
Resumo 

O trabalho desenvolvido tem por objectivo propor uma certificação de isolantes térmicos pré-

fabricados para o mercado nacional e o consequente manual exigencial de selecção.  

A realização dos objectivos exigiu os seguintes desenvolvimentos:  

a) estudo de algumas certificações existentes no espaço europeu;  

b) proposta de uma certificação para o mercado nacional baseada nas certificações estudadas;  

c) caracterização tecnológica da envolvente dos edifícios em Portugal (realização de um inquérito ao 

Instituto Nacional de Habitação (INH));  

d) proposta de um manual exigencial com base na caracterização anterior.  

De acordo com a certificação proposta e com base no manual exigencial propôem-se quatro níveis de 

qualidade térmica para a envolvente dos edifícios, que servirão de guia para o dimensionamento 

térmico de envolventes mais exigentes.  

Tendo por objectivo validar a metodologia proposta, faz-se a sua aplicação a um exemplo onde esta 

foi ensaiada.  

Finalmente, referem-se os aspectos que, após desenvolvidos, poderão contribuir para uma aceitação 

mais célere da certificação e respectivo manual exigencial.  

Abstract 

The objective of this work is to propose a certification of prefabricated thermic insulants for the national 

market and the resulting seletion requirements manual.  

The following procedure was taken to achieve the objectives:  

a) the study of a number of certifications existing in the european community;  

b) the proposal of a certification for the national market based on the previously studied certifications;  

c) the technological specification of the materials which cover buildings in Portugal (a survey was 

carried out with the "Instituto Nacional de Habitação" (INH) (The National Housing Institute));  

d) the proposal of a requirements manual based on the previously specification.  

Four levels of thermic quality for the materials of the buildings are put forward, according to the 

certification presented and based on the requirements manual, which may be used as guide lines for a 

more demanding thermic dimensioning of the materials.  

A test of its use was carried out and is presented in order to validate the suggested methodology.  



Lastly some aspects are referred which may contribute to a swifter acceptance of the certification an 

the resulting manual.  


