
Resumo 
 

O parque edificado português está afectado por uma degradação intensa e 

generalizada. 

Considera-se que, em Portugal, cerca de 1/3 das patologias observadas em edifícios 

que afectam a sua durabilidade, têm origem em erros de projecto. 

Entre os erros de projecto alguns deles são reportados, directamente ou indirectamente 

ao projecto de arquitectura e ao arquitecto. 

No processo de concepção arquitectónica são tomadas diversas opções, quer ao nível 

formal, espacial, volumétrico e material que afectam o desempenho do edifício e como 

tal a sua durabilidade, verificando-se que nem sempre as opções tomadas têm em 

conta essa afectação. 

Com o objectivo de avaliar a influência das opções do arquitecto no desempenho do 

edifico, observou-se um conjunto de edifícios na zona da Guarda, de diferentes épocas, 

procurando identificar as situações de mau desempenho face às exigências funcionais. 

A partir da definição das anomalias detectadas, motivadas por erros do projecto de 

arquitectura, traduzidos em erros de concepção, no uso de sistema construtivo 

inadequado, na prescrição de material inadequado ou no erro de desenho dos 

elementos construtivos, fazem-se recomendações à concepção arquitectónica da 

envolvente dos edifícios. 
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Abstract 
 

The portuguese built park is affected by a heavy, generalized degradation. 

About one third of the pathologies, which affect durability, observed in buildings are 

considered to have their origin on projecting mistakes. 

Architecture projects and architects are regarded as being, directly or indirectly, 

responsible for some of the projecting mistakes. 



In the process of architectural conception, different options about shape, space, volume 

and material that affect both the performance and the durability of the building have to 

be taken, but the options chosen do not always take that effect into consideration. 

Aiming at assessing the influence of the architect’s options on the performance of the 

building, we’ve observed a couple of buildings of different epochs in Guarda, trying to 

identify the situations of bad performance in relation to their functional demands. 

We come up with recommendations on the architectural conception of the buildings 

envelope having in mind the definition of the problems we’ve found, caused by 

architectural projecting mistakes and seen as conception mistakes of, the use of an 

unsuitable constructing system, the choice of inappropriate material or the drawing of 

construction elements. 
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