
a sua presença; 

8.2 Implantar as intervenções de forma adequada tendo em consideração a envolvente natural 
e construída; 

8.3 Salvaguardar os valores paisagísticos locais. 

Corredores Verdes (C9) – A concepção de uma estrutura ecológica urbana integrada deve 
implementar zonas de “verde contínuo” e assumir uma conexão entre os diferentes ambientes 
estruturantes. Esta continuidade define o carácter dos corredores verdes, o qual deve ser fomentado e 
disseminado pela comunidade (meio urbano), de modo a prover o máximo de zonas de infiltração de 
água. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

9.1 Propor novas intervenções que encerrem preocupações ao nível da sua integração na 
estrutura ecológica urbana abrangente; 

9.2 Criar novos corredores verdes que liguem à estrutura envolvente; 
9.3 Manter a estrutura ecológica urbana preexistente; 
9.4 Garantir que a intervenção contribua para o valor ecológico do local; 
9.5 Assegurar a conexão entre habitats. 

Protecção Ambiental (C10) – Pretende efectuar um acompanhamento do estado do ambiente através 
de medidas e acções que minimizem os processos erosivos, reduzam a pressão dos sistemas naturais e 
previnam a poluição dos recursos naturais, de modo a proteger com eficiência o ambiente local. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

10.1 Sensibilizar e consciencializar a comunidade local para a protecção ambiental; 
10.2 Minimizar os processos erosivos e de sedimentação; 
10.3 Reduzir a pressão nos sistemas naturais, particularmente nos recursos hídricos; 
10.4 Preservação dos taludes num estado natural e vegetado; 
10.5 Prevenir a poluição do ar pelas poeiras e as partículas. 

Protecção de Áreas Protegidas e Espécies em Risco (C11) – Assenta na protecção e preservação das 
espécies em vias de extinção e áreas naturais protegidas de interesse no local e envolvente. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

11.1 Sensibilizar e consciencializar a comunidade local para a protecção de espécies 
ameaçadas e/ou de habitats naturais;  

11.2 Não urbanizar áreas protegidas, exceptuando as Infra-estruturas necessárias aos serviços 
prestados pelos parques públicos; 

11.3 Minimizar a devastação da flora das áreas protegidas e preservar os habitats das 
espécies ameaçadas evitando a fragmentação dos ecossistemas; 
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11.4 Estabelecer acordos e parcerias, com actores públicos ou privados, na gestão destas 
áreas. 

EIXO 2: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

O desenvolvimento espacial do território é gerador de mobilidade para a população aceder a 
bens e serviços indispensáveis ao seu bem-estar e deve promover a acessibilidade como um aspecto 
essencial à qualidade de vida dos cidadãos e ao exercício dos seus direitos. A resposta aos factores 
que condicionam e são influenciados pelas soluções de acessibilidade, mobilidade e de transporte 
requer uma intervenção articulada e integrada no território para responder adequadamente às 
diferentes exigências e necessidades actuais. 

Quadro 4.2 – Mobilidade e Acessibilidade Universal 

Eixo 2- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL (5 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

MOBILIDADE E 
TRANSPORTES 

Acesso a Transportes Públicos C12 

Mobilidade de Baixo Impacte C13 

Proximidade de Amenidade Locais C14 

ACESSIBILIDADE 
UNIVERSAL 

Acessibilidade Para Todos C15 

Conectividade com Áreas Urbanas Circundantes C16 

 

Acesso a Transportes Públicos (C12) – O modo como as populações urbanas se deslocam 
diariamente de um local para outro, está intimamente ligado com a oferta e qualidade dos serviços 
dos transportes públicos. Um território dotado de uma boa infra-estrutura de transportes públicos pode 
desencorajar o uso exclusivo do automóvel.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

12.1 Incluir no local uma boa rede de transportes públicos que satisfaça as necessidades da 
comunidade local. Esta deve estar enquadrada na Rede Metropolitana de Transportes 
Públicos Global (interface: autocarro, comboio, metro, barco); 

12.2 Assegurar o bom funcionamento dos transportes, garantindo a qualidade e quantidade 
suficiente para as comunidades urbanas (existência de pelo menos um meio de 
transporte a cada 500m). 

12.3 Promover uma politica de transportes para reduzir o consumo de energia e poluição dos 
veículos a motor encorajando o uso de transportes públicos; 

12.4 Provir os espaços de espera com abrigos cobertos ou parcialmente fechados, de modo a 
proteger os habitantes das intempéries e dotar estes espaços de mobiliário urbano, como 
assentos, painéis de informação sobre os horários e rotas de paragem, candeeiros, etc. 

Mobilidade de Baixo Impacte (C13) – Pretende reduzir principalmente o uso do automóvel privado, 
promovendo meios de locomoção de baixo impacte, como redes de ciclovias, percursos pedonais e 
transportes eco-eficientes. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

13.1 Projectar em função do peão para fomentar a prática de andar a pé: criar áreas para 
pedestres mais amplas, contínuas, com ambientes atractivos e seguros; 
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13.2 Politicas de incentivo ao uso de meios de transporte eco-eficientes;  
13.3 Implementar no local transportes públicos com combustíveis alternativos como o GPL (gás 

de petróleo liquefeito) ou de novas energias como gás natural comprimido (GNC), 
hidrogénio e biodiesel. 

13.4 Práticas de desenho e construção de estacionamentos para veículos de baixo impacte 
(bicicletas, motociclos eficientes energeticamente, carros híbridos, eléctricos, a biodiesel, 
a hidrogénio, etc.); 

13.5 Criar redes de ciclovias para o uso da bicicleta na localidade; 
13.6 Garantir uma rede de conexões seguras para os peões, ciclistas e automobilistas; 
13.7 Projectar as vias para uma condução ecológica, privilegiando uma velocidade constante e 

evitando as acelerações e as travagens bruscas. 

Proximidade de Amenidades Locais (C14) – A proximidade de amenidades locais, nomeadamente de 
elementos naturais (bosques, jardins, cursos de água, etc.), ou de serviços (bancos, correios, mini-
mercados, centros de saúde, etc.), contribui para diminuir a necessidade de mobilidade à distância. O 
desenvolvimento de serviços básicos e secundários no local atendem á necessidade da comunidade e 
desencoraja o uso de transporte a motor em viagens curtas. Os elementos naturais são também uma 
maior valia num território, representam espaços de recreio e lazer para a comunidade, por isso devem 
ser valorizados e preservados.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

14.1 Fomentar e manutenção e preservação das amenidades locais; 
14.2 Promover a interligação e complementaridade entre amenidades; 
14.3 Promover os serviços de proximidade e descentralizar as corporações. 

Acessibilidade para Todos (C15) – A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental 
na qualidade de vida das pessoas. É um meio imprescindível para o exercício pleno dos seus direitos 
de cidadania. As barreiras existentes em edifícios e espaços exteriores dificultam e impendem o acesso 
a quem tem uma mobilidade condicionada ou outras necessidades especiais. É necessário incluir no 
projecto soluções inclusivas para todos. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

15.1 Práticas de desenho e de construção conforme a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 
163/2006 de 8 de Agosto - Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais). 

15.2 Fiscalização do cumprimento da mesma; 
15.3 Manutenção e melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade 

condicionada, nomeadamente na via pública, edifícios e percursos exteriores; 
15.4 Garantir a segurança de acessos a pessoas com necessidades especiais. 

Conectividade com as Áreas Urbanas Circundantes (C16) – A integração e interacção com as 
comunidades envolventes estreitam as relações de proximidade e vizinhança e fomentam as 
económicas locais. Permite também às comunidades usufruir de uma maior gama de infra-estruturas, 
serviços e espaços públicos como praças e jardins.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

16.1 Assegurar uma rede de transportes entre as comunidades envolventes; 
16.2 Garantir a continuidade das infra-estruturas de ligação as áreas circundantes, como 

passeios contínuos, ciclovias e vias para automóveis; 
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16.3 Práticas de desenho que façam a integração com as amenidades das zonas 
circundantes, nomeadamente a espaços públicos e corredores verdes. 

EIXO 3: RECURSOS NATURAIS E ENERGIA 

A expansão urbana exerce uma enorme pressão sobre os recursos naturais disponíveis, como a 
energia, a água e os materiais, assim numa perspectiva de sustentabilidade deve-se promover a 
eficiência no consumo e uso destes recursos. 

Quadro 4.3 – Recursos e Energia 

Eixo 3- RECURSOS NATURAIS E ENERGIA (10 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

ENERGIA 

Desempenho Energético Passivo C17 

Fonte Local de Energia Renovável e não Poluente C18 

Certificação Energética  C19 

ÁGUA 

Consumos de Água Potável C20 

Aproveitamento de Águas Pluviais C21 

Gestão de Recursos Hídricos C22 

Protecção dos Recursos Hídricos C23 

MATERIAIS 

Consumo de Material Local C24 

Materiais Reciclados e de Baixo Impacte C25 

Manutenção e Durabilidade C26 

 

Desempenho Energético Passivo (C17) – Para reduzir o uso e o consumo energético local, através de 
abordagens eficientes e de estratégias passivas que satisfaçam os níveis de conforto e utilização das 
populações. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

17.1 Aplicação de inovações técnicas nas fases de projecto e construção que visam a 17.2 
redução do uso e consumo de energia; 

17.3 Práticas de desenho passivo para o edificado (orientação do edifício, iluminação, 
materiais de construção, isolamento térmico da cobertura e paredes, coberturas verdes, 
sombreamento, ventilação natural);  

17.4 Práticas de desenho passivo no exterior (sombreamento, zonas verdes, etc.). 

Fonte de Energia Renovável e Não Poluente (C18) – Incentivar a utilização de energias renováveis no 
local de modo a reduzir os impactes ambientais e económicos associados ao uso e consumo de 
energias fósseis (não renováveis), minimizando a factura energética. Deste modo, promove alternativas 
ao uso exclusivo da electricidade, pelo recurso de outras fontes de energias limpas (solar, eólica, 
hídrica, ondas, marés, biomassa, geotérmica e outras). A situação ideal seria a da optimização da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis e a eficiência dos equipamentos. 
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Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

18.1 Promover políticas de aquisição de equipamento, como painéis solares, 
microcogeração, entre outros de modo a reduzir o nível de consumo de energia da rede 
e potência contratada; 

18.2 Incentivar a utilização de electricidade "verde" ou produção de energia eléctrica para um 
auto-consumo racional; 

18.3 Fomentar o uso de equipamentos eficientes, ou seja, que contribuam para a poupança 
de energia; 

18.4 Campanhas de marketing e sensibilização para mudanças de comportamento de uso e 
consumo eficiente de energia. 

Certificação Energética (C19) – Este critério está associado a uma maior racionalização dos consumos 
energéticos nos edifícios. Pretende-se com as medidas Sistema Nacional de Certificação Energética e 
da Qualidade do Ar, o cumprimento dos Regulamentos relativos aos Sistemas Energéticos e de 
Climatização dos Edifícios (RSECE) e as Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 
(RCCTE). Sendo estes, particularmente relevantes no combate às Alterações Climáticas. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

19.1Cumprimento dos regulamentos de Certificação Energética com o melhor desempenho; 
19.2 Práticas de desenho e construção de edifícios eficientes do ponto de vista energético, de 

modo a reduzir a poluição de ar, água, terra e os impactes ambientais de produção e 
consumo de energia. 

Consumos de Água Potável (C20) – Pressupõe o uso eficiente deste recurso através de estratégias de 
redução dos consumos, que pode ser obtido através da adequabilidade da água á sua utilização e de 
mecanismos de reutilização da água em espaços comuns e exteriores. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

20.1 Gestão da procura e combate às perdas; 
20.2 Desenvolver estratégias sustentáveis da eficiência e utilização racional da água;  
20.3 Campanhas de marketing e sensibilização para mudanças de comportamento do uso e 

consumo da água;  
20.4 Minimizar o consumo de água em edifícios e espaços exteriores de forma a reduzir o 

impacte sobre este recurso ao nível do seu abastecimento e posterior recolha e 
tratamento de águas residuais; 

20.5 Práticas de desenho e de construção eficientes relativamente ao uso da água. 

Aproveitamento de Águas Pluviais (C21) – A recolha de águas provenientes das chuvas pode significar 
economia e a diminuição da pressão sobre recursos hídricos locais. O armazenamento das águas 
pluviais recolhidas nos telhados, coberturas e outras, pode ser utilizado posteriormente em funções que 
não necessitem de água potável, diminuindo assim o desperdício e aumentando a eficiência. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

21.1 Práticas de desenho e de construção que incorporem equipamentos e sistemas de recolha, 
armazenamento e reutilização das águas da chuva. Assegurar a manutenção dos 
mesmos; 

21.2 Uso potencial da água reutilizada das chuvas para a irrigação de jardins, alimentação de 
descargas sanitárias e lavagem de veículos. 
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Gestão de Recursos Hídricos (C22) – A água deve ser considerada um recurso estratégico e 
estruturante, tendo necessariamente que se garantir uma elevada eficiência no seu uso, assim como, 
assegurar que prossegue no ciclo de vida. Um correcto desenvolvimento e gestão integrada dos 
recursos hídricos, deve reduzir a escorrência superficial das águas pluviais, prevenir inundações e 
cheias em alturas de grande pluviosidade, promover a infiltração natural e drenagem das águas 
superficiais e, em particular, recarregar os aquíferos.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

22.1 Gerir os sistemas hidrológicos naturais e conservar os habitats para uma maior captação e 
permeabilização das águas pluviais; 

22.2 Propor sistemas de retenção e tratamento das águas pluviais de modo a reduzir a 
contaminação dos solos pela poluição “arrastada” pelas chuvas; 

22.3 Programas e planos para desenvolvimento, protecção e uso dos recursos hídricos; 
22.4 Planeamento de medidas preventivas às questões das cheias / inundações, muitas vezes 

associadas á impermeabilização dos solos; 
22.5 Minimizar as descargas de efluentes no sistema natural; 
22.6 Controlo do uso de produtos químicos e pesticidas na água para irrigação de áreas 

verdes. 

Protecção dos Recursos Hídricos (C23) – Visa a protecção dos recursos hídricos através de medidas 
que melhorem a eficiência na captação, aproveitamento e distribuição de águas. Tende também a 
minorar a carga poluente nos meios e ecossistemas hídricos e a desenvolver medidas que contribuam 
para o controlo de cheias e outras intervenções de sistematização fluvial. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

23.1 Sensibilizar e consciencializar a comunidade local para a protecção dos recursos hídricos; 
23.2 Conservar a qualidade da água e o ciclo hidrológico através da conservação das zonas 

húmidas e das linhas de água; 
23.3 Requalificar os meios hídricos e os ecossistemas associados; 
23.4 Aplicação prática da gestão integrada dos recursos hídricos e dos ecossistemas; 
23.5 Restaurar as zonas húmidas e alagadas que tenham sido prejudicadas por actividades 

humanas; 
23.6 Manutenção de sistemas de água com a menor intrusão possível. 

Consumo de Material Local (C24) – Pretende incluir nos processos de projecto e construção, a 
aplicação de materiais localmente disponíveis bem como reduzir a energia gasta na fase de produção 
e os resíduos que resultam dessa operação. A utilização de materiais locais, não só fortalece a 
economia local como atenua as necessidades de transporte dos materiais até ao local.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

24.1 Práticas de desenho e de construção que incorporem ao máximo materiais (directos 
/local e indirectos/regional); 

Materiais Reciclados e de Baixo Impacto (C25) – Fazer a reciclagem de materiais usados, minimiza o 
impacte ambiental da extracção e fabricação de novos materiais. O consumo de materiais reciclados 
implica um menor gasto de energia, devendo esta opção ser fomentada como prática comum. Assim 
como, o recurso a materiais ambientalmente certificados de baixo impacto, fabricados à luz do melhor 
desempenho ambiental. 
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Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

25.1 Práticas de desenho e de construção que incorporem ao máximo materiais reciclados ou 
materiais certificados de baixo impacte; 

25.2 Utilizar materiais reciclados, reutilizados ou renováveis na construção de infra-estruturas 
novas (passeios, ruas, estradas, pavimentas incluindo as camadas base, lancis e 
esgotos). 

Manutenção e Durabilidade (C26) – A manutenção e durabilidade dos materiais assumem-se como 
factores importantes na construção dos espaços urbanos. É necessário minimizar o consumo de 
materiais e a produção de resíduos, através da maximização do tempo de vida dos materiais e do 
edifício Optar por materiais de maior durabilidade, implica a longo prazo, menores encargos na 
manutenção destas estruturas urbanas, nomeadamente, na reposição de novos materiais e/ou 
equipamentos ou até mesmo da eventual demolição. Assim, os impactes ambientais são reduzidos 
com recurso a materiais com um maior ciclo de vida, que retardam a necessidade de construir novas 
estruturas urbanas a curto/médio prazo. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

26.1 Práticas de desenho e construção do edificado que considerem a possibilidade futura para 
outros usos, prolongando assim o tempo de vida das estruturas construídas; 

26.2 Práticas de desenho e construção que incorporem ao máximo materiais duráveis, com 
maior ciclo de vida;  

26.3 Efectuar a manutenção prevista nas estruturas edificadas. 

EIXO 4: PASSIVOS AMBIENTAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A maior percentagem dos impactes ambientais é proveniente das diversas actividades urbanas 
que resultam na emissão de efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruído e 
poluição térmica, contribuindo para aceleração da degradação ambiental e consequentes alterações 
climáticas. 

Quadro 4.4 – Passivos Ambientais e Alterações Climáticas 

Eixo 4- PASSIVOS AMBIENTAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (8 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

EFLUENTES 
Tratamento de Águas Residuais C27 

Reutilização de Águas residuais /cinzentas C28 

RESÍDUOS 

Produção de Resíduos C29 

Gestão de Resíduos C30 

Reciclagem de Resíduos C31 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

Emissões de Poluentes Atmosféricos C32 

RUÍDO Nível e Fontes de Ruído C33 

POLUIÇÃO TÉRMICA Ilha de Calor C34 

Tratamentos de Águas Residuais (C27) – As estações de tratamento de águas residuais (ETAR`s) são 
no momento o destino mais adequado à promoção da saúde pública e à preservação dos recursos 
hídricos, de modo a evitar a sua contaminação. No entendo, sabe-se que existem bons exemplos de 
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sistemas limpos, de baixos custos energéticos como é o caso das Fito-ETARS que apresentam fortes 
potencialidades para uso na depuração de águas residuais e podem contribuir para uma posterior 
reutilização. Este critério pretende fomentar sistemas de tratamentos adequados ás características das 
águas residuais, preferencialmente com um bom desempenho ambiental. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

27.1 Planeamento fase ao sistema de tratamento exequível a implementar; 
27.2 Assegurar a ligação ao sistema municipal;  
27.3 Gerir o tratamento de águas residuais para preservar e melhorar a água em função dos 

seus principais usos e reutilizar os nutrientes existentes nas mesmas. 

Reutilização de Águas residuais /cinzentas (C28) – A prática da reutilização de águas cinzentas e de 
águas residuais tratadas para usos não potáveis (rega de espaços verdes, lavagem de pavimentos 
interiores e exteriores, descargas sanitárias, etc.) permite a redução dos caudais captados nos meios 
hídricos, a redução de descarga de efluentes de ETAR`s para meios hídricos sensíveis e a recirculação 
benéfica de nutrientes quando usada em irrigação. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

28.1 Fomentar práticas e tecnologias de reciclagem da água; 
28.2 Sensibilizar a comunidade local para o consumo racional da água. 

Produção de Resíduos (C29) – O objectivo é a redução do volume de resíduos produzidos que geram 
impactes tanto para o ambiente como para a saúde pública. Deve ser tido em conta o ciclo de vida do 
produto, inserindo no processo inicial da produção, técnicas, soluções e materiais que permitam 
reincorporar os resíduos ou reduzir, efectivamente, a quantidade produzida.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

29.1 Campanhas de consciencialização para a redução de resíduos através de um consumo 
racional; 

29.2 Incentivo a tecnologias de reaproveitamento dos resíduos produzidos, nomeadamente a 
compostagem de resíduos;  

29.3 Uso de tecnologias de produção mais limpa; 
29.4 Incentivar a substituição de materiais não renováveis na produção por materiais 

recicláveis. 

Gestão de Resíduos (C30) – Uma gestão sustentável dos resíduos visa abranger todo o ciclo de vida 
do produto, desde a fase de produção até ao seu destino final. Promove a selecção, separação e 
processamento dos resíduos, tendo em consideração a nocividade e a possibilidade da reutilização 
dos mesmos. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

30.1 Administrar os resíduos de construção e demolição de estruturas urbanas  
30.2 Prevenção da poluição dos espaços abertos, por resíduos perigosos assegurando que os 

mesmos são direccionados para um destino correcto; 
30.3 Criação de estruturas de recepção, onde o cidadão possa entregar resíduos perigosos, 

como químicos, óleos, solventes e tintas de forma a evitar a sua descarga não controlada 
nas redes de drenagem. 
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Reciclagem de Resíduos (C31) – Deve apostar-se na reutilização e reciclagem dos resíduos como 
estratégias fundamentais, atenuando as lixeiras e os resíduos direccionados para os aterros. O 
aumento na percentagem desde resíduos, traduz-se na redução dos impactes gerados no meio 
ambiente e consumo de energia. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

31.1 Incentivar à reutilização, reciclagem e valorização energética e compostagem de resíduos; 
31.2 Assegurar o encaminhamento dos resíduos para o destino adequado, especialmente os 

que possam conter substâncias perigosas;  
31.3 Reciclar os resíduos provenientes da construção, da demolição assegurando que voltam 

aos processos de manufactura;  
31.4 Redireccionar matérias reutilizáveis para os locais apropriados; 
31.5 Promover campanhas para o uso eficiente dos resíduos. 

Emissões de Poluentes Atmosféricos (C32) – As emissões de poluentes atmosféricos com efeito de 
estufa (CO2 – dióxido de carbono, CFCs – clolofluorcarbono, CH4- metano, HNO3 e O3 – ozono) 
contribuem para deteriorar a camada de ozono e para o aquecimento global. São necessárias 
medidas para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e o gás natural 
e adoptar comportamentos ambientalmente mais limpos. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

32.1 Manutenção de equipamentos domésticos e comerciais de refrigeração, ar condicionado; 
32.2 Implementação de novas tecnologias, para reduzir ainda mais o uso de gases agressivos 

ao meio ambiente; 
32.3 Projectar Cinturas verdes ao longo das principais vias de tráfego para minimizar os níveis 

da emissão;  
32.4 Fomentar mudanças de comportamento, no sentido de consciencializar a comunidade 

acerca da problemática do aquecimento global. 

Nível e Fontes de Ruído (C33) – O ruído pode advir da construção de infra-estruturas (vias rápidas e 
estradas de ferro), de fábricas ou indústrias que podem ser uma fonte de ruído para o exterior. É 
fundamental regular os níveis de ruído e controlar as fontes de produção dos mesmos, de modo, a 
torna-los aceitáveis á comunidade local. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

33.1 Promover acções que reduzam o tráfego e as velocidades; 
33.2 Propor espaços abertos e corredores verdes; 
33.3 Plantar um alinhamento de árvores em áreas residenciais;  
33.4 Colocação de barreiras e telas do ruído em locais de vias rápidas.  
33.5 Praticas de planeamento que minimizem o ruído emitido pelas vias rápidas, caminhos-de-

ferro ou aeroportos em locais de residências; 
33.6 Assegurar o cumprimento da legislação em vigor. 

Ilha de Calor (C34) – As ilhas de calor são consequências directas da impermeabilização do solo. À 
medida que as cidades substituem o coberto vegetal natural dos solos, por pavimento, edifícios e 
outras infra-estruturas estão a contribuir para elevar as temperaturas urbanas. O efeito de ilha de 
calor, provoca alterações microclimáticas, quer pelo aumento de temperatura em alturas de calor, 
quer na diminuição de temperaturas pelo rápido arrefecimento. Este efeito cria um desconforto térmico 
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humano, com consequências para a saúde pública e também conduz a um aumento do consumo 
energético em equipamentos de aquecimento e arrefecimento urbano. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

34.1 Planeamento de mais espaços verdes dentro das áreas urbanas para a plantação de 
árvores é a maneira mais simples e eficaz reduzir o efeito de ilha de calor. A sombra das 
árvores também contribui para que os edifícios sejam energeticamente mais eficientes; 

34.2 Projectar corredores verdes ao longo das avenidas e vias rápidas;  
34.3 Utilização de cores claras nas fachadas do edificado; 
34.4 Projectar coberturas verdes. 

EIXO 5: SÓCIO-ECONOMIA 

Concorrem para o ambiente urbano construído diferentes dinâmicas sociais, económicas, 
políticas e urbanas que devidamente articuladas devem representar para os seus cidadãos qualidade 
de vida. Deste modo, o território deve oferecer oportunidades de inclusão e promover a coesão social, 
devendo paralelamente potenciar o desenvolvimento económico local e garantir uma estrutura sócio-
económica sustentável.  

Quadro 4.5 – Sócio-Economia 

Eixo 5- SÓCIO-ECONOMIA (9 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

DINÂMICAS SOCIAIS E 
ECONÓMICAS 

Serviços Urbanos C35 

Habitação C36 

Economia local e Competitividade C37 

Emprego Local C38 

QUALIDADE SOCIAL 

Comunidades Inclusas C39 

Governança e Participação C40 e C41 

Oferta cultura e Lazer C42 

Segurança e Protecção Civil C43 

Serviços Urbanos (C35) – A sustentabilidade de um território está associada à oferta, à dinâmica e 
diversidade dos serviços urbanos existentes, nomeadamente, equipamentos Sociais e Económicos de 
Segurança, Saúde, Educação, Cultura, Desporto, Comércio e Emprego. A adequabilidade destes às 
necessidades da comunidade local reverte numa melhor qualidade de vida. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

35.1 Fomentar a diversidade e qualidade dos serviços urbanos no local; 
35.2 Inquirir a comunidade local sobre a ausência de serviços urbanos necessários; 
35.3 Gerar sentimento de comunidade e promover o acesso inclusivo. 

Habitação (C36) – Deve conferir à comunidade o direito à habitação com qualidade, a preços 
acessíveis de compra e/ou arrendamento a todas as faixas etárias e grupos sociais, através da oferta 
de diversas tipologias.  
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Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

36.1 Diversidade da oferta habitacional; 
36.2 Incluir uma percentagem de fogos destinados ao arrendamento acessíveis a famílias que 

tenham rendimentos inferiores ao Rendimento Disponível Bruto das Famílias e aos jovens; 
36.3 Fomentar politica de habitação; 

Economia local e Competitividade (C37) – Para assegurar a vitalidade económica sustentável da área 
local é importante a existência dos serviços urbanos e locais de actividades económicas que gerem 
competitividade e concorrência local e regional. O factor competitividade pode gerar e fixar 
actividades económicas no local, tornando-o num território mais atractivo para novas empresas, 
recursos humanos e habitantes. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

37.1Incentivar a fixação de empresas diversas para aumentar o número de postos de trabalho; 
37.2 Captar investimento externo para o interior da comunidade; 
37.3 Melhorar a conectividade e comunicação entre actividades económicas das áreas 

envolventes para melhorar e aumentar o desenvolvimento da dinâmica económica; 
37.4 Promover a competitividade do território. 

Emprego Local (C38) – Promover territórios equilibrados através de uma diversidade económica com 
oportunidades de emprego. A oferta de trabalho local permite à comunidade reduzir o tempo 
dispensado na deslocação casa/emprego e vice-versa conferindo-lhe uma maior disponibilidade para 
outras actividades, nomeadamente recreio e lazer. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

38.1 Fomentar a criação de postos de trabalho permanente dentro da comunidade local; 
38.2 Assegurar a manutenção de empresas e investimento existente de modo a manter os 

postos de trabalho existentes; 

Comunidades Inclusas (C39) – Promover comunidades coesas e socialmente abertas que interajam 
com outras adjacentes, criando ambientes saudáveis, seguros e inclusivos para todos. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

39.1 Responsabilidade social dos cidadãos; 
39.2 Campanhas de sensibilização e envolvimento da comunidade nas questões e 

problemáticas sociais; 
39.3 Incentivar a participação comunitária no planeamento da comunidade; 
39.4 Incentivar estilos de vida sustentáveis e ajudar a integração na comunidade local; 
39.5 Assegurar o acesso aos serviços urbanos e amenidades locais; 
39.6 Fomentar relações de proximidade e vizinhança. 

Governância (C40) e Participação (C41) – A boa governância e a efectiva participação dos cidadãos 
da comunidade são os dois parâmetros das boas práticas das democracias modernas. A governância 
refere-se à gestão dos assuntos públicos com índices fortes de participação dos cidadãos, associações 
e organizações da comunidade, na perspectiva de lhes garantir uma boa qualidade de vida, 
nomeadamente na forma como estas usam e usufruem dos diversos ambientes urbanos. 
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Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

40/4.1 Promover a participação da comunidade na tomada de decisão nos assuntos de 
importância local; 

40/41.2 Fomentar a participação cívica e o sentido de comunidade;  
40/41.3 Interacção com as comunidades envolventes; 
40/41.4 Participação e envolvimento da comunidade em intervenções de planeamento urbano 

local. 

Oferta cultura e Lazer (C42) – Pretende dotar a comunidade local de equipamentos de cultura, 
desporto e lazer, assim como criar espaços públicos de elevada qualidade nomeadamente espaços 
verdes, parque infantis e praças de encontro e convívio.  

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

42.1 Oferta Cultural e Recreativa; 
42.2 Adequabilidade da distribuição dos Equipamentos Culturais e Desportivos ao usufruto da 

comunidade. 

Segurança e Protecção Civil (C43) – Garante a segurança da comunidade através da distribuição 
adequada dos meios de protecção e controlo no local ou nas proximidades do mesmo e também, 
pretende reduzir as probabilidades de ocorrer práticas criminosas em locais mais isolados através da 
colocação estratégica de meios de prevenção, nomeadamente de iluminação. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

43.1 Estimular o sentido da segurança e atmosfera humana; 
43.2 Dotar os espaços exteriores de boa iluminação, especialmente as fachadas do edificado; 
43.3 Privilegiar projectos de espaços amplos e visualmente comunicantes; 
43.4 Contrariar práticas de desenho que projectem ruas estreitas, becos, inadequas estruturas 

verdes, zonas amplas sem funcionalidade e desconectadas da malha urbana. 

EIXO 6: GESTÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL 

As intervenções nas áreas urbanas devem prever a implementação de práticas de gestão e/ou 
políticas ambientais que abordem questões relacionadas com o planeamento, a execução e 
coordenação de actividades relacionadas com a área ambiental, garantindo desta forma a 
preservação e valorização do mesmo. Aliado à gestão ambiental, deve ser promovido e fomentado o 
uso de novos métodos e tecnologias ambientais que busquem uma melhoria contínua do desempenho 
ambiental dos critérios apresentados de modo a assegurar as necessidades graduais da comunidade 
local. 

Quadro 4.6 – Gestão e Tecnologia Ambiental 

Eixo 6- GESTÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL (2 Critérios) 

ÁREA CRITÉRIO Nº C 

GESTÃO DOS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Gestão Ambiental C44 

AMBIENTE E 
TECNOLOGIA 

Inovação em Práticas Ambientais C45 
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Gestão Ambiental (C44) – Devem ser adoptadas medidas de aplicação dos sistemas de gestão 
ambiental, contudo, ajustadas á comunidade local, de modo a assegurar um mecanismo de gestão 
que controle os aspectos ambientais, as actividades e os processos que provocam, ou podem vir a 
provocar, impactes ambientais, nomeadamente, a poluição proveniente de actividades construtivas. 
Prevê também, uma melhoria contínua dos critérios e soluções que busquem um melhor desempenho 
ambiental para o desenvolvimento da comunidade. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

44.1 Fomentar a implementação de práticas / medidas de um sistema de gestão ambiental, 
incluindo auditorias periódicas; 

44.2 Promover a mediação de interesses e conflitos entre os agentes que agem sobre os meios 
físico-natural e o construído, de modo a minimizar os impactes do ambiente. 

44.3 Fomentar políticas de gestão ambiental no local, para gerir os recursos naturais, proteger 
o ambiente natural e orientar para as melhores solução ambientais, tendo em vista o 
bem-estar da comunidade e a conservação de recursos. 

Inovação em Práticas Ambientais (C45) – A aplicação de tecnologias de ponta disponíveis para 
minimizar cada vez mais os impactes ambientais causados pelas comunidades urbanas, deve ser 
fomentada e incentivada pela adopção de medidas inovadoras que promovam a sustentabilidade 
local e evidenciem melhores resultados nas diversas vertentes anteriormente referidas. 

Linhas Estratégicas de Acção a equacionar no critério: 

45.1 Identificar, analisar e premiar as melhores práticas ambientais exemplares, referenciais e 
inovadoras, nomeadamente: utilização da água; energia; ruído; qualidade do ar; 
resíduos, reciclagem e biodiversidade. 

45.2 Promover a disseminação e a adopção generalizada de boas práticas ambientais no local; 
45.3 Fomentar e estimular o espírito empreendedor e inovador da comunidade no âmbito de 

encontrar soluções para uma conduta mais respeitadora do ambiente; 
45.4 Contribuir para a melhoria do desempenho ambiental e da responsabilidade social, 

apresentando exemplos reais de práticas implementadas. 

Afigura-se de seguida dois quadros síntese, sendo que o primeiro apresenta a lista dos critérios, 
áreas e eixos adoptados para avaliar áreas urbanas (quadro 4.7) e o segundo quadro, demonstra a 
intersecção destes com os pressupostos dos sistemas anteriormente analisados (quadro 4.8). Este 
último permite visualizar as influências directas que os sistemas estudados no capítulo 3 exercem sobre 
os critérios propostos para avaliar e certificar áreas urbanas. 
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Quadro 4.7 – Lista de Critérios, Áreas e Eixos adoptados para os Critérios de Avaliação e Certificação de Áreas 
Urbanas 

EIXOS ÁREAS CRITÉRIOS Nº C 

IN
TE

G
RA

Ç
ÃO

 E
 V

AL
O

RI
ZA

Ç
ÃO

 L
O

C
AL

 
(1

1 
C

rit
ér

io
s)
 

SOLO 

Utilização Eficiente do solo C1 

Requalificação de Solos e Áreas Degradadas C2 

Densidade e Uso Misto do Solo C3 

Valor Ecológico do Solo C4 

AMBIENTE CONSTRUIDO E 
PAISAGEM URBANA 

Valorização do Património Construído C5 

Eco-eficiência na Construção C6 

Valorização do Espaço Público C7 

Integração na Paisagem C8 

AMBIENTE E ESTRUTURA 
ECOLÓGICA 

Corredores Verdes C9 

Protecção Ambiental C10 

Protecção de Áreas Protegidas e Espécies em Risco C11 

M
O

BI
LI

D
AD

E 
E 

AC
ES

SI
BI

LI
D

AD
E 

U
N

IV
ER

SA
L 

(5
 C

rit
ér

io
s)
 

MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Acesso a Transportes Públicos C12 

Mobilidade de Baixo Impacte C13 

Proximidade de Amenidade Locais C14 

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
Acessibilidade Para Todos C15 

Conectividade com Áreas Urbanas Circundantes C16 

RE
C

U
RS

O
S 

N
AT

U
RA

IS
 E

 E
N

ER
G

IA
 

(1
0 

C
rit

ér
io

s)
 

ENERGIA 

Desempenho Energético Passivo C17 

Fonte Local de Energia Renovável e Não Poluente C18 

Certificação Energética  C19 

ÁGUA 

Consumos de Água Potável C20 

Aproveitamento de Águas Pluviais C21 

Gestão de Recursos Hídricos C22 

Protecção dos Recursos Hídricos C23 

MATERIAIS 

Consumo de Material Local C24 

Materiais Reciclados e de Baixo Impacte C25 

Manutenção e Durabilidade C26 

PA
SS

IV
O

S 
AM

BI
EN

TA
IS

 E
 

AL
TE

RA
Ç

Õ
ES

 C
LI

M
ÁT

IC
AS

 
(8

 C
rit

ér
io

s)
 

EFLUENTES 
Tratamento de Águas Residuais C27 

Reutilização de Águas residuais /cinzentas C28 

RESÍDUOS 

Produção de Resíduos C29 

Gestão de Resíduos C30 

Reciclagem de Resíduos C31 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS Emissões de Poluentes Atmosféricos C32 

RUÍDO Nível e Fontes de Ruído C33 

POLUIÇÃO TÉRMICA Ilha de Calor C34 

SÓ
C

IO
-E

C
O

N
O

M
IA

 
(9

 C
rit

ér
io

s)
 

DINÂMICAS SOCIAIS E 
ECONÓMICAS 

Serviços Urbanos C35 

Habitação C36 

Economia local e Competitividade C37 

Emprego Local C38 

QUALIDADE SOCIAL 

Comunidades Inclusas C39 

Governança e Participação C40 e C41 

Oferta cultura e Lazer C42 

Segurança e Protecção Civil C43 

G
ES

TÃ
O

 E
 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

AM
BI

EN
TA

L 
(2

 C
rit

ér
io

s)
 GESTÃO DOS IMPACTES 

AMBIENTAIS 
Gestão Ambiental C44 

AMBIENTE E TECNOLOGIA Inovação em Práticas Ambientais C45 
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Quadro 4.8 - Quadro de intersecção das Áreas e Critérios adoptados com os Pressupostos dos Sistemas Analisados 

 
 

ÁREAS PROPOSTAS SI
D

S 

U
IP

-U
-H

 

IC
E 

U
A

I 

IU
G

 

 

CRITÉRIOS PROPOSTOS Nº C G
PG

PC
D

 

BR
EE

AM
 

LE
ED

-N
D

 

LI
D

ER
 A

  

SOLO 

      Utilização Eficiente do Solo C1     
      Requalificação de Solos e Áreas Degradadas C2     
      Densidade e Uso Misto do Solo C3     
      Valor Ecológico do Solo C4     

AMBIENTE 
CONSTRUIDO E 

PAISAGEM URBANA 

      Valorização do Património Construído C5     
      Eco-eficiência na Construção C6     
      Valorização do Espaço Público C7     
      Integração na Paisagem C8     

AMBIENTE E 
ESTRUTURA 

ECOLÓGICA 

      Corredores Verdes C9     
      Protecção Ambiental C10     
      Protecção de Áreas Protegidas e Espécies em Risco C11     

MOBILIDADE E 
TRANSPORTES 

      Acesso a Transportes Públicos C12     
      Mobilidade de Baixo Impacte C13     
      Proximidade de Amenidade Locais C14     

ACESSIBILIDADE 
UNIVERSAL 

      Acessibilidade Para Todos C15     
      Conectividade com Áreas Urbanas Circundantes C16     

ENERGIA 
      Desempenho Energético Passivo C17     
      Fonte Local de Energia Renovável e Não Poluente C18     
      Certificação Energética  C19     

ÁGUA 

      Consumos de Água Potável C20     
      Aproveitamento de Águas Pluviais C21     
      Gestão de Recursos Hídricos C22     
      Protecção dos Recursos Hídricos C23     

MATERIAIS 
      Consumo de Material Local C24     
      Materiais Reciclados e de Baixo Impacte C25     
      Manutenção e Durabilidade C26     

EFLUENTES 
      Tratamento de Águas Residuais C27     
      Reutilização de Águas residuais /cinzentas C28     

RESÍDUOS 
      Produção de Resíduos C29     
      Gestão de Resíduos C30     
      Reciclagem de Resíduos C31     

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

      Emissões de Poluentes Atmosféricos C32     

RUÍDO       Nível e Fontes de Ruído C33     
POLUIÇÃO TÉRMICA       Ilha de Calor C34     

DINÂMICAS SOCIAIS 
E ECONÓMICAS 

      Serviços Urbanos C35     
      Habitação C36     
      Economia local e Competitividade C37     
      Emprego Local C38     

QUALIDADE SOCIAL 

      Comunidades Inclusas C39     
      Governança e Participação C40/C41     
      Oferta cultura e Lazer C42     
      Segurança e Protecção Civil C43     

GESTÃO DOS 
IMPACTES 

AMBIENTAIS 
    

  
Gestão Ambiental C44     

AMBIENTE E 
TECNOLOGIA 

    
  

Inovação em Práticas Ambientais C45     

SIDS – Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; IUG – Indicadores Urbanos Globais; UIP –U-H – Urban Indicators Programme do UN- Hbitat; ICE – Indicadores 
Comuns Europeus; GPGPCD – Good Practice Guide on Planning for Sustainable Developments; IUAI – Urban Audit Indicators 
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4.3.4 Aplicabilidade e Finalidade 

Não foram estabelecidas limitações relativamente à escala de intervenção que as áreas urbanas 
devem ter para que possam ser avaliadas e consequentemente certificadas. Porém, entende-se que 
cada projecto é singular pelas características específicas do local a intervir, por isso, houve uma 
preocupação grande em captar as características generalistas e abrangentes dos territórios urbanos 
construídos, de modo a que os critérios adoptados pudessem responder a todos os objectivos 
propostos. Sendo claro que poderá ser necessário à posteriori um maior grau de exigência e detalhe 
dos critérios propostos, caso a complexidade ou dimensão da área de intervenção o exija. 

Com isto, os critérios poderão ser aplicado a escalas menores, como a um quarteirão ou 
pequena urbanização, ou a escalas maiores, como uma área urbana consolidada (por exemplo uma 
freguesia). Pretende-se, que o seu foco de aplicação seja tanto sobre a fase de planeamento de novas 
expansões da cidade como a de intervenções em áreas urbanas já existentes que necessitem de 
requalificação ou regeneração urbana, nomeadamente nas áreas: residenciais, comerciais, industriais, 
centros históricos, portos, locais turísticos e de lazer, parques urbanos e espaços públicos.  

Entende-se que os critérios a serem aplicados num projecto em fase de planeamento, podem 
orientar desde o início, às directrizes necessárias para a criação de áreas urbanas sustentáveis. Mas, 
aquando o âmbito de aplicação for o da requalificação ou revitalização urbana, estes podem operar 
como uma check-list de verificação e avaliação da área em análise.  

Sugere-se também, que os critérios adoptados possam ser parte constituinte de uma ferramenta 
auxiliar de apoio aos Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território (IPOT). Esta, poderia 
avaliar os seus conteúdos e ajudar a melhorar a qualidade dos mesmos. Os IPOT regulam os 
diferentes níveis do sistema de gestão do território através do regime do uso do solo. Sendo este factor 
um dos maiores problemas urbanos, tanto pela sua ocupação dispersa e fragmentada, como também, 
por ser um recurso cada vez mais escasso em Portugal, entende-se que este modelo, pelo âmbito do 
seu estudo poderia incidir sobretudo nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 
nomeadamente: 

• Plano Director Municipal – PDM, abrange a totalidade do território do município e deverá 
apresentar uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento territorial; 

• Plano de Urbanização – PU, abrange a totalidade ou uma parte do perímetro urbano do 
município e define a organização espacial no sentido de obter um equilíbrio da composição 
urbanística; e, 

• Plano de Pormenor – PP, aplicável a áreas específicas do território municipal, apresenta ao nível 
de detalhe a forma de ocupação do solo e uma base rigorosa para a elaboração e 
desenvolvimento dos projectos de execução de infra-estruturas. 89 

Por último, ressalta-se que os critérios poderiam ser readaptandos a cada região/zona do 
território nacional, tendo em conta a especificidade das diferentes zonas do país, o que seria 
necessário desenvolver futuras abordagens nesse sentido. 

                                                 
89 Amado M.P., 2005 
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4.3.5 Metodologia de Avaliação e Certificação 

Para se obter um nível de certificação é necessário proceder à avaliação dos estágios seguintes: 

Estágio 1 – Linhas Estratégicas de Acção 

A pontuação atribuída a cada Linha Estratégica de Acção (LEA) é resultado de uma Check List 
de “intenções” que têm de estar implementadas no território em avaliação. O maior ou menor 
cumprimento de “intenções” irá reflectir-se na pontuação final da LEA (quadro 4.9). 

Quadro 4.9 – Check List: Atribuição de Pontuação às Linhas Estratégicas de Acção  

Check List (Níveis de 

Cumprimento) 
LEA – Pontuação 

Atribuída  
00 – 20 % 1.0 

21 – 40 % 2.0 

41 – 60 % 3.0 

61 – 80 % 4.0 

81 – 100 % 5.0 

Estágio 2 – Critérios de Avaliação 

A avaliação final do Critério (Cf) é obtida pelas Linhas Estratégicas de Acção (LEA) que são 
somadas e depois divididas pelo número total de Acções Aplicáveis (TAA). 

Cf = (LEA1+LEA2+LEA3+LEA4+LEA5) / Nº TAA 

Adoptou-se uma escala de 1 a 5 valores, relativos aos níveis de desempenho ambiental e 
sustentabilidade urbana de cada critério, representando a avaliação menor (1) um mau desempenho e 
a avaliação maior (5) o melhor desempenho (quadro 4.10). Este tipo de avaliação permite pontuar os 
45 critérios isoladamente e identificar o grau de sustentabilidade e de desempenho de cada um deles. 

Quadro 4.10 – Avaliação Final Sugerida 

AVALIAÇÃO FINAL 

1 2 3 4 5 

Mau Fraco Suficiente Bom Muito bom 

 

Estágio 3 – Nível de Certificação (Pontuação Final) 

A Pontuação Final (Pf) da área em análise é obtida através do somatório da pontuação de todos 
os Critérios (C). O resultado equivalerá a um nível de certificação (quadro 4.11). 

Pf = Cf1+Cf2+Cf3+Cf4+Cf5+ (…) +Cf42+Cf43+Cf44+Cf45 
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Quadro 4.11 – Pontuação Final Sugerida 

NÍVEL DE 

CERTIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO FINAL PRÉ-REQUISITOS DE AVALIAÇÃO 

A 
A+ 220 - 225 90 % dos critérios ≥ 5 e 10 % ≥ 4 

A 195 - 219 75 % dos critérios ≥ 5 e 25 % ≥ 4 

B B+ 180 - 194 Todos os critérios ≥ 4 

B 165- 179 75 % dos critérios ≥4 e 25% ≥3 

C 135 - 164 Todos os critérios ≥ 3 

D 105 - 134 75 % dos critérios ≥3 e 25% ≥ 2 

E 75 - 104 50 % dos critérios ≥ 3 e 50% ≥ 2 

F 46 - 74 25 % dos critérios ≥3 

G ≤ 45  

 

Sugere-se também, a integração de pré-requisitos obrigatórios na avaliação atribuída aos 
critérios, de modo a garantir a atribuição da certificação aquando todos os critérios obtenham no 
mínimo pontuação suficiente (igual a 3), ou seja, alcancem um bom desempenho nos critérios o que 
confere um nível de certificação no mínimo C e no máximo A+. 

Esta avaliação permite saber a pontuação de todos os critérios e interceder naqueles que não 
atinjam a pontuação suficiente. Deste modo nenhum critério compromete a certificação, visto que 
todos os critérios fazem parte de uma visão integrada para alcançar áreas urbanas de elevada 
qualidade de vida. 

Reconhecimento e Certificação 

Os níveis de certificação adoptados: de A (desempenho superior) a G (desempenho inferior), 
são reconhecidos pela Comissão Europeia desde a afixação destes nos electrodomésticos há venda 
até aos actuais sistemas de certificação energética e de qualidade do ar interior nos edifícios (A+ a 
G). Assim, baseado nesta escala de avaliação de sustentabilidade, assume-se o nível E como sendo o 
nível das práticas decorrentes actuais, e considera que é a partir do nível C, que se começa a ter um 
bom desempenho ambiental e melhores práticas de sustentabilidade em ambientes urbanos 
construídos (Figura 4.5). 

  

Figura 4.5 – Níveis de Certificação Sugeridos 
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4.3.6 Entidade Certificadora 

Propõe-se como entidade certificadora para um modelo de avaliação e certificação de áreas 
urbanas, empresas ou institutos com competências e responsabilidade para a certificação, sendo 
fundamental que a equipa seja constituída por um grupo de peritos e técnicos qualificados nas áreas 
do desenvolvimento sustentável, planeamento urbano e ambiente.  

Assim, identificam-se algumas entidades que poderiam compor a entidade certificadora: 
• Centros de Investigação Cientifica e Tecnológica (Universidades ou Institutos Privados); 
• Entidades responsáveis pela certificação e acreditação (Associação Portuguesa para a 

Certificação (APCER), Instituto Português da Qualidade (IPQ), Instituto Português de Acreditação 
(IPAC)); 

• Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), Instituto 
do Ambiente, entidades privadas que desenvolvam trabalhos no âmbito do ordenamento e 
planeamento ambiental, representantes do poder local entre outros. 

4.3.7 Processo de Certificação 

Propõe-se para um modelo de avaliação e certificação de áreas urbanas um processo voluntário 
de certificação compostos por quatro (4) fases, nomeadamente: 

Fase 1 – Definição do Âmbito de Aplicação 
A Entidade Requerente, define o plano, projecto ou área urbana que pretende avaliar e 
consequentemente certificar pela Entidade Certificadora; 
 

Fase 2 – Avaliação do Desempenho dos Critérios 
A Entidade Certificadora avalia o cumprimento dos critérios em termos do seu desempenho 
ambiental e de sustentabilidade; 
 

Fase 3 – Classificação da Sustentabilidade 
A Entidade Certificadora dá à Entidade Requerente a classificação obtida pela avaliação do 
desempenho dos critérios;  
 

Fase 4 – Emissão do Certificado  
Nesta fase poderá ocorrer 3 situações: 

Primeira, a Entidade Requerente não obteve classificação mínima satisfatória para obter um 
certificado. A Entidade Certificadora deve emitir um parecer com recomendações de acções e 
medidas correctivas, para que a Entidade Requerente melhore a avaliação do desempenho dos 
critérios e possa posteriormente pedir à Entidade Certificadora a verificação da avaliação do 
desempenho dos critérios. Caso obtenha a classificação mínima satisfatória, pode pedir a 
emissão do Certificado à Entidade Certificadora;  

Segunda, a Entidade Requerente obteve classificação mínima satisfatória. Pode pedir à Entidade 
Certificadora a emissão do Certificado; e/ ou,  

Terceira, a Entidade Requerente obteve a classificação mínima satisfatória mas quer melhorar a 
sua avaliação para obter um nível de certificação superior. Pode tomar as medidas necessárias 
para melhorar a avaliação do desempenho dos critérios e posteriormente pedir a verificação 
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dessa avaliação à Entidade Certificadora. Obtida a classificação, pode pedir a emissão do 
Certificado. 

Para assegurar o cumprimento contínuo das boas práticas no território urbano, propõe-se que o 
processo de certificação seja revisto num prazo congruente e possa ser requerido novamente pela 
entidade interessada. 

Entende-se que a emissão deste Certificado pode incentivar outros territórios urbanos a quer 
“conquistar o mesmo mérito” e com isto, estar-se a criar condições para dinâmicas sócio-económicas 
que transformem o espaço urbano em territórios competitivos e de elevada qualidade de vida urbana. 

4.3.8 Validação de um Modelo de Avaliação e Certificação de Áreas Urbanas 

Para que um modelo obtenha o seu reconhecimento no mercado da avaliação e da certificação, 
sugere-se a seguinte validação: 

Após a identificação da Entidade Certificadora, seria estipulado um prazo para que esta 
procedesse à análise do modelo proposto. Feito isto, o modelo seria reformulado tendo em conta as 
sugestões e eventuais correcções ao mesmo. Posteriormente sugere-se que sejam seleccionados 
diferentes âmbitos de aplicação, ou seja, o modelo deve ser aplicado e testado na prática em 
diferentes fases piloto, designadamente: em fase de planeamento, em áreas urbanas consolidadas, 
num programa de requalificação, entre outras que forem consideradas significativas para confrontar 
dados. Após a aplicação do modelo na prática e obtenção dos resultados, este deverá ser aferido e 
reformulado, tendo por base as constatações verificadas durante a fase piloto. Por último, deve ser 
apresentado para discussão pública e, após esta discussão, deverá ser novamente reformulado 
incorporando as últimas orientações. Este procedimento dará origem a um Modelo final de Avaliação 
e Certificação de Áreas Urbanas (figura 4.5). 

 

Figura 4.6 – Processo de Validação para um Modelo de Avaliação e Certificação de Áreas Urbanas 

Reformulação do modelo após Discussão Pública 

Modelo de Avaliação e Certificação 

Apresentação e Discussão Pública 

Selecção de projectos para fase piloto 

Versão Final do Modelo Proposto 

Identificação de Actores (Entidade Certificadora) 

Análise e Reformulação do Modelo 

Reformulação do modelo após fase piloto 
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4.4 OBSERVAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados 45 critérios de avaliação para áreas urbanas sustentáveis 
que pretende constituir-se num importante contributo para o planeamento, ordenamento e 
desenvolvimento urbano. No entanto, foi necessário esboçar um modelo de certificação para 
enquadrar e apoiar a aplicação dos critérios, tendo sido desenvolvidas algumas fases do mesmo. 
Contudo, não foi possível desenvolver com maior detalhe e precisão todas essas fases sendo que 
serão necessários mais desenvolvimentos para se conseguir efectivamente chegar à obtenção da 
certificação das áreas urbanas sustentáveis. Outros aspectos que não foram devidamente 
amadurecidos e estudados exaustivamente, são os aspectos socioeconómicos, estes foram 
incorporados nos critérios, mas precisam ser alvo de um estudo mais detalhado, nomeadamente para 
as fases seguintes do processo de avaliação e certificação. 

Por último, a revisão bibliográfica efectuada nos capítulos anteriores constituiu a base de 
sustentação dos critérios propostos neste capítulo, sendo que os 45 critérios adoptados incorporam as 
demais estratégias, metas e objectivos dos actuais sistemas, programas e politicas que visam 
verdadeiramente superar e melhorar o ambiente urbano. Também as conclusões das entrevistas foram 
cruciais para o desenvolvimento dos critérios, mas principalmente, ajudaram a compreender a 
integração destes num modelo maior de avaliação.  
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5| CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Da problemática do desenvolvimento sustentável, sobressai a grande importância atribuída aos 
espaços urbanos e seus consequentes problemas. Nos últimos anos, as questões urbanas têm sido o 
foco de muitos debates em nível mundial, europeu e nacional. A dimensão urbana é reconhecida 
como fundamental para o processo de desenvolvimento sócio-económico (distribuição equitativa da 
riqueza gerada, participação da população nas decisões e satisfação das necessidades básicas), e 
para as condições gerais do ambiente (conservação dos ecossistemas, diversidade biológica e o uso 
consciente dos recursos naturais). 

A compreensão dos problemas que afectam a qualidade do ambiente urbano e que 
comprometem a sustentabilidade do espaço construído, tem despontado na Europa e nos Estados 
Unidos o desenvolvimento de modelos conceptuais e conceitos urbanísticos que visam compatibilizar 
as relações entre o ambiente construído (espaço urbano), a qualidade de vida (habitantes e suas 
necessidades e aspirações) e o ambiente natural (ecossistemas naturais), de modo a alcançar um 
desenvolvimento urbano sustentável. A construção desses conceitos e modelos têm trazido melhorias 
significativas para os territórios nacionais, tanto na organização como na qualidade dos espaços 
urbanos.  

Também as políticas da União Europeia relativas ao melhoramento do ambiente urbano e as 
actuais políticas nacionais, nomeadamente o PNOT (Programa Nacional de Politica de Ordenamento 
do Território) e a Politica de Cidades Polis XXI, têm contribuído para superar as debilidades do sistema 
urbano nacional e para transformar as cidades portuguesas em lugares com uma maior qualidade de 
vida.  

Desta forma é exigido às cidades do século XXI sustentabilidade nas vertentes ambiental, social e 
económica, o que na prática se traduz num melhor planeamento, construção e gestão dos espaços. 
Apesar de não existir ainda um método rigoroso capaz de realizar o objectivo pleno do 
desenvolvimento sustentável, este vai ganhando força no mercado internacional e nacional em todas 
as frentes. Como consequência, têm surgido diversos instrumentos de avaliação e certificação para as 
mais variadas actividades e sectores económicos, que buscam o reconhecimento pelas suas melhores 
práticas no âmbito da sustentabilidade. 

Enquadrada neste contexto, a presente dissertação procurou elaborar um conjunto robusto de 
critérios de avaliação Os critérios são apoiados em 169 linhas de acção que pretendem avaliar e 
orientar as áreas urbanas para melhores desempenhos ambientais e para melhores práticas de 
sustentabilidade. 

A construção dos critérios teve por base os fortes factores que regem o ambiente urbano e que 
obrigam a adopção de uma perspectiva integrada e multidisciplinar para avaliar a sustentabilidade do 
mesmo. Para esta visão, foi fundamental estudar os actuais problemas que afectam as cidades 
portuguesas, analisar as Politicas Europeias e Nacionais no que diz respeito as propostas para a 
resolução desses problemas e as perspectivas futuras. Os modelos e conceitos urbanísticos 
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internacionalmente reconhecidos foram também assimilados nesta visão, assim como, os actuais 
sistemas de avaliação e certificação com ênfase na sustentabilidade do ambiente urbano.  

As entrevistas realizadas paralelamente a esta revisão bibliográfica corroboram com os 
resultados obtidos e justificam a proposição de 45 critérios de avaliação a adoptar para um modelo 
maior de avaliação e certificação de áreas urbanas sustentáveis. Os benefícios relatados nestas 
entrevistas, aquando da suposta implementação de um modelo de avaliação e certificação nas áreas 
urbanas portuguesas, demonstram factores muito positivos para a sua aplicação, tais como: a 
valorização territorial; a transformação do mercado imobiliário para práticas mais sustentáveis; mais 
atractividade, mais diversidade, mais investimentos; sustentabilidade para vidas futuras; planeamento 
urbano sustentável, com ganhos para todos; melhor qualidade de vida para os habitantes; espaços 
urbanos mais homogéneos; optimização na gestão das cidades; menos manutenção das infra-
estruturas e espaços públicos; comportamentos mais ecológicos e eficientes e a promoção e marketing 
destas áreas. Sendo que, este último pode mesmo levar ao incentivo da avaliação em outras áreas 
urbanas, e com isto, estar-se a dar início a uma geração de espaços urbanos de elevada qualidade de 
vida.  

Assim, construiu-se um conjunto de 45 critérios de avaliação para áreas urbanas, que pela sua 
visão abrangente, permitem trabalhar temas específicos e transversais às áreas urbanas, 
nomeadamente:  

• o planeamento dos espaços visando um tecido urbano coeso e contínuo;  
• a revitalização das áreas urbanas e centros históricos;  
• a requalificação de solo e áreas degradadas com a reutilização de edifícios existentes e 

obsoletos adaptados às necessidades locais;  
• a protecção ecológica do solo;  
• a estrutura compacta e mista do solo urbano contrariando a expansão urbana;  
• a conservação e preservação do património e ambiente construído;  
• a construção sustentável atendendo às actuais certificações energéticas;  
• a valorização do espaço público;  
• a integração e valorização com a paisagem envolvente;  
• a promoção de corredores verdes;  
• a protecção do ambiente nas áreas urbanas;  
• a preservação das espécies em vias de extinção e áreas naturais protegidas de interesse público; 
• a promoção dos transportes públicos para desencorajar o uso exclusivo do automóvel;  
• a promoção de meios de locomoção de baixo impacte, como redes de ciclovias, percursos 

pedonais e transportes eco-eficientes;  
• o desenvolvimento de serviços básicos e secundários nas áreas urbanas;  
• a promoção da acessibilidade universal;  
• a conectividade com as áreas envolventes;  
• a eficiência no consumo e uso dos recursos naturais, como a energia, a água e os materiais;  
• a diminuição e mitigação dos passivos ambientais (efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas, ruído e poluição térmica); inclusão social;  
• o desenvolvimento económico e as suas dinâmicas que geram competitividade e concorrência;  
• a diversidade dos serviços urbanos e a sua adequabilidade às necessidades dos cidadãos;  
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• o direito à habitação com qualidade; a boa governança e a efectiva participação dos cidadãos;  
• a oferta cultural e de lazer;  
• a segurança e a protecção civil;  
• práticas de gestão ou políticas ambientais que abordem questões relacionadas com o 

planeamento, execução e coordenação de actividades relacionadas com a área ambiental;  
• a promoção de novos métodos e tecnologias ambientais que busquem uma melhoria contínua 

do desempenho ambiental. 

5.1 CONTRIBUTOS 

Atendendo aos objectivos iniciais propostos para esta dissertação e à visão alargada da 
temática estudada, considera-se que os critérios propostos assimilaram o conhecimento de diversas 
fontes e expressam vontade em solucionar e melhorar os problemas das áreas urbanas portuguesas. 
Desta forma, o reconhecimento da qualidade de vida e a avaliação pelo bom desempenho ambiental 
e melhores práticas de sustentabilidade fica sublinhado como o contributo maior que os critérios 
propostos pretendem efectivamente dar ao ambiente e à população que vive nas áreas urbanas. 

Entende-se também, que a implementação de um modelo de certificação, quando aplicado a 
um determinado território, poderá estar a dar início a uma nova geração de espaços urbanos de 
elevada qualidade de vida por influência. 

Na prática, os 45 critérios definidos constituíram um quadro referencial de boas práticas não só 
para o próprio processo de avaliação e certificação de áreas urbanas, como também, para outros 
processos de planeamento e desenvolvimentos urbanos. Foi também esboçado um modelo de 
certificação para enquadrar e apoiar a aplicação dos critérios, tendo sido desenvolvidas algumas fases 
do mesmo. O método de avaliação foi uma dessas fases e pela sua metodologia de aplicação 
adoptado, permite identificar facilmente os problemas existentes no território em análise e orientar 
para melhores práticas e desempenhos dos mesmos.  

Contudo, não foi possível desenvolver com maior detalhe e precisão todas as fases, sendo que, 
serão necessários mais desenvolvimentos para se conseguir efectivamente chegar à obtenção da 
certificação das áreas urbanas sustentáveis. Outro aspecto que não foi devidamente amadurecido e 
estudado exaustivamente, foram os aspectos socioeconómicos, estes foram incorporados nos critérios, 
mas precisam ser alvo de um estudo mais detalhado.  

Por último, sabe-se que ainda há muito por estudar para conseguir dar respostas ao complexo 
ambiente urbano, e é por isso que se reconhece o desafio das cidades do século XXI em conseguir 
encontrar um modelo urbano que concilie de forma coerente e satisfatória, a protecção do ambiente 
com o crescimento económico e a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. É a este modelo 
urbano “ideal”, que os critérios propostos aspiram dar a sua contribuição.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

Apresenta-se de seguida algumas recomendações para futuras investigações: 

• O trabalho apresentado refere que poderia ser interessante e coerente regionalizar um modelo 
de avaliação e certificação pelas diferentes zonas (regiões) do país. Desta forma, sugere-se que 
poderia ser pertinente elaborar um estudo abrangente às diferentes regiões do território nacional 
de modo a conhecer as suas especificidades e saber como estas podem influenciar nos critérios 
propostos neste modelo; 

• Foram sugeridas 169 linhas estratégias de acção a equacionar nos critérios propostos, no 
entanto para que se possa efectivamente avaliar e certificar as áreas urbanas são necessários 
mais desenvolvimentos para a elaboração de um modelo de avaliação e certificação, 
nomeadamente: desenvolver e aferir as linhas estratégicas de acção e elaborar a check-list 
dessas mesmas linhas estratégicas de acção. Por ser um trabalho demoroso e complexo, sugere-
se que poderiam ser criados grupos de trabalho divididos pelos 6 eixos, para trabalhar estes 
desenvolvimentos de modo a concluir o processo de certificação; 

• Pelas constantes pressões e transformações a que as áreas urbanas estão sujeitas, o modelo 
apresentado poderá ser melhorado, dotando-o de uma maior contemporaneidade e 
credibilidade no panorama científico. Nesse sentido teria que haver um ajustamento às novas 
políticas visando a sua adaptabilidade e melhoria dos critérios propostos; 

• No âmbito deste trabalho, não houve tempo nem meios para se aplicar o modelo a um caso de 
estudo, deste modo, sugere-se a sua aplicação prática no terreno de modo a que o mesmo 
possa ser alvo de uma revisão, afim de colmatar lacunas ou deficiências que possam vir a ser 
encontradas; 

• A aplicação dos critérios apresentados a dois ou mais casos de estudo diferentes, por exemplo: 
fase de planeamento de um projecto, área urbana consolidada e programa de requalificação. 
Sendo que o objectivo seria compreender a adequabilidade e versatilidade do modelo ás 
diferentes situações e aferi-lo; 

• Os factores socioeconómicos incorporados nos critérios não foram objecto de um estudo 
aprofundado, neste sentido, estes poderiam ser analisados num estudo mais detalhado de modo 
a colmatar as possíveis lacunas nos critérios propostos e com isto melhorar o desempenho 
destes nas áreas urbanas; 

• No fecho desta dissertação, foi publicada a versão de trabalho v2.do sistema LiderA para 
comunidades sustentáveis, que a ser implementada no país será a nossa primeira experiência 
concreta na área da avaliação e certificação da sustentabilidade de ambientes urbanos 
construídos. Com isto, sugere-se que poderia ser efectuado um estudo ao mesmo de modo a 
conhecer os contributos deste para as áreas urbanas portuguesas e cruza-lo com o sistema 
proposto. 
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ANEXO 1 – QUADRO DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AMBIENTAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte (s) 

Água Consumo de Água Pressão INE (até 2005); INAG 

Água Disponibilidade Hídrica Estado INAG 

Água Eficiência da Utilização da Água Estado INAG 

Água Estado das Águas de Superfície Estado INAG; CCDR; ARH 

Água Estado das Águas Subterrâneas Estado INAG; CCDR; ARH 

Água População Servida por sistemas de Drenagem e 
Tratamento de Águas Residuais 

Resposta INE (até 2003); INAG 

Água; Ambientes Marinho e 
Costeiro; Pescas 

Qualidade da Água para as Zonas de Protecção de 
Espécies Aquáticas de Interesse Económico 

Estado INAG 

Água; Ambientes Marinho e 
Costeiro; Turismo 

Qualidade da Água em Zonas Balneares Estado INAG; DGS 

Água; Saúde População Servida com Sistemas de Abastecimento 
de Água 

Resposta INE (até 2003); INAG 

Água; Saúde Qualidade da Água para Consumo Humano Estado IRAR; IA (até 2001) 

Ambiente Marinho e Costeiro; 
Riscos 

Descargas de Hidrocarbonetos e Outras Substâncias 
Perigosas 

Pressão DGAM; IMO; ITOPF 

Ambientes Marinho e Costeiro; 
Natureza e Biodiversidade; 
Pescas 

Stocks Pesqueiros Abaixo dos Limites Biológicos de 
Segurança 

Impacte INIAP-IPIMAR; DGPA; 
ICES 

Ambientes Marinho e Costeiro; 
Solos e Ordenamento do 
Território; Turismo 

Evolução da Linha de Costa Estado INAG; ICNB 

Ar e Clima Emissão de Gases com Efeito de Estufa - GEE Pressão APA; Inventários IPCC; 
EEA; Eurostat; INE 

Ar e Clima Temperatura do Ar Estado IM 

Ar e Clima; Natureza e 
Biodiversidade; Saúde 

Emissões de Substâncias Acidificantes e 
Eurotrofizantes 

Pressão APA 

Ar e Clima; Natureza e 
Biodiversidade; Saúde 

Emissão de Substâncias Precursoras do Ozono 
Troposférico 

Pressão APA 

Ar e Clima; Saúde Concentrações Anuais de Partículas e Ozono Estado APA; CCDR 

Ar e Clima; Saúde Qualidade do Ar Estado CCDR; APA 

Floresta; Instrumentos de Gestão 
Ambiental 

Área Florestal Certificada Resposta PEFC Portugal; FSD 
Portugal 

Floresta; Instrumentos de Gestão 
Ambiental 

Área Florestal Integrada em Zonas de Intervenção 
Florestal - ZIF 

Resposta DGRF 

Natureza e Biodiversidade Áreas Classificadas Para Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 

Resposta ICNB; Comissão 
Europeia 

Natureza e Biodiversidade Espécies de Fauna e Flora Ameaçadas Estado ICNB 

Natureza e Biodiversidade Índice de Aves Comuns Estado SPEA; Eurostat 

Natureza e Biodiversidade Vigilância das Áreas Protegidas Pressão ICNB 

Resíduos Gestão de Resíduos Resposta APA; IRAR; SPV; DGS 

Resíduos Produção de Resíduos Pressão APA; IRAR; DGS; 
Eurostat 

Resíduos Reciclagem e Valorização de Resíduos Urbanos Resposta APA; IRAR 

Riscos Riscos Naturais Estado ANPC; INAG; IM 
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AMBIENTAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte (s) 

Ruído; Saúde População Exposta a Ruído Ambiente Exterior Estado APA; Autarquias; 
Entidades Gestoras de 
Grandes Infra-
estruturas de 
Transportes; Comissão 
Europeia 

Solos e Ordenamento do 
Território 

Ocupação e Uso do Solo Estado APA 

 

AMBIENTAL | ECONÓMICA 

Tema Designação do Indicador Categoria 
Modelo DPSIR 

Fonte(s) 

Água; Agricultura; Solos e 
Ordenamento do Território 

Fertilizantes Agrícolas Pressão INE; FAO 

Água; Agricultura; Solos e 
Ordenamento do Território 

Produtos Fitofarmacêuticos Pressão DGADR; FAO 

Agricultura; Ar e Clima; 
Economia; Energia; Indústria; 
Transportes 

Eco-Eficiência dos Sectores de Actividade 
Económica 

Estado DGEG; APA; INE; 
ACAP 

Agricultura; Solos e 
Ordenamento do Território 

Produção Agrícola Certificada Resposta DGADR; INE; AEA 

Ar e Clima; Economia; Energia Intensidade Energética e Carbónica da 
Economia 

Pressão APA; DGEG; INE; 
Eurostat 

Economia Consumo de Materiais pela Economia - 
CME/DMI 

Pressão INE 

Energia Consumo de Electricidade Produzida a Partir de 
Fontes de Energia Renováveis 

Resposta DGEG; Eurostat 

Energia Produção e Consumo de Energia Primária Actividade/Força 
Motriz; Pressão 

DGGE 

Natureza e Biodiversidade; Solos 
e Ordenamento do Território; 
Transportes 

Estrutura da Rede Viária e Fragmentação do 
Território 

Estado IMTT; INE; IEP; 
Comissão Europeia 

 

AMBIENTAL | SOCIAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte (s) 

Água; Agricultura; Floresta; 
Natureza e Biodiversidade; 
Solos e Ordenamento do 
Território 

Solo Afectado por Desertificação Impacte DISMED; Comissão 
Nacional de Combate 
à Desertificação 
(MADRP) 

Floresta; Natureza e 
Biodiversidade; Riscos 

Incêndios Florestais Pressão SGIF-DGRF; ICNB 
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ECONÓMICA 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte(s) 

Ar e Clima Consumo de Substâncias Deplectoras da Camada de 
Ozono 

Pressão INE; Comissão 
Europeia 

Ciência e Tecnologia Despesa em Investigação e Desenvolvimento - I&D Estado GPEARI 

Ciência e Tecnologia Patentes Estado INPI; Eurostat 

Economia Balança Comercial - Importações e Exportações Actividade/Força 
Motriz 

INE; Eurostat 

Economia Défice Orçamental Estado INE 

Economia Demografia Empresarial Estado 
Actividade/Força 

Motriz 

INE 

Economia Despesa Pública Estado INE 

Economia Dívida Pública Estado BP; MF; INE; Eurostat; 
OCDE 

Economia Investimento Directo Estrangeiro em Portugal - IDE - e 
de Portugal no Estrangeiro - IDPE 

Actividade/Força 
Motriz 

GEE; BP; DPP 

Economia Investimento Público e Privado Actividade/Força 
Motriz 

INE; Eurostat 

Economia Poupança Líquida Nacional Estado INE; Eurostat 

Economia Produtividade do Trabalho Estado INE; Eurostat 

Economia Produto Interno Bruto - PIB Estado INE; DPP; Eurostat 

Economia Taxa de Inflação Pressão INE; Banco de 
Portugal; Eurostat 

Economia Valor Acrescentado Bruto - VAB - Por Sectores Estado INE 

Educação; Emprego Nível de Escolaridade da População Activa Estado INE; Eurostat 

Emprego Taxa de Emprego Estado INE; Eurostat 

Energia Consumo de Energia Final Pressão DGEG; Eurostat 

Pescas Descargas de Pescado Pressão DGPA; INE; FAO 

Pescas Dimensão da Frota de Pesca Actividade/Força 
Motriz 

INE; DGPA 

Pescas Produção Aquícola Actividade/Força 
Motriz; Pressão 

DGPA/INE 

Riscos Riscos Tecnológicos Estado ANPC; ITN; IM; APA; 
ISAAA 

Saúde Diplomados em Ciência e Tecnologia Estado GPEARI 

Transportes Idade Média dos Veículos em Circulação Pressão ACAP 

Transportes Repartição Modal do Transportes de Passageiros e 
Mercadorias 

Estado INE; Comissão 
Europeia; Eurostat 

Transportes Volume de Transportes de Passageiros e de 
Mercadorias 

Actividade/Força 
Motriz; Pressão 

DGTT; INE; Eurostat 

Turismo Capacidade de Alojamento Turístico Actividade/Força 
Motriz 

DGT/INE 

Turismo Intensidade Turística Pressão DGT; INE 

Turismo Ocupação Hoteleira Pressão INE; DGT 
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ECONÓMICA | SOCIAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte (s) 

Ciência e Tecnologia; 
Coesão/Exclusão Social 

Utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação - TIC 

Resposta INE; UMIC; Eurostat 

Coesão/Exclusão Social; 
Economia 

Despesa e Rendimento das Famílias Estado INE 

 

INSTITUCIONAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte (s) 

Ciência e Tecnologia Artigos Científicos em Revistas Internacionais Estado GPEARI 

Coesão/Exclusão Social; 
Instrumentos de Gestão 
Ambiental 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Resposta APA; APCER; IPO; 
SGS; ICS Portugal; 
DNV; TUV; BVQI; 
Lloyd's Register; EIC; 
ISO; DGEmpresa; 
Comissão Europeia 

Cooperação Internacional; 
Governança 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento - APD Resposta OCDE 

Cooperação Internacional; 
Governança 

Importação de Países Menos Desenvolvidos e em 
Desenvolvimento 

Estado IPAD; ONU 

Governança Governo Electrónico Resposta INE; UMIC; Eurostat 

Governança Índice de Desenvolvimento Humano - IDH Estado ONU-PNUD 

Governança Participação Eleitoral Resposta DGAI; INE 

Governança; Instrumentos de 
Gestão Ambiental 

Boa Governança Resposta APA; ICLEI 

Governança; Justiça Confiança no Sistema Judicial Estado INE 

Governança; Justiça Eficiência do Sistema Judicial Estado INE; GPLP-MJ 

 

SOCIAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte(s) 

Coesão/Exclusão Social Desigualdade na Distribuição de Rendimentois Estado Eurostat 

Coesão/Exclusão Social Diferenciação de Salários em Função do Género Estado Eurostat 

Coesão/Exclusão Social População Abaixo do Limiar de Pobreza Estado Eurostat 

Coesão/Exclusão Social Rede de Serviços e Equipamentos Sociais Resposta MTSS - Carta Social; 
INE 

Coesão/Exclusão Social; 
Educação 

Taxa de Analfabetismo Estado INE 

Coesão/Exclusão Social; 
Emprego 

Taxa de Desemprego Estado INE; Eurostat 

Coesão/Exclusão Social; 
Justiça 

Criminalidade Pressão INE; MJ 

Coesão/Exclusão Social; Saúde Bem-Estar Subjectivo Impacte EFILWC 

Cooperação Internacional Comércio Justo Resposta FLO; IFAT; NEWS; 
EFTA 

Cultura Actividades Sócio-Culturais Estado INE 

Cultura Consumo de Publicações Periódicas Estado INE 
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SOCIAL 

Tema Designação do Indicador 
Categoria Modelo 

DPSIR 
Fonte(s) 

Cultura Convicções Relogiosas Estado INE; ICS 

Cultura Recursos Culturais Estado INE 

Educação Nível de Educação Atingido pela População Jovem Estado Eurostat 

Educação, Coesão/Exclusão 
Social 

Abandono Escolar Precoce Pressão INE; GEPE; OCDE; 
UNESCO; Eurostat 

Justiça Capacidade do Sistema Prisional Resposta INE; DGPJ 

População Envelhecimento da População Estado INE 

População Esperança de Vida à Nascença Estado INE; Eurostat 

População Evolução da População Estado INE 

População Fecundidade Estado INE 

População Migração Pressão INE 

População; Saúde Taxa de Mortalidade Infantil Estado INE; Eurostat 

Saúde Acidentes de Trabalho Impacte INE; MSST-DEEP 

Saúde Consumo de Álcool Pressão INE; DGS 

Saúde Consumo de Estupefacientes Pressão IDT; OEDT/EMCDDA 

Saúde Consumo de Tabaco Pressão DGS 

Saúde Dieta Alimentar Estado INE; DGS 

Saúde Doenças de Declaração Obrigatória Estado DGS; INE 

Saúde Esperança de Vida Saudável Estado INE 

Saúde Mortalidade Segundo as Principais Causas Impacte INE; DGS 

Saúde Obesidade Impacte DGS 

Saúde Prevalência de Asma em Crianças Impacte DGs; ISAAC 

Saúde Profissionais de Saúde Resposta INE; DGS 

Saúde Segurança Alimentar Estado DGS; Eurostat 

Saúde; Transportes Sinistralidade Rodoviária Impacte IMTT 
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ANEXO 2 – QUADRO DOS INDICADORES URBANOS GLOBAIS 

Tópico 

 
Indicadores Urbanos Globais  

(Propostos - Indicadores principais a negrito, indicadores de apoio a normal) 
(Futuros desejáveis – Indicadores principais a bold e itálico, indicadores de apoio a itálico) 

1. Serviços Urbanos 

1. Educação 1. Percentagem de crianças que completam o ensino primário e secundário 

2. Percentagem de crianças em idade escolar que estão matriculadas nas escolas (por 
género) 

3. Proporção entre alunos e professores  

4. Número de bibliotecas por 100.000 habitantes 

5. Número de visitas à biblioteca por 100.000 habitantes 

6. Desempenho nos testes de carácter nacional 

2. Energia 1. Percentagem de habitantes com acesso autorizado à rede eléctrica 

2. Uso per capita de energia eléctrica 

3. Número de duração das interrupções no fornecimento de energia eléctrica por ano e 
cliente 

4. Parcela do uso de fontes de energia renováveis em relação ao fornecimento de energia 
primária  

5. Uso de energia residencial por domicílio por tipos de energia 

6. Índice de Energia Total Consumida 

3. Serviços 
Financeiros 

1. Proporção entre a dívida e o serviço da dívida 

2. Percentagem de impostos recolhidos em relação aos impostos cobrados 

3. Percentagem da receita própria em relação à receita total 

4. Percentagem do gasto de capital em relação aos gastos totais 

4. Incêndios e 
Serviços 

1. Número de bombeiros por 100.000 habitantes 

2. Número de mortes em incêndios por 100.000 habitantes 

3. Tempo de resposta dos bombeiros após a chamada inicial 

1. Tempo de resposta da ambulância a partir da chamada inicial 

2. Indicadores de serviços médicos de urgência 

5. Governança 1. Responsabilidade e Transparência 

2. Percentagem de funcionários municipais que são mulheres e minorias 

1. Número médio de dias necessários para abrir uma empresa 

2. Tempo de resposta às solicitações de serviços 

3. Índice de Governança Municipal 

6. Saúde 1. Mortalidade de crianças menores de 5 anos por 1.000 nascimentos 

2. Imunização contra doenças infantis infecciosas 

3. Número de camas de hospital para internados por 100.000 habitantes 

4. Número de médicos por 100.000 habitantes 

1. Taxa de mortalidade em consequência de HIV/SIDA por 100.000 habitantes 
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Tópico 

 
Indicadores Urbanos Globais  

(Propostos - Indicadores principais a negrito, indicadores de apoio a normal) 
(Futuros desejáveis – Indicadores principais a bold e itálico, indicadores de apoio a itálico) 

7. Lazer 1 Quantidade per capita de metros quadrados de espaço de lazer público 

2. Percentagem dos gastos com lazer público em relação ao orçamento municipal total 

1. Indicador do nível de uso dos espaços de lazer 

8. Segurança 1. Número de homicídios por 100.000 habitantes 

2.  Número de polícias por 100.000 habitantes 

3. Taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes 

1. Percepção da segurança 

9. Serviços Sociais 1. Em desenvolvimento 

10. Resíduos Sólidos 1. Percentagem da população urbana com recolha regular de resíduos sólidos 

2. Percentagem de resíduos sólidos transportados para aterros sanitários/incinerados e 
queimados a céu aberto/levados a depósitos de lixo a céu aberto/reciclados/outro  

3. Quantidade per capita de resíduos sólidos produzidos 

1. Percentagem da população que participa de programas de reciclagem de lixo 

11. Transporte 1. Quilómetros de sistema de transportes por 100.000 habitantes 

2. Número per capita de viagens de transporte público por ano 

3. Conectividade aérea comercial (número de voos comerciais sem escala) 

4. Velocidade média nas principais vias de transporte durante os horários de pico 

5. Fatalidades em acidentes nos meios de transporte por 100.000 habitantes 

1. Gasto total per capita com estradas e transportes municipais 

2. Divisão do uso dos modos de transporte 

12. Planeamento 
Urbano 

1. Data de Aprovação do Plano Director mais recente 

2. Área verde por 100.000 habitantes  

3. Domicílios em áreas perigosas 

1. Percentagem de lotes com títulos registados 

2. Proporção entre emprego/habitação 

13. Saneamento 
Básico 

1. Percentagem da população urbana com saneamento básico 

2. Percentagem de águas residuais que não recebe tratamento ou recebe tratamento 
primário/secundário/terciário 

1. Indicador da eficiência do tratamento das águas residuais 

2. Percentagem de capacidade de assimilação da água utilizada 

14. Abastecimento 
de Água 

1. Percentagem da população urbana que recebe água potável 

2. Consumo per capita de água no domicílio 

3. Número de interrupções no abastecimento de água 

1. Percentagem de água tratada perdida durante a distribuição 

2. Qualidade da água (em relação aos padrões nacionais e recomendações para fervura 
da água 

3. Incidência de doenças transmitidas pela água 
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Tópico 

 
Indicadores Urbanos Globais  

(Propostos - Indicadores principais a negrito, indicadores de apoio a normal) 
(Futuros desejáveis – Indicadores principais a bold e itálico, indicadores de apoio a itálico) 

2. Qualidade de Vida 

1. Participação 
Cívica 

1. Participação dos eleitores (como percentagem de eleitores recenseados) 

2. Número de representantes locais eleitos por 100.000 habitantes 

3. Número de organizações cívicas por 100.000 habitantes 

2. Cultura 1. Número de estabelecimentos culturais por 100.000 habitantes 

2. Percentagem dos gastos municipais com eventos culturais em relação ao orçamento 
municipal total 

1. Frequência per capita de eventos culturais 

2. Índice de Competitividade 

3. Economia 1. Produção municipal per capita 

2. Taxa de emprego por idade e sexo 

1. Avaliação comercial/industrial como uma percentagem da avaliação total 

2. Níveis de investimento 

4. Meio Ambiente 1. Emissão de gases estufa em toneladas per capita 

1. Número de dias com excesso de partículas inaláveis com diâmetro inferior a 10 micra, 
ou PM10 

2. Indicador da relação da qualidade do ar com problemas respiratórios 

5. Habitação 1.  Percentagem da população urbana que reside em condições precárias 

2. Tamanho dos núcleos habitacionais informais em relação à área urbana e tamanho da 
população 

1. Preço de imóveis em relação à renda 

2. Valor das rendas dos imóveis em relação à renda 

6. Igualdade Social 1. Percentagem da população urbana considerada pobre 

1. Custo das necessidades básicas 

2. Percentagem da população que recebe auxilio monetário do governo 

3. Índice de Capital Social 

7. Bem-estar 
Subjectivo 

1. Em desenvolvimento 

1. Índice de Bem-Estar Subjectivo (desenvolvido em projecto piloto) 

8. Tecnologia e 
Inovação 

1 Número de conexões à internet por 100.000 habitantes 

2. Número de telefones (fixos e telemóveis) por 100.000 

1. Investimento de capital de risco 

2. Índice de acesso à internet de banda larga 

3. Índice de Criatividade 
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ANEXO 3 – QUADRO DE COMPARAÇÃO DOS INDICADORES URBANOS GLOBAIS COM OS OBJECTIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO 
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INDICADORES URBANOS GLOBAIS 

Serviços Urbanos          

1. Educação          

2. Energia          

3. Serviços Financeiros          

4. Incêndios e Serviços          

5. Governança          

6. Saúde          

7. Lazer          

8. Segurança          

9. Serviços Sociais          

10. Resíduos Sólidos          

11. Transporte          

12. Planeamento Urbano          

13. Saneamento Básico          

14. Abastecimento de Água          

Qualidade de vida          

15. Participação Cívica          

16. Cultura          

17. Economia          

18. Meio Ambiente          

19. Habitação          

20. Igualdade Social          

21. Bem-Estar Subjectivo          

22. Tecnologia e Inovação          

Legenda:  Relação directa  Relação indirecta 
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ANEXO 4 – QUADRO DE INDICADORES DA AGENDA HABITAT 

Capítulo/ 
Objectivos da Agenda Habitat 

Indicadores  Cluster 

1. Habitação 

Promover o direito à habitação 
adequada 

Indicador chave 1: Estruturas duráveis A 

Indicador chave 2: Sobrelotação A 
Check-list 1: Direito a uma habitação adequada B 

Indicador extensivo 1: Preço das habitações e rendas B 

Promover a segurança da 
propriedade 

Indicador chave 3: Propriedade segura B 

Indicador extensivo 2: Habitação autorizada B 
Indicador extensivo 3: Desalojamento B 

Promover a igualdade de acesso 
ao crédito 

Check-list 2: Financiamento da habitação B 

Promover a igualdade no acesso 
ao terreno 

Indicador extensivo 4: Custo do arrendamento do terreno B 

Promover o acesso aos serviços 
básicos 

Indicador chave 4: Acesso à rede de abastecimento de 
água 

A 

Indicador chave5: Acesso à rede de saneamento básico A 

Indicador chave 6: Acesso aos serviços A 

2. Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza 

Promover a igualdade de 
oportunidades para uma segura e 
saudável vida  

Indicador chave 7: Mortalidade infantil até aos 5 anos 
de idade 

A 

Indicador chave 8: Homicídios B 

Check-list 3: Violência urbana B 
Indicador extensivo 5: Prevalência do HIV A-B 

Promover a integração social e 
integração de minorias 

Indicador chave 9: Famílias pobres A 

Promover a igualdade entre 
homens e mulheres nos 
assentamentos humanos 

Indicador chave 10: Taxas de alfabetização A 
Check-list 4: Inclusão social de homens e mulheres B 

Indicador extensivo 6: Frequência escolar A 
Indicador extensivo 7: Mulheres em cargos políticos B 

3. Gestão Ambiental 

Promover a distribuição 
geográfica equilibrada das 
estruturas de assentamento 

Indicador chave 11: Crescimento da população urbana A 

Indicador chave 12: Planeamento dos assentamentos B 

Gestão eficiente da oferta e 
procura de água 

Indicador chave 13: Preço da água B 
Indicador extensivo 8: Consumo de água B 

Redução da poluição urbana Indicador chave 14: Tratamento de águas residuais B 
Indicador chave 15: Eliminação de resíduos sólidos B 

Indicador extensivo 9: Colecta regular de resíduos sólidos B 

Prevenir catástrofes e reconstruir 
assentamentos 

Check-list 5: Prevenção e minimização de 
catástrofes 

B 

Indicador extensivo 
10: 

Habitações em locais perigosos B 

Promover eficientes e ambientais 
sistemas de transportes 

Indicador chave 16: Duração da viagem B 
Indicador extensivo 
11: 

Modos de transportes B 

Mecanismos de suporte para Check list 6: Planos ambientais locais B 



 

ANEXOS 

 

 

132 

Capítulo/ 
Objectivos da Agenda Habitat 

Indicadores  Cluster 

preparação e implementação dos 
planos ambientais da Agenda 21 
local 

4. Desenvolvimento Económico 

Fortalecer as pequenas e micro-
empresas, especialmente as 
desenvolvidas por mulheres 

Indicador chave 17: Emprego informal A-B 

Incentivar as parcerias público-
privadas e estimular as 
oportunidades de emprego 
produtivo 

Indicador chave 18: Cidade produto B 

Indicador chave 19: Desemprego A-B 

5. Governança 

Promover a descentralização e 
reforçar as autoridades locais  

Indicador chave 20: Receitas do governo local B 
Check-list 7:  Descentralização B 

Incentivar e apoiar a participação 
e envolvimento cívico 

Check-list 8: Participação dos cidadãos B 

Indicador extensivo 
12: 

Participação dos eleitores B 

Indicador extensivo 
13: 

Associações cívicas B 

Garantir a transparência e 
responsabilidade dos processos 
governativos das vilas, cidades e 
áreas metropolitanas 

Check-list 9: Transparência e responsabilidade B 

 
CLUSTER A 

 
Indicadores obtidos a partir de censos e pesquisas nacionais incluindo as 
pesquisas demográficas e de saúde e indicadores obtidos através de 
inquéritos 

    
 

CLUSTER B 
 
Indicadores a serem obtidos a partir de outras fontes, tais como registos 
oficiais e estudos publicados de instituições governamentais, conselhos e 
agências de habitação, instituições financeiras, policia, ONG, bem como 
inquéritos de pequenos grupos sobre questões específicas. 
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ANEXO 5 – QUADRO DA PRIMEIRA GERAÇÃO DE INDICADORES COMUNS EUROPEUS 
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INDICADORES PRINCIPAIS (obrigatórios)       

Satisfação do cidadão com a comunidade local 
Satisfação geral dos cidadãos com as várias características da 
autarquia local 

      

Contribuição local para as alterações climáticas globais 
Emissões de CO2 (a longo prazo, após a identificação de metodologia 
simplificada, este indicador incidirá nas repercussões ecológicas) 

      

Mobilidade local e transporte de passageiros 
Transporte diário de passageiros: distâncias e modos de transporte 

      

Existência de zonas verdes públicas e de serviços locais 
Acesso dos cidadãos a zonas verdes públicas próximas e a serviços 
básicos 

      

Qualidade do ar na localidade 
Número de dias em que se regista uma boa qualidade do ar 

      

INDICADORES ADICIONAIS (voluntários)       

Deslocação das crianças entre a casa e a escola 
Modo de transporte utilizado pelas crianças nas deslocações entre a 
casa e a escola 

      

Gestão sustentável da autoridade local e das empresas locais 
Percentagem das organizações públicas e privadas que adoptam e 
utilizam procedimentos de gestão ambiental e social 

      

Poluição sonora 
Percentagem da população exposta a ruído prejudicial 

      

Utilização sustentável dos solos 
Desenvolvimento sustentável, recuperação e protecção dos solos e de 
sítios na autarquia 

      

Produtos que promovem a sustentabilidade 
Percentagem do consumo total de produtos que ostentam rotulagem 
ecológica, biológicos ou objecto de práticas comerciais leais 
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ANEXO 6 – QUADRO INTEGRAL DOS ASPECTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROCESSOS 

  PROCESSOS 
 

 

1.
 

Po
lit

ic
a 

de
 p

re
pa

ra
çã

o 
- 

Av
al

ia
çã

o 
da

 ta
re

fa
; 

- 
Pr

ep
ar

aç
ão

 d
a 

Po
lit

ic
a;

 
- 

C
om

un
ic

aç
ão

 s
ob

re
 a

 
po

lít
ic

a.
 

2.
 

Pl
an

o 
de

 d
es

ig
n 

- 
Pr

oj
ec

to
 e

 A
va

lia
çã

o 
do

 lo
ca

l; 
- 

In
te

gr
aç

ão
 d

o 
pr

oj
ec

to
; 

- 
Pr

oj
ec

to
 p

ar
tic

ip
at

iv
o;

 
- 

C
om

un
ic

aç
ão

 s
ob

re
 o

 p
la

no
. 

3.
 

Pl
an

o 
de

 a
pr

ov
aç

ão
 

- 
C

om
pr

om
is

so
; 

- 
C

on
tro

le
 d

in
âm

ic
o 

do
 p

la
no

 
- 

C
om

un
ic

aç
ão

 d
a 

de
ci

sã
o.

 

4.
 

 Im
pl

em
en

ta
çã

o/
Ex

ec
uç

ão
 

- 
Su

st
en

ta
çã

o 
ad

m
in

is
tra

tiv
a;

 
- 

Es
co

lh
a 

de
 p

ar
ce

iro
s;

 
- 

G
es

tã
o 

do
 lo

ca
l; 

- 
C

om
un

ic
aç

ão
 d

o 
pr

og
re

ss
o.

 

5.
 

M
on

ito
riz

aç
ão

 
- 

Si
st

em
a 

de
 m

on
ito

riz
aç

ão
; 

- 
In

di
ca

do
re

s;
 

- 
C

om
un

ic
aç

ão
 d

os
 r

es
ul

ta
do

s.
 

A
SP

EC
TO

S 
D

O
 D

ES
EN

VO
LV

IM
EN

TO
 S

U
ST

EN
TÁ

VE
L 

Água 
- Sistemas de Água,  
- Quantidade de água; 
- Qualidade da água; 
- Infiltração e retenção; 
- Distribuição e descarga de água; 
- Qualidade espacial da água. 

     

Ar e ruído 
- Qualidade do ar; 
- Nível de som; 
- Qualidade espacial de espaços públicos. 

     

Sol e terra 
- Qualidade do solo; 
- Utilização de solos e de uso da terra; 
- Qualidade espacial de espaços públicos. 

     

Natureza e ecologia 
- Sistemas ecológicos; 
- Áreas naturais e valores naturais; 
- Biodiversidade; 
- Qualidade espacial de espaços públicos. 

     

Transportes e Acessibilidades 
- Sistema do tráfego e de transporte; 
- Lugar de origem e de destino; 
- Estacionamento; 
- Tráfego calmo; 
- Qualidade espacial de espaços públicos. 

     

Energia 
- Procura de energia; 
- Produção energética; 
- Melhoria do microclima. 

     

Resíduos 
- Volume de resíduos; 
- Reusar e reciclar. 

     

Património e regeneração 
- Padrões históricos; 
- Elementos existentes; 
- Qualidade espacial de espaços públicos. 

     

Risco e perigo 
- Consciência dos riscos; 
- Segurança. 

     

Qualidade social 
- Saúde e segurança; 
- Equidade e coesão social; 
- Identidade e orientação; 
- Qualidade espacial do espaço público 
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ANEXO 7 – QUADRO DOS CRITÉRIOS BREEAM 

CATEGORIA: CLIMA E ENERGIA SUBCATEGORIA: 

CE1 Avaliação dos riscos de inundação 

Gestão da Água CE2 Escoamento das águas superficiais 

CE3 Escoamento e aproveitamento de águas pluviais 
CE4 Ilhas de calor Princípios de Concepção 

CE5 Eficiência energética 

Gestão de Energia CE6 Energias renováveis no local 

CE7 Micro energias renováveis 

CE8 Serviços 
Infraestruturas 

CE9 Consumo de água 

CATEGORIA: PLACE MAKING SUBCATEGORIA: 

PM1 Eficaz utilização dos solos Utilização dos solos 

PM2 Paisagismo Princípios de Concepção 

PM3 Áreas verdes Espaços Abertos 

PM4 Demografia local Comunidades Inclusas 

PM5 Concepção de projecto Princípios de Concepção 

PM6 Habitação acessível Comunidades Inclusas 

PM7 Projecto seguro Usos Mistos 

PM8 Fachadas activas 
Forma de Desenvolvimento 

PM9 Definição de espaços 

CATEGORIA: COMUNIDADE SUBCATEGORIA: 

COM1 Consulta 

Comunidades Inclusas 
COM2 Design inclusivo 
COM3 Propriedade 

COM4 Informação 

CATEGORIA: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 

ECO1 Pesquisa ecológica  
ECO2 Plano de acção para a biodiversidade  

ECO3 Plantas nativas  

CATEGORIA: TRANSPORTES/MOBILIDADE SUBCATEGORIA: 

TRA1 Capacidade 

Transportes Públicos TRA2 Frequência 
TRA3 Facilidade 

TRA4 Meios essenciais Política Geral 

TRA5 Rede 
Ciclismo 

TRA6 Meios 

TRA7 Clube automóvel 

Trânsito 

TRA8 Espaços flexíveis 

TRA9 Estacionamento automóvel 

TRA10 Estacionamento na proximidade da habitação 

TRA11  Impacto dos transportes 

CATEGORIA: RECURSOS SUBCATEGORIA: 

RES1 Baixo impacto 
Materiais 

RES2 Materiais provenientes (extraídos) do local 
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RES3 Construção rodoviária (vias de circulação) 

RES4 Eficiência de água Gestão da Água 
RES5 Compostagem  

RES6 Linhas de água subterrânea  

CATEGORIA: NEGÓCIOS  

BUS1 Sectores empresariais  

BUS2 Trabalho e competência  
BUS3 Emprego  

BUS4 Novos negócios  
BUS5 Investimento  

EDIFÍCIOS 

BLD1 Habitação  

BLD2 Outros usos  
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ANEXO 8 – QUADRO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO LEED-ND 

LOCALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SUSTENTÁVEL 30 Pontos Possíveis 

Pré-requisito 1: Localização sustentável Necessário 

Pré-requisito 2: Proximidade da água e infra-estruturas para águas residuais Necessário 

Pré-requisito 3: Espécies em risco e comunidades ecológicas Necessário 

Pré-requisito 4: Conservação dos corpos de água e áreas alagadas Necessário 

Pré-requisito 5: Conservação das terras agrícolas Necessário 

Pré-requisito 6: Evitar as inundações Necessário 

Crédito 1: Reconversão dos Brownfields 2 

Crédito 2: Reconversão dos Brownfields prioritários 1 

Crédito 3: Localização preferidas 2 a 10 

Crédito 4: Reduzir a dependência do automóvel 1 a 8 

Crédito 5: Rede de ciclovias 1 

Crédito 6: Proximidade entre habitação e emprego 3 

Crédito 7: Proximidade das escolas 1 

Crédito 8: Protecção das encostas íngremes 1 

Crédito 9: Planeamento para a conservação do habitat e áreas alagadas 1 

Crédito 10: Restauração de habitats ou zonas alagadas 1 

Crédito 11: Conservação e gestão de habitats ou zonas alagadas 1 

CONCEPÇÃO DE BAIRROS MODELO 39 Pontos Possíveis 

Pré-requisito 1: Comunidade aberta Necessário 

Pré-requisito 2: Desenvolvimento compacto Necessário 

Crédito 1: Desenvolvimento compacto 1 a 7 

Crédito 2: Diversidade de usos 1 a 4 

Crédito 3: Diversidade de tipologias de habitação 1 a 3 

Crédito 4: Acessibilidade ao arrendamento da habitação 1 a 2 

Crédito 5 Habitações a preços acessíveis 1 a 2 

Crédito 6: Diminuição do impacto das zonas destinadas a 
estacionamento 

2 

Crédito 7: Ruas de trânsito pedonal 4 a 8 

Crédito 8: Rede de ruas 1 a 2 

Crédito 9 Escoamento de trânsito 1 

Crédito 10: Gestão da procura de transporte 2 

Crédito 11: Acesso às áreas envolvente 1 

Crédito 12: Acesso a espaços públicos 1 

Crédito 13: Acesso a espaços activos 1 

Crédito 14: Acessibilidade universal 1 

Crédito 15: Sensibilização e envolvimento da comunidade 1 
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Crédito 16: Produção local de alimentos 1 

CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL 31 Pontos Possíveis 

Pré-requisito 1: Prevenção da poluição das actividades de construção Necessário 

Crédito 1: Edifícios verdes com certificação LEED 1 a 3 

Crédito 2: Eficiência energética em edifícios 1 a 3 

Crédito 3: Redução do consumo de água 1 a 3 

Crédito 4: Reutilização de edifícios e adaptação de usos 1 a 2 

Crédito 5: Reutilização de edifícios históricos 1 

Crédito 6: Minimizar o impacto da construção no local através do 
projecto 

1 

Crédito 7: Minimizar o impacto da obra sobre o local 1 

Crédito 8: Requalificação e redução da contaminação de brownfields 1 

Crédito 9: Gestão das tempestades 1 a 5 

Crédito 10: Redução de ilhas de calor 1 

Crédito 11: Orientação solar 1 

Crédito 12: Geração de energia no local 1 

Crédito 13: Fontes locais de energias renováveis 1 

Crédito 14: Aquecimento e arrefecimento ao nível do distrito 1 

Crédito 15: Eficiência energética da infraestrutura 1 

Crédito 16: Gestão de águas residuais 1 

Crédito 17:  Uso de materiais reciclados na construção 1 

Crédito 18: Gestão dos desperdícios da construção 1 

Crédito 19: Gestão integrada dos resíduos sólidos 1 

Crédito 20: Redução da poluição visual proveniente da iluminação 1 

PROCESSO DE INOVAÇÃO E DESENHO 6 Pontos Possíveis 

Crédito 1: Inovação e desempenho exemplar 1 a 5 

Crédito 2: Profissionais creditados pelo LEED 1 
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ANEXO 9 – QUADRO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL - LIDERA 

CATEGORIA ÁREA Pre-R Nº C CRITÉRIOS 

LOCAL E 
INTEGRAÇÃO 

SOLO S C1 Selecção do local 

C2 Área ocupada 

C3 Funções ecológicas do solo 

ECOLOGIA S C4 Áreas naturais 

C5 Valorização Ecológica 

PAISAGEM S C6 Integração local 

AMENIDADES  C7 Amenidades locais 

9 CRITÉRIOS MOBILIDADE  C8 Mobilidade de baixo impacto 

18,0 % C9 Acesso a transportes públicos 

RECURSOS 

ENERGIA S C10 Desempenho energético passivo 

C11 Consumo de electricidade total 

C12 Consumo de electricidade produzida a partir 
de fontes renováveis 

C13 Consumo de outras fontes de energia 

C14 Consumo de outras formas de energia 
renovável 

C15 Eficiência dos equipamentos 

ÁGUA S C16 Consumo de água potável (espaços 
interiores) 

C17 Consumo de água nos espaços exteriores 

C18 Controlo dos consumos e perdas 

C19 Utilização de águas pluviais 

C20 Gestão das águas locais 

MATERIAIS S C21 Consumo de materiais 

C22 Materiais locais 

15 CRITÉRIOS C23 Materiais reciclados e renováveis 

30,0 % C24 Materiais certificados 
ambientalmente/Materiais de baixo impacte 

CARGAS AMBIENTAIS 
 

EFLUENTES S C25 Caudal de águas residuais 

C26 Tipo de tratamento das águas residuais 

C27 Caudal de reutilização de águas usadas 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

S C28 Substancias com potencial de aquecimento 
global (GEE) 

C29 Partículas e/ou Substâncias com potencial 
acidificante (SO2, NOx) 

C30 Substâncias com potencial de afectação da 
camada de ozono (CFC’s) 

RESÍDUOS S C31 Produção de resíduos 

C32 Gestão de resíduos perigosos 
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CATEGORIA ÁREA Pre-R Nº C CRITÉRIOS 

C33 Reciclagem de resíduos 

11 CRITÉRIOS RUÍDO EXTERIOR S C34 Fontes de ruído para o exterior 

22,0 % POLUIÇÃO TÉRMICA  C35 Efeitos térmicos (efeito de ilha de calor) 

AMBIENTE INTERIOR 

QUALIDADE AR 
INTERIOR 

 C36 Ventilação natural 

C37 Emissões de COVs 

C38 Micro-contaminações 

CONFORTO 
TÉRMICO 

 C39 Conforto térmico 

ILUMINAÇÃO  C40 Níveis de iluminação 

C41 Iluminação natural 

8 CRITÉRIOS ACÚSTICA  C42 Isolamento acústico/Níveis sonoros 

16,0 % CONTROLABILIDADE  C43 Controlabilidade 

DURABILIDADE E 
ACESSIBILIDADE 

DURABILIDADE  C44 Adaptabilidade 

C45 Durabilidade 

4 CRITÉRIOS ACESSIBILIDADE S C46 Acessibilidade a pessoas portadoras de 
deficiências 

8,0 % C47 Acessibilidade e interacção com a 
comunidade 

GESTÃO AMBIENTAL 
E INOVAÇÃO 

GESTÃO AMBIENTAL  C48 Informação ambiental 

3 CRITÉRIOS C49 Sistema de gestão ambiental 

6,0 % INOVAÇÃO  C50 Inovações de práticas, soluções ou 
integrações 
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ANEXO 10 – QUADRO DE INDICADORES ECOXXI 2008 

Sector Nome Fonte (s) 

Tipo de Indicador Pontuaçã
o 

Máxima 
Possível 

PER IP/IC 
IU/ 
INU 

Ed. Ambiental/ 
EDS 

Promoção da Educação 
ambiental/EDS por iniciativa do 
município 

Município; APA; 
ICNB; ME R IP IU 10 

Ed. Ambiental/ 
EDS 

Educação Ambiental – Programas 
FEE: Eco-Escolas+JRA 

ABAE 
R IP IU 5 

Ed. Ambiental/ 
EDS; Ambiente 
Marinho e 
Costeiro 

Implementação da Campanha 
Bandeira Azul 

ABAE 

R IC INU 3 

Instituições Participação e Agenda 21 Local Municípios; 
CCDR’s 

R IC IU 6 

Instituições Informação disponível aos 
munícipes 

Município; 
Internet 

R IC IU 5 

Instituições Emprego na Área de Ambiente Município; IPQ R IC IU 3 

Instituições Cooperação com a Sociedade 
Civil 

Município; 
Organizações 

R IC IU 3 

Instituições Certificação em sistemas de 
Gestão de Qualidade 

Município; IPQ 
R IC IU 3 

Conservação 
da Natureza e 
Biodiversidade 

Áreas Classificadas (âmbito 
Conservação da Natureza) 

Município; ICNB; 
SRAM Açores; 
DRAM Madeira 

R IC INU 1 (+3,5) 

Conservação 
da Natureza e 
Biodiversidade 

Conservação da Natureza, 
Biodiversidade e Paisagem 

Município; ICNB; 
SRAM Açores; 
DRAM Madeira 

R IC IU 3 

Conservação 
da Natureza; 
Floresta 

Gestão e Conservação da 
Floresta 

Município; DGRF; 
INE R IC INU 3 

Ordenamento 
do Território 

Ordenamento do Território e 
ambiente Urbano 

DGOTDU; SRAM 
Açores; DRAM 
Madeira 

E/P, 
R 

IC IU 13 

Ar Qualidade do Ar e Informação ao 
Público 

Município; APA; 
INE; CCDR’s 

E IC INU 3 

Água Qualidade da Água para 
Consumo Humano 

Município; IRAR 
E IP IU 4 

Água População Servida por Sistemas 
de Abastecimento de Água 

Municípios; 
CCDR’s; INAG; 
INE 

E IC IU 4 

Água População servida por sistemas de 
drenagem e tratamento de águas 

Municípios; 
CCDR’s; INAG; 
INE 

R Ic IU 4 

Resíduos Produção e Recolha Selectiva de 
Resíduos Sólidos Urbanos 

Município; APA; 
CCDR’s; ELGR; 
SPV 

P IC IU 3 
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Sector Nome Fonte (s) 

Tipo de Indicador Pontuaçã
o 

Máxima 
Possível 

PER IP/IC IU/ 
INU 

Resíduos Valorização de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Município; APA; 
CCDR’s; ELGR; 
SPV 

R IP IU 4 

Energia Valorização do Papel da Eficiência 
Energética na Gestão Municipal 

Município; 
DGEG; ADENE 

E IC IU 5 

Transportes Mobilidade Sustentável Município; APA; 
DGOTDU; IST; 
UALG 

R IC IU 5 

Ruído Qualidade do Ambiente Sonoro Município; APA; 
CCDR’s 

R IC IU 3 

Agricultura Agricultura Sustentável + TER Município; 
DGADR; INE 

E/P IC INU 3 

Turismo Turismo Sustentável Município; TP; 
INE; DGE 

E IC IU 3 

 

NOTAS: 

1. A data de referência dos dados de cada indicador será a do ano anterior ao da candidatura. 

Casos excepcionais referentes aos últimos dados disponíveis ou outra situação, serão referidos na 
descrição do indicador: últimos dados disponíveis (para os indicadores onde é impossível dados do ano 
anterior); dados relativos ao próprio ano de candidatura (em situações muito específicas). 

2. Pontuação Máxima Possível 

a. em municípios onde são considerados todos os Indicadores Não Universais – 100 pontos 
b. em municípios onde não é considerado 1 dos Indicadores Não Universais – 97 pontos 
c. em municípios onde são considerados todos os IU e INU + bónus do indicador 9 – 103 pontos 

3. Siglas nos indicadores: P – Pressão; E – Estado; R – Resposta; IP – Indicadores Primários (imperativos); IC 
– Indicadores Complementares; IU – Indicadores Universais; INU – Indicadores Não Universais. 
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ANEXO 11 – GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Breve descrição do trabalho a realizar 

Este trabalho pretende construir um instrumento para avaliar a qualidade de áreas urbanas já existentes 

assim como, avaliar propostas de intervenções ainda em fase de planeamento e concepção. O objectivo é 

estruturar um conjunto de critérios robustos que permitam conduzir à certificação de áreas urbanas 

sustentáveis.   

Hoje há processos de certificação de produtos, serviços, empresas e no âmbito do edificado a construção 

sustentável. Porque não certificar áreas urbanas? Já existem alguns territórios certificados, nomeadamente: 

praias (Bandeira Azul), florestas (Certificação Florestal), destinos turísticos (Turismo Sustentável), etc. Mas, 

certificar um bairro, uma unidade homogénea, um condomínio ou uma freguesia poderia ser muito 

relevante para a sustentabilidade urbana e para as pessoas que aí residem.    

Pretende-se assim com este trabalho entender e identificar os aspectos essenciais da sustentabilidade 

urbana, para poder elaborar critérios que permitam aferir as qualidades dos territórios para que estes sejam 

avaliados e consequentemente reconhecidos pelo mérito da sua sustentabilidade. 

Na base deste trabalho situa-se a necessidade de perceber como se qualifica áreas urbanas e se transforma 

estas num bom espaço para viver e investir.  

Existem hoje muitas soluções e práticas que podem levar as nossas cidades rumo a territórios urbanos mais 

sustentáveis, entre muitas temos:  

 a preservação do nosso património (histórico-cultural e ambiental);  

 a reutilização e reciclagem dos resíduos que podem facilitar uma revolução eficiente no consumo 

de recursos; 

 Sistemas energéticos eficientes e limpos que podem melhorarem o desempenho das cidades e dos 

edifícios;  

 o desenho arquitectónico favorável ao ambiente que pode reduzir ainda mais o impacto ambiental 

urbano;  

 os transportes que devem ser sujeitos a uma profunda revisão;  

 alterações do uso do solo que se tornam imperativas; 

… 

Posto isto: 

1. Na sua perspectiva acha pertinente a utilização de um sistema de avaliação e certificação para 

territórios? Quais poderão ser as principais barreiras e os principais benefícios? 
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2. Será mais interessante aplicar a Certificação na fase de planeamento ou aplicar a uma realidade já 

existente tendo em vista por exemplo um processo de reabilitação? 

Por favor indicar concretamente quais as vantagens. 

3. Como é que na prática poderia ser implementado o sistema de certificação? 

4. Que parâmetros gostaria de ver neste sistema de certificação? 

(Urbanísticos, Sociais, Ambientais, Económicos e Financeiros, Governação…) 

5. Na sua actividade profissional poderia ser útil dispor de um sistema de avaliação e certificação? 

6. Como Cidadão gostaria de residir num local certificado? 

7. Comentários de ordem geral que deseje efectuar. Por exemplo indique as 3 palavras-chave que lhe 

ocorram quando se fala de certificação territorial. 


