
RESUMO 

Face ao estado de degradação do parque habitacional português e ao progressivo efeito nocivo com que 
este se repercute na sociedade, é urgente promover a sua regeneração.  

Para além do referido, existe em Portugal uma cultura reactiva, por vezes tardia, de resolução de problemas 
dos edifícios. Esta situação deve-se, de certo modo, à existência de uma legislação generalista e claramente 
insuficiente, de uma fiscalização inoperante e à inexistência - durante décadas - de políticas públicas de 
incentivo à manutenção. Exige-se, portanto, a implementação de medidas preventivas que evitem o 
aparecimento do mesmo cenário de deterioração.  

A presente dissertação insere-se no âmbito da manutenção de edifícios, pelo facto desta actividade ter uma 
importância fundamental no desempenho do parque edificado, que reflecte a situação socio-económica do 
país e no desenvolvimento sustentável das sociedades.  

Neste contexto, desenvolve-se o objecto de investigação deste trabalho, que se relaciona com uma nova 
área do conhecimento designada por Pré-patologia, que trata do estudo de fenómenos anómalos primários 
ao nível das edificações. É realizada uma aplicação do tema ao revestimento ETICS.  

O estudo destes fenómenos enquadra-se numa estratégia de manutenção condicionada, baseada em 
inspecções e numa perspectiva preventiva de actuação, ou seja, intervindo na origem dos problemas e 
evitando o seu desenvolvimento, com o objectivo principal de optimizar a vida útil e os custos diferidos dos 
edifícios. Pretende-se realçar o papel decisivo que estes fenómenos devem ocupar na execução da 
actividade da manutenção, designadamente na interpretação e valorização do comportamento dos edifícios.  

ABSTRACT 

Taking in account the degradation state of the Portuguese buildings and to the gradual and harmful effect 
that it reproduces in the society, it’s urgent to promote its regeneration.  

Further than the related, it exists in Portugal a reactive culture (some times delayed) for the resolution of 
building problems. This situation is associated with the existence of a generalist and clearly insufficient 
legislation, of an inoperative supervising and the inexistence (during some decades) of public politics for 
maintenance improvement.  

This requires an implementation of preventives measures to avoid the appearance of the same scene of 
deterioration.  

The present study is inserted in the scope of the building maintenance, because this activity has a 
significant value in the performance of the edifications, that reflect the socioeconomic situation of the 
country, and in the sustainable development of the societies.  

This work is developed inside of this scope, and it’s related with a new area of knowledge assigned as Pre-
pathology, that deals with the study of primary anomalous phenomenons concerned with constructions. It’s 
carried out an application to ETICS covering.  

The study of these phenomenons fits-itself in a strategy of conditional maintenance, based in inspections, 
and in a preventive perspective of actuation, i.e., intervening in the origin of the problems and avoiding its 
development, with the main objective of optimizing the useful life and the differed costs of the buildings.  

It’s intended to enhance the decisive paper that these phenomenons have in the execution of the 
maintenance activity, especially in the interpretation and valuation of the performance of the buildings.  


