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RESUMO 

Em Portugal, desde o final do século XX que têm sido criadas políticas de forma a garantir uma 

habitação digna, em condições de higiene e conforto, para todos os cidadãos. Atualmente, 45 anos 

volvidos desde a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local (mais conhecido como projeto SAAL), 

outras políticas ocupam os lugares de destaque nesta matéria, mormente, a eficiência energética e o 

consumo sustentável de energia que passaram a liderar os objetivos mundiais. Em Portugal, ao abrigo 

destas transformações, o legislador criou uma série de diplomas com o intento de garantir que as 

habitações se tornem mais eficientes. Porém, a habitação não é toda igual e a realidade de quem lá reside 

está longe de ser idêntica.  

A habitação social, em Portugal, careceu durante muitos anos de cuidados de manutenção e 

monotorização. Como consequência, existe um défice de estudos que permitam compreender a realidade 

destas habitações. Falar em eficiência energética implica falar em gastos de energia e, e por sua vez, 

para se falar em gastos de energia é necessário compreender como estão construídas as habitações, que 

alterações foram feitas, que hábitos têm os moradores, que conforto sentem nas suas residências e que 

equipamentos utilizam.  

Esta dissertação foi elaborada com o objetivo de iniciar estudos de caracterização e monotorização de 

edifícios de habitação social. Com este documento procurou-se estabelecer a ligação entre a eficiência 

energética e a realidade da habitação social em Portugal, através do estudo de soluções construtivas e 

da caracterização higrotérmica. As informações assim obtidas, foram complementadas com inquéritos 

realizados junto dos moradores e, bem assim, com a realização de medições das condições interiores, 

temperatura e humidade relativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: consumo de energia, eficiência energética, habitação social, caracterização 

higrotérmica, conforto. 
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ABSTRACT 

Since the end of the XX century, policies have been created in Portugal to ensure that all citizens have 

the right to quality housing, with good conditions of hygiene e comfort. Nowadays, 45 years since the 

creation of the Local Outpatient Support Service (from the Portuguese acronym SAAL) other politics 

have occupied prominent places, namely, the concepts of energetic efficiency and sustainable 

consumption of energy have become worldwide goals. In Portugal laws were enacted to promote the 

development of energy efficient houses. However, houses are not all the same and reality faced by those 

who live there is far from being identical.  

In Portugal, Social Housing has suffered from a lack of maintenance services and monitoring. As a 

consequence, there are not many studies that cover the issues relating the social housing reality. Talking 

about energy efficiency implies talking about the consumption of energy and, on its turn, talking about 

energy consumption requires a great level of understanding of how these houses are built, which changes 

have been made to the original construction, what habits do residents have, what comfort do they feel 

in their dwellings and which equipment they use. 

This dissertation has been developed with the aim of undertaking characterization studies and 

monitoring in buildings of social housing. This document seeks to establish a link between energy 

efficiency and the reality of the Portuguese social housing, by studying the constructive solutions of the 

buildings and their respective hygrothermically characterization. The collected information has been 

completed with resident’s surveys and measurements of temperature and relative humidity. 

 

KEYWORDS: energy consumption, energy efficiency, social housing, hygrothermically characterization, 

comfort. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

A eficiência energética ocupa um papel cada vez mais relevante nas agendas políticas globais. Nos 

países desenvolvidos, surgem novas preocupações relativamente à sustentabilidade no consumo de 

energia e procura-se que esta problemática chegue a todos os habitantes de forma a que cada um possa 

contribuir positivamente desempenhando o seu papel. 

O desenvolvimento de políticas neste âmbito levou à criação de soluções mais eficientes nas habitações. 

No entanto, a implementação destas políticas só é possível através de estudos que permitam 

compreender a realidade da habitação. Por outras palavras, não é possível tornar uma habitação 

energeticamente eficiente se não se conhecer os elementos construtivos e, principalmente, os hábitos de 

utilização.  

De toda a habitação existente em Portugal, a habitação social é aquela onde se podem concretizar, em 

primeiro plano as políticas energéticas. Com efeito, uma vez que estes edifícios fazem parte integrante 

do património das câmaras municipais, é da sua responsabilidade que o desenvolvimento destas 

habitações se concretize de acordo com os objetivos estipulados nessas políticas.  

A habitação social, atendendo ao contexto político-económico em que surge reúne um conjunto de 

características que a distingue da restante habitação em Portugal e é nesse contexto que surge esta 

dissertação.  

A forma como são utilizadas as habitações sociais em Portugal é bastante distinta das restantes 

habitações devido à realidade económica e social das pessoas que lá residem. Torna-se necessário 

desenvolver estudos que permitam compreender e caracterizar o tipo de construção das habitações, que 

condições do ar interior são características do espaço, se os seus residentes sentem conforto, se existem 

condições para aquecer a habitação e que gastos estão associados ao consumo energético. Só depois de 

se compreender todos estes parâmetros é que se torna viável a discussão relativamente à eficiência 

energética. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Esta dissertação tem como objetivo a realização de um levantamento e respetiva caracterização das 

soluções higrotérmicas utilizadas na habitação social. Considerando a grande dimensão do parque de 

habitação social em Portugal, o trabalho é referente à região norte. Dentro da região norte, optou-se 
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apenas por uma urbanização que servisse de caso de estudo pois seria impraticável incluir outras 

urbanizações no período estipulado para a realização do projeto. 

Com este trabalho procurou-se iniciar um estudo que permitisse uma melhor compreensão da realidade 

da habitação social. Ou seja, através deste documento seria possível perceber não só como está 

construída a urbanização, mas que resultados derivam dessa construção, como valores de temperatura e 

humidade relativa e até mesmo a sensação de conforto dos seus residentes.  

De forma a completar o estudo das soluções higrotérmicas procurou-se comparar os efeitos de uma 

reabilitação comparativamente com o projeto original. O projeto de reabilitação deste tipo de edifícios 

é produzido com base na legislação que parte de pressupostos teóricos que nem sempre se verificam 

nesta realidade. Ao se efetuar esta comparação consegue-se perceber os verdadeiros resultados da 

intervenção e os benefícios que advêm da mesma. 

Procurou-se que o levantamento fosse o mais abrangente, incluindo diferentes tipos de informação. Esta 

informação inclui informação técnica relativamente às soluções construídas, informação relativa à 

sensação de conforto dos residentes e ainda a obtenção de dados através de medições de temperatura e 

humidade relativa. Com estes três dados é possível caracterizar-se a habitação social do ponto de vista 

higrotérmico, num processo que é tanto teórico como prático.  

No entanto este tipo de trabalho requer uma monotorização contínua e uma dedicação acrescida. Espera-

se que este estudo alerte para a necessidade de se desenvolverem projetos mais detalhados que permitiam 

a melhor evolução das condições de habitabilidade em Portugal.    

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Este documento está organizado em cinco capítulos. 

No primeiro, é feito um enquadramento do tema, são apresentados os objetivos do trabalho e é feita uma 

descrição geral da organização do documento. 

No segundo capítulo é realizado um levantamento da informação existente relevante para o 

desenvolvimento deste documento. Esta informação inclui o impacto das condições higrotérmicas na 

saúde, a situação da habitação social na União Europeia, em Portugal e no Porto. 

No terceiro capítulo são apresentadas as opções consideradas, procedendo-se à apresentação da 

urbanização escolhida e à sua caracterização higrotérmica. Na caracterização, para além da descrição 

das soluções é ainda efetuada a comparação entre o projeto original e a reabilitação.  

O quarto capítulo é focado no levantamento de informação através de inquéritos e das medições de 

temperatura e humidade relativa realizadas, onde são descritos os processos e apresentados os resultados 

obtidos.  

O quinto, e último capítulo, é destinado às conclusões finais de todo o trabalho desenvolvido. 
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2 
O PROBLEMA DA HABITAÇÃO 

(SOCIAL) 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Citando a Constituição portuguesa: “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a 

privacidade familiar.” Em torno deste conceito gera-se uma discussão que envolve muitas 

problemáticas, daí o segundo capítulo ser intitulado O Problema da Habitação (Social). 

Antes de se proceder ao levantamento e caracterização das soluções higrotérmicas é fundamental 

compreender a realidade em que se insere o tema Habitação, e que problemáticas são essas que lhe estão 

associadas. Ao longo deste capítulo será feito o enquadramento deste projeto com a informação 

existente. Optou-se por abordar a problemática estendendo o tema a toda a habitação em geral, passando 

progressivamente para o caso particular da habitação social no Porto.  

O capítulo está dividido em subcapítulos que se iniciam com a definição de conforto passando para o 

impacto das condições interiores da habitação na saúde. É apresentada a situação da habitação na Europa 

passando depois para uma escala mais pequena, a evolução da situação da habitação em Portugal, para 

finalmente acabar com o caso concreto da habitação social no Porto. 

 

2.2. DEFINIÇÃO DE CONFORTO 

A definição de conforto não é e dificilmente será um conceito absolutista e completamente transversal 

a todas as sociedades e mesmo dentro de cada sociedade não será o mesmo em todos os edifícios e para 

todos os seus habitantes. Ainda assim, torna-se necessário conseguir definir de uma forma abrangente o 

conceito de conforto higrotérmico.  

Para se conseguir fazer uma análise crítica e uma reflexão sobre as soluções de higrotérmica na habitação 

social portuguesa torna-se necessário estabelecer intervalos de valores para as condições dos espaços 

interiores das habitações (temperatura, humidade relativa do ar, diferenças de radiação, …) que sejam 

aceites como o ideal do conforto. Isto porque não se consegue formular conclusões sem se perceber em 

que patamar se encontram os valores. Esses valores não foram estabelecidos pelo autor, mas sim 

estudados da bibliografia existente, que é já utilizada para o bom dimensionamento dos edifícios. 

A ISO 7730:2005 simplifica a definição de conforto térmico universalizando-a no contexto dos edifícios 

e materializando-a com métodos e valores que permitem um dimensionamento próprio e adequado às 

necessidades da generalidade da população. De acordo com a norma, são apresentados métodos que 

preveem a sensação térmica e o desconforto local dos ocupantes. Através de cálculos analíticos “PMV 
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(predicted mean vote) and PPD (predicted percentage of dissatisfied) and local thermal comfort (…)” 

é possível intepretar o conforto térmico considerando as condições gerais de conforto apresentadas. 

(STANDARDIZATION, International Organization for, 2015) 

 

2.3. HIGROTÉRMICA E SAÚDE 

Para além do acima referido relativamente ao conforto e bem-estar que uma pessoa deve sentir na sua 

habitação existe uma preocupação com a saúde da população. Com a evolução dos estudos e da crescente 

preocupação com a saúde das populações assistiu-se a um acréscimo das monotorizações que permitiram 

estabelecer algumas relações entre as condições existentes e o desenvolvimento de problemas de saúde. 

É o caso dos elevados valores de humidade relativa interior e os picos de temperatura alcançados no 

verão e inverno. 

 

2.3.1. CONSEQUÊNCIAS DA HUMIDADE NA SAÚDE 

A primeira relação é apresentada pela European Lung Fundation fundada pela European Respiratory 

Society e que revela as doenças respiratórias resultantes da prolongada exposição a ambientes húmidos. 

Esses ambientes húmidos podem ser resultado de situações como infiltrações derivadas de más 

impermeabilizações ou mesmo canalizações, mas na sua generalidade deve-se a ventilações deficientes 

ou mesmo inexistência destas o que resulta na saturação do ar interior proporcionando um ambiente 

adequado à proliferação de fungos e bolores.  

 “(…) A investigação demonstrou que viver, trabalhar ou estudar num ambiente interior húmido pode 

causar vários problemas. 

Estes podem incluir: 

 Asma – exacerbações para as pessoas que já têm a doença e, possivelmente, o desencadeamento 

da asma 

 Tosse 

 Pieira 

 Ficar constipado ou engripado 

 Contrair infeções respiratórias causadas por inalar as partículas minúsculas dos bolores (por ex., 

inalar um tipo de bolor chamado Aspergillus pode causar uma infeção chamada aspergilose) 

 Ficar com falta de ar ou com dificuldade em respirar 

 Rinite – inchaço do revestimento interno do nariz, causando espirros e nariz com corrimento ou 

entupido 

 Pneumonite de hipersensibilidade – situação em que o tecido pulmonar desenvolve uma reação 

alérgica a uma substância inalada e fica inflamado (inchado). Contudo, é muito raro desenvolver 

esta doença por causa de um ambiente interior húmido.  

 Os ácaros domésticos também prosperam em ambientes húmidos e podem causar reações 

alérgicas (por ex., sintomas de asma, eczema e rinite)  

As pessoas com doenças pulmonares, bebés e crianças, idosos e pessoas com sistemas imunitários 

debilitados encontram-se em maior risco.” 

(FUNDATION, European Lung, 2009-2013) 



Levantamento e Caracterização Higrotérmica de Habitação Social – Caso de Estudo 
 

5 
 

Tendo em conta a gravidade das consequências acima referidas, surge a questão: o quê que se pode fazer 

para garantir a sua redução/controlo? No ponto seguinte são identificadas regras, que tendo em 

consideração as consequências supracitadas, promovem boas condições de ventilação. 

 

A legislação portuguesa estabelece valores mínimos a serem garantidos no dimensionamento do sistema 

de ventilação das habitações. Estes valores têm como objetivo garantir as condições de salubridade dos 

espaços. A Portaria nº 349-B/2013, Anexo (REH), ponto 3, estabelece que a taxa de renovação de ar 

deve ser igual ou superior a 0,4 renovações por hora (Rph) (ENERGIA, Secretário de Estado da, 2013). 

No despacho nº 15793-K/2013 no ponto 12.5 é definido que na estação de arrefecimento, e apenas para 

efeitos de cálculo o valor de renovações horárias não deve ser inferior a 0,6 -1 Rph. 

Ao apresentar estes valores pretende-se demonstrar que no nosso país existem já valores normalizados 

e metodologias que revelam a existência de uma consciência por parte das entidades competentes neste 

assunto. Contudo, a questão que se mantém é se a população está também consciencializada da 

importância de uma correta ventilação numa habitação, pois essa consciencialização pode ter 

repercussões na forma de utilização destas.  

 

2.3.2. CONSEQUÊNCIAS DA TEMPERATURA NA SAÚDE  

Por outro lado, existe uma relação entre a temperatura exterior e a saúde das pessoas. Nos gráficos 

seguintes, retirados da dissertação de mestrado “Caracterização e Análise Crítica do Perfil de Consumos 

de Energia para Aquecimento”, são apresentados valores para cinco anos consecutivos, que relacionam 

para três locais distintos (Porto, Açores e Bragança), a percentagem de óbitos em cada mês com a sua 

temperatura média mensal. 

É facilmente percetível que a temperatura exterior tem uma relação direta na percentagem de óbitos ao 

longo do ano. As três localidades apresentadas são representativas das diferentes zonas climáticas de 

inverno em Portugal. 

No caso de Bragança (Figura 2.1), zona sujeita a condições mais extremas de temperatura verifica-se 

que as maiores percentagens de óbitos se devem a temperaturas mais extremas de frio e de calor, com 

mais relevância para o frio. Na sua generalidade o clima em Portugal permite alocar mais esforços em 

solucionar problemas relacionados com a estação de aquecimento, sem por em causa os problemas de 

sobreaquecimento. 

 

Figura 2.1 - Relação entre a temperatura média mensal e o número de óbitos para o distrito de Bragança, 

Caracterização e Análise Crítica do Perfil de Consumos de Energia para Aquecimento. 
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Por sua vez o nos Açores (Figura 2.2) e no Porto (Figura 2.3), são mais atenuadas as extremidades, 

sendo o frio no Porto mais preocupante que nos Açores mas por sua vez o calor nos Açores apresenta 

valores superiores aos do Porto.  

 

Figura 2.2 - Relação entre a temperatura média mensal e o número de óbitos para a Região Autónoma dos 

Açores, Caracterização e Análise Crítica do Perfil de Consumos de Energia para Aquecimento. 

 

 

Figura 2.3 - Relação entre a temperatura média mensal e o número de óbitos para o distrito do Porto, 

Caracterização e Análise Crítica do Perfil de Consumos de Energia para Aquecimento. 

 

Com isto, procurou-se demonstrar a relevância de se compreender as condições de habitabilidade da 

população e os hábitos que se desenvolvem a partir dessas condições, para desta forma se poder concluir 

se existe qualidade na habitação. Subsiste o problema, será que a população já vive no usufruto daquilo 

que se considera serem as condições desejadas? 

 

2.4. HABITAÇÃO NA EUROPA 

Antes de avaliar a questão da habitação em Portugal é importante contextualizar percebendo e 

analisando esta realidade na restante comunidade europeia. Procurou-se descobrir as diferenças no 

contexto técnico e interpretar se estas são motivadas por fatores culturais, sociais ou económicos. 

 

2.4.1. HABITAÇÕES “BARATAS” NÃO SÃO SUFICIENTES 

A União Europeia neste momento concentra os seus esforços em continuar a garantir habitações de 

rendas acessíveis, no entanto depara-se com problemas como os baixos rendimentos que não 

acompanham o crescimento dos preços das habitações. Esta situação está a provocar um aumento 



Levantamento e Caracterização Higrotérmica de Habitação Social – Caso de Estudo 
 

7 
 

constante da procura das habitações de baixo custo que se agrava com a realidade que se vive 

atualmente da migração para a Europa. Mais ainda, a acessibilidade económica deixou de ser a única 

preocupação, passando a eficiência energética a ocupar um papel cada vez mais relevante no plano da 

habitação. O parágrafo seguinte foi transcrito do relatório “State of Housing in Europe” que faz uma 

análise sobre a situação da habitação na Europa enumerando as problemáticas descritas anteriormente 

e salientando ainda outro problema que é a diminuição de apoios públicos. 

“In this context, social housing providers continue to offer rents significantly lower than the market, 

but are faced with a double challenge: decreasing income of current residents and large number of 

people registered on waiting lists. Responding to the ever growing demand in the context    of 

increasing building and energy requirements and decreasing public support is becoming more 

difficult.” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

 

2.4.2. AS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E A CRISE FINANCEIRA 

A crise financeira que abalou a Europa em 2008 deveria ter sido um ponto de viragem na situação da 

habitação. A crise demonstrou a urgente necessidade dos países desenvolverem as suas políticas de 

habitação e de assegurarem o correto financiamento às entidades gestoras desse património. A 

resiliência dessas políticas existentes foi evidente quando países com estados sociais mais 

desenvolvidos como o caso da Áustria e da França conseguiram que os seus sistemas mantivessem o 

seu funcionamento inalterado enquanto que países em que as economias ficaram mais fragilizadas 

como Portugal, Irlanda e Grécia viram-se obrigados a fazer cortes nas suas políticas sociais. Assiste-

se então a uma diminuição do financiamento público na habitação em prol de uma necessidade de 

recorrer, cada vez mais, a financiamento privado de forma a sustentar as políticas existentes. 

“(…) In countries with a long tradition of social renting the sector has shown more resilience (like for 

instance Austria and France), but there’s a trend of moving towards a more residual role (e.g. in the 

Netherlands). However, in countries with little tradition of social housing (CEE region) and/or where 

public finances have been particularly constrained (for instance Greece, Ireland, Italy and Portugal) are 

struggling to find ways to invest in supply and maintenance as well as necessary social measures.” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

O parágrafo anterior, resulta de uma análise à habitação europeia e alerta para a situação preocupante 

da fragilidade dos sistemas sociais em países desenvolvidos. Levanta-se então uma questão pertinente 

sobre se a dignidade da habitação só consegue ser assegura em períodos de crescimento económico. 

Ou seja, sempre que um país enfrenta dificuldades financeiras a habitação passa a ser considerada um 

bem secundário estando a impossibilitado a sua manutenção e adequação às condições consideradas 

necessárias. 

 

2.4.3. O PREÇO DA HABITAÇÃO 

À semelhança de Portugal, a União Europeia em geral assiste neste momento a um aumento significativo 

do preço das habitações, provocado por uma recuperação pós-crise do mercado imobiliário. Esse 

aumento do preço da habitação está a levar as famílias mais carenciadas a terem que recorrer a habitações 

mais acessíveis, que na sua generalidade implica um afastamento para a periferia das grandes cidades. 

Esta solução nem sempre pode ser concretizada devido às questões de mobilidade o que leva a um 

aumento da procura de habitações sociais com rendas controladas.  
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O parágrafo seguinte fala das diferenças de preços a nível local, ou seja, assiste-se neste momento a uma 

inflação sem igual no preço das casas na cidade comparativamente com os seus arredores. Refere 

também que se torna necessário uma maior monotorização desses aumentos para se identificar possíveis 

riscos que ponham em causa a estabilidade da economia. 

 “House prices in 2016 showed the highest increase since the crisis. There are huge differences at local 

level, in general house prices in cities are higher and rising faster. House prices are one of the key 

determinants of housing affordability, and monitoring their development is also important to identify 

potential risks for the overall economic and financial stability.” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

 

A Figura 2.4 apresenta a variação do preço médio da habitação considerando o valor de 2015 como 

valor de referência. Observa-se uma quebra acentuada ao longo de 2008 seguida de uma ligeira 

estabilização desse valor até cerca de 2014, ano em que se assiste novamente à subida de preços. 

 

 

Figura 2.4 - Variação, entre 2005 e 2017, da média do preço da habitação, usando o valor relativo ao ano de 

2015 como valor de referência (2015=100), The State of Housing in the EU 2017. Dados da Eurostat. 

 

2.4.4. DISTRIBUIÇÃO DA HABITAÇÃO 

Quando se fala em habitação, é necessário identificar os tipos de ocupação em que esta se divide para 

depois se compreender e interpretar as diferenças dentro da União Europeia. A Figura 2.5 apresenta uma 

distribuição percentual da habitação ocupada em cada país pelo tipo de ocupação (arrendada, própria, 

rendas sociais, cooperativas ou outros). 
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Figura 2.5 - Distribuição quanto ao tipo de utilização das habitações nos estados membros da UE, The State of 

Housing in the EU 2017. 

 

Para este trabalho é de salientar as percentagens de habitação social (cinzento) e de arrendamentos 

(laranja) em Portugal comparativamente com países com sistemas sociais mais desenvolvidos como a 

França, Reino Unido, Holanda, Áustria e Dinamarca. Esta diferença de valores pode ser justificada por 

três fatores. O primeiro deve-se às diferenças culturais entre os países, em Portugal prioriza-se a compra 

da habitação em vez do arrendamento, 70-75% representa habitação própria, contrariamente na Suécia 

(ou mesmo da Alemanha) a habitação própria ocupa cerca de 40-45%. O segundo fator relaciona-se com 

questões políticas, o tipo de política mais conservadora que se praticou em Portugal (1933-1974) deixou 

o país muito atrasado no desenvolvimento da habitação comparativamente com os países mais 

desenvolvidos. O último fator envolve a questão económica, praticamente todos os países com 

percentagens maiores de rendas sociais são também países com economias mais desenvolvidas, ou seja, 

países mais ricos e com estados sociais mais fortes e desenvolvidos.  

Esta análise permite perceber as diferenças que existem nos vários estados europeus quanto ao tipo de 

ocupação das habitações e leva a uma reflexão sobre a existência de unanimidade nas formas de atuação 

para resolver o problema da habitação.  

 

2.4.5. QUALIDADE DA HABITAÇÃO E POBREZA ENERGÉTICA 

Existem muitos países europeus, principalmente na Europa de leste onde a questão do aumento dos 

preços da habitação não é tão preocupante como na restante União Europeia. No entanto essas habitações 

enfrentam problemas de habitabilidade, que como referido no ponto 2.2. e 2.3. têm grandes 

consequências na saúde dos seus ocupantes. O problema é que esses moradores não têm rendimentos 

suficientes para poder conservar e modernizar as suas instalações sem o apoio do estado que por sua vez 

tem políticas sociais mais debilitadas (por exemplo a Bulgária, Estónia e Roménia). Consequentemente 

as precárias condições de habitabilidade, resultantes de más condições económicas tendem conduzir a 

uma pobreza energética, isto é, para a incapacidade de conseguir garantir as condições ideias de 

habitabilidade como por exemplo uma temperatura interior de conforto. 

O parágrafo transcrito aborda precisamente a dificuldade dos moradores em habitações de rendas 
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controladas apresentaram grandes dificuldades financeiras. No Reino Unido as habitações sociais 

apresentam uma eficiência energética maior do que qualquer outro tipo de habitação, no entanto os 

baixos rendimentos impedem que parte desses ocupantes consigam manter uma temperatura adequada 

no seu interior. 

“(…) For instance in the UK the average social rented home is of significantly higher energy efficiency 

than any other tenure. Despite this, with 22% of social rented households saying that they are unable to 

keep their home adequately warm the proportion is higher than among homeowners or private renters 

reflecting the concentration of low incomes in social housing. (…)” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

 

As Figuras 2.6 e 2.7 demonstram que, por exemplo a Holanda continua a investir para resolver os 

problemas de habitação existentes no país, mostrando que é possível resolver este problema evitando a 

segregação da população mais carenciada. Visto do exterior alguém que não conhece o edifício não o 

identifica como um complexo de rendas controladas, as condições que são apresentadas revelam a 

preocupação do projeto em respeitar as boas condições de salubridade e de qualidade do ambiente. O 

caso específico apresentado, WoZoCo Apartments localiza-se em Amesterdão e o seu projeto ficou 

marcado pela necessidade de garantir as condições mínimas de iluminação natural requeridas naquele 

país. Das cem habitações requeridas no projeto, treze não satisfaziam esses requisitos mínimos e por 

isso não foram poupados esforços no sentido de garantir que todos tinham acesso às condições 

necessárias. 

 

Figura 2.6 - Consolas idealizadas para garantir a entrada de iluminação natural no WoZoCoApartments, MVRDV. 

 

Figura 2.7 - Varandas das habitações, WoZoCoApartments Amesterdão, MVRDV. 
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A pobreza energética merece preocupação, visto que uma em cada dez habitações (10%) na União 

Europeia tem dificuldade em manter uma temperatura adequada no seu interior, sendo a grande maioria 

dessa pobreza, nos países do sul e sudeste do continente. No entanto quando se fala em pobreza 

energética é necessário não focar apenas na quantidade de energia gasta mas considerar todos os fatores 

que envolvem o problema como por exemplo a sua posição geográfica, o seu clima e todos os fatores 

socio-culturais desse país. Países mais ricos têm disponibilidades financeiras maiores para aquecimento 

assim como necessidades óbvias devido às baixas temperaturas exteriores que alcançam, e é isso que é 

evidenciado no parágrafo transcrito em baixo. 

“(…) Lower levels of fuel poverty are observed in Scandinavian and other Northern and Central 

European countries, including Germany, the Netherlands or Austria. In these countries, less than 5% of 

all households report that they are unable to keep their home adequately warm. (…)” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

 

Na Figura 2.8 confirma-se que Portugal tem dos consumos mais baixos de energia comparativamente 

com outros países da europa. O indicador utilizado é o consumo de energia final por habitante no 

consumo doméstico excluíndo o transporte pessoal. 

 

 

Figura 2.8 - Consumo médio per capita de energia em Kg equivalente petróleo no ano de 2016 , Eurostat. 

 

É facilmente verificável a discrepância dos consumos energéticos domésticos em Portugal (vermelho) 

com a média dos membros da UE (azul). No entanto este enquadramento dos consumos não pode deixar 

de ser acompanhado por outros dois indicadores, o preço da energia associado a cada país e os seus 

rendimentos per capita. Assim nas Figuras 2.9 e 2.10 apresentam-se os preços da eletricidade e do gás 

em cada país da UE. A vermelho estão salientados os valores referentes a Portugal, onde é possível 

percecionar os elevados custos da energia no setor doméstico. Esta é uma das razões pela qual Portugal 

apresenta debilidades no que se refere à capacidade de aquecimento de uma habitação. 
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Figura 2.9 - Preço da eletricidade no setor doméstico em euros por kWh, Eurostat. 

 

 

Figura 2.10 - Preço do gás natural no setor doméstico em euros por Gj, PorData e Eurostat. 

 

Confirmados os elevados custos energéticos praticados em Portugal fica a faltar o enquadramento dos 

rendimentos. Na Figura 2.11 é clara a debilidade económica de Portugal comparativamente com a 

restante comunidade europeia. Os valores apresentados no eixo dos X são em PPS da sigla inglesa 

“Purshasing Power Standard” que de uma forma simplificada pretende “criar” um euro artificial que 

tenha em conta as diferenças nos gastos em cada país para desta forma ser possível comparar os 

rendimentos.  
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Figura 2.11 - PIB per capita (em euros) referente ao ano de 2017, PorData e Eurostat. 

 

2.4.6. DESENVOLVIMENTOS NA HABITAÇÃO, ACESSÍVEL E SOCIAL  

As políticas de desenvolvimento da habitação variam de país para país. A crise financeira em países 

com grande cultura social, como a Bélgica, França, Áustria e o Reino Unido, representou o inverso do 

ciclo esperado e os responsáveis pela habitação social conseguiram aumentar a disponibilidade de 

habitações sociais. No entanto em países mais afetados pela crise, a produção de habitação foi quase que 

suprimida comparativamente com os valores alcançados anteriormente. Outos países, nomeadamente a 

Holanda, com uma tradição muito forte em habitação social, tem assumido cada vez mais um papel 

residual. No parágrafo seguinte foi transcrito os últimos valores recolhidos relativos à produção de 

habitação em alguns países europeus onde se assiste a uma tendência de diminuição para cerca de metade 

dos valores da época pré-crise. 

“[…] In Italy the production of public housing between 2005 and 2014 almost halved, from about 9000 

units per year to 4600. In Spain, it went from over 15 thousand in 2005 to 2.5 thousand in 2014. Housing 

associations in Ireland built about 1.3 thousand homes in 2005 but only 350 in 2014. In the case of the 

Netherlands, the level of new housing production by housing associations dropped from over 40 

thousand in the year 2009 to about 20 thousand in 2014 as a consequence of reforms in the regulation 

and taxation of the sector (Housing Europe 2016). (…)” 

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

No entanto, no plano geral nem tudo é negativo pois existem países onde as políticas relativas à 

habitação têm permitido o desenvolvimento desta última. Inglaterra por instância, devido à crise, alocou 

o seu financiamento no desenvolvimento de habitação acessível em detrimento do aumento das 
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habitações de renda social. Outro aspeto cada vez mais salientado é a reemergência das habitações 

colaborativas. À semelhança do assistido em Portugal nos anos 70, grandes números de residentes têm 

se juntado, e organizado comunidades para a criação de habitações partilhadas, fundos de terra 

comunitários, cooperativas habitacionais e outras formas de habitação coletiva auto-organizada. Outros 

exemplos que se destacaram nos últimos dois anos:  

“Conversely, over the past two years, an increased output of social rental housing was reported in 

Germany and Luxemburg and in the Belgian region of Flanders.[…] Ireland adopting an ambitious 

'Rebuilding Ireland' strategy with a strong emphasis on the (social) rental sector and tackling home- 

lessness, the Czech Republic debating a new law on social housing. For the time being this shows a 

degree of political commitment, but the effects are not seen yet. (…)”  

(ALICE PITTINI, Gerald Koessl, Julien Dijol, Edit Lakatos, Laurent Ghekiere, 2017) 

 

Com este parágrafo verifica-se que existem esforços para acompanhar a crescente necessidade de 

habitações para todos. Porém, esta resolução de problemas é maioritariamente resultado dos esforços 

locais, a administração da própria cidade, e nem sempre promovidos a níveis nacionais. 

 

2.5. HABITAÇÃO SOCIAL EM PORTUGAL 

O grande desenvolvimento da habitação em Portugal deu-se no pós 25 de Abril de 1974 com o projeto 

SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local. O objetivo do projeto era de fornecer apoio às famílias 

em más condições de habitabilidade e apoiar o processo de realojamento, através da formação de 

cooperativas, apoio no projeto, ações fundiárias e ainda assistência na construção. 

A realidade encontrada no início do projeto era mais precária do que o inicialmente imaginado. José 

Batista Alves, diretor do SAAL em julho de 1975, descreve o cenário encontrado através dos seguintes 

indicadores (ALVES, José Baptista, 2017):  

 Déficit de 600 mil alojamentos; 

 25% da população vivia sem condições de habitabilidade; 

 52% não possuía abastecimento de água; 

 53% não possuía energia elétrica; 

 60% não possuía rede de esgotos; 

 67% não possuía instalações sanitárias. 

 

Nos anos 90 surge um programa novo apelidado de PER – Programa Especial de Realojamento. O 

programa surge da necessidade política de solucionar o problema de expansão dos bairros degradados à 

entrada das cidades. Ao contrário do SAAL que previa a aplicação de conhecimentos técnicos para 

apoiar à reconstrução das habitações próprias o PER previa o realojamento em massa das populações 

em bairros sociais por vezes longe da zona original da habitação, com o objetivo principal de acabar 

com as “barracas”. (CACHADO, Rita Ávila, 2013) 

 

Em fevereiro de 2018 o IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, lança o seu relatório de 

Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional. Através de inquéritos 
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realizados aos municípios o instituto faz um resumo da situação atual da habitação em Portugal, 

revelando que ainda persistem em território nacional situações de grave carência habitacional 

(URBANA, Instituto da Habitação e Reabilitação, 2018): 

 187 municípios têm carências habitacionais sinalizadas; 

 Foram identificadas 25.762 famílias como estando em situação habitacional claramente insatisfatória 

(0.78% dessas famílias residentes naqueles municípios); 

 Existem 14.748 edifícios e 31.526 fogos sem condições mínimas de habitabilidade; 

 Existem municípios onde a percentagem de famílias em situação de carência habitacional face ao 

total de famílias residentes assume uma expressão bastante significativa (acima dos 3%), 

designadamente, Mira, Monforte, Mourão, Murtosa, Amadora, Almada, Loures e Mesão Frio. 

 

O relatório conclui ainda que existe uma forte concentração das carências habitacionais nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto (URBANA, Instituto da Habitação e Reabilitação, 2018): 

 74% do total das famílias identificadas localizam-se nas Áreas Metropolitanas; 

 Dos 12 municípios com mais de 500 agregados familiares em situação de carência habitacional 10 

pertencem a estas áreas; 

 Na Área Metropolitana de Lisboa residem mais de 50% do total de famílias em carência habitacional; 

 Para além do Porto e Lisboa, os municípios da Amadora, Loures e Almada sinalizam mais de 1.000 

famílias com graves carências habitacionais nos respetivos territórios; 

 É também na periferia dos municípios de Lisboa e Porto que se localiza um elevado número de 

municípios com mais de 150 famílias a realojar; 

 Para além da concentração de carências nas Áreas Metropolitanas, não há outro fator de casualidade 

geográfica claramente relevante, assistindo-se a uma dispersão territorial das situações de carência 

habitacional; 

 Não obstante, comparando com o número de famílias sinalizadas no âmbito do PER (48.416 

famílias), as carências habitacionais reduziram-se nas Áreas Metropolitanas representando 

atualmente somente cerca de 39% do total registado na década de noventa; 

 Esta redução do número de famílias em situação de carência habitacional é superior na AMP, cujo 

universo atual é de 32% face ao sinalizado no PER, sendo este universo de 41% na AML; 

 A persistência destas carências não pode ser explicada somente pela não conclusão do PER em alguns 

municípios, dado que as famílias que foram sinalizadas neste programa e que, por ainda aguardarem 

realojamento, foram também sinalizadas no inquérito são somente 2.531, o que significa que foram 

identificadas neste levantamento 16.165 famílias nas áreas Metropolitanas que correspondem a novas 

carências habitacionais ou a casos que não estavam abrangidos pelos critérios do anterior programa. 

 

No que toca à tipologia do alojamento em que se encontram estas famílias é de salientar (URBANA, 

Instituto da Habitação e Reabilitação, 2018): 

 Uma forte prevalência das categorias “Barracas e construções Precárias” e “Conjunto Urbano 

Consolidado Degradado”, onde residem, respetivamente, 47% e 25% das famílias em situação de 

grave carência habitacional; 
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 A categoria “Barracas e Construções Precárias” tem maior peso na AML (45%) enquanto na AMP é 

a categoria “Conjunto Urbano Degradado” a mais referenciada (70%); 

 Esta diferença reflete a especificidade territorial das carências habitacionais e a expressão localizada 

de certos tipos de ocupação, como são exemplo as “ilhas” na AMP; 

 A terceira tipologia mais frequente é o “Bairro Social” (15%), refletindo, essencialmente, situações 

de alojamento em edificações da primeira metade do Sec. XX atualmente degradadas e situações de 

alojamento temporário que já ultrapassaram largamente a sua duração expectável. 

 

Para além da análise dos dados obtidos no inquérito aos municípios, comparou-se ainda com os 

resultados de outras fontes como os Censos de 2011 e o Inquérito à Habitação Social em Portugal, 

promovido pelo INE em 2015. Tendo os devidos cuidados devido à distância temporal e diferença entre 

critérios resultam desta comparação as seguintes conclusões (URBANA, Instituto da Habitação e 

Reabilitação, 2018): 

 A totalidade do parque habitacional português recenseado como vago (cerca de 735 mil fogos) é 

largamente superior ao número de famílias com graves carências habitacionais identificadas pelos 

municípios; 

 Entre os 187 municípios que identificaram carências habitacionais todos apresentavam, em 2011, um 

número superior de fogos vagos face às necessidades identificadas; 

 Mesmo no município em que a relação entre o número de fogos vagos e famílias em carência 

habitacional é menor, a cobertura é de 244%; 

 O total de fogos de habitação social vagos daria para realojar 27% das famílias sinalizadas; 

 A distribuição entre fogos de habitação social vagos e famílias carenciadas é muito desigual, havendo 

disponibilidades em municípios sem carências e carências em municípios sem ou com 

disponibilidades mínimas de fogos; 

 Somente 25 municípios apresentam um número de fogos de habitação social vagos suficientes para 

dar resposta às carências habitacionais identificadas nesse mesmo município, sendo que o universo 

de famílias abrangidas é de 200. 

 

Verificou-se com os pontos transcritos do relatório do IHRU, que a realidade portuguesa ainda carece 

de evolução. Apresentam-se situações em que a habitação social existente não satisfaz as necessidades 

nacionais, e as condições de muitas das habitações existentes não se adequam aos parâmetros atuais de 

qualidade habitacional. É necessário estudar aquilo que existe, perceber como é que alterações às 

construções originais alteram os comportamentos dos moradores, se apenas alterações às condições 

físicas dos edifícios são suficientes para resolver as problemáticas e ainda a partir de que ponto justifica 

falar de eficiência energética. 

 

2.6. HABITAÇÃO SOCIAL NO PORTO 

Nos anos 40 existiam no Porto cerca de 13000 casas em “ilhas” das quais apenas 3700 poderiam ser 

melhoradas sendo necessário a demolição das restantes. Com a revolução de 74 e a introdução do projeto 

SAAL a adesão por parte dos portuenses foi mais que demonstrativa das suas necessidades, resultando 

em projetos como a urbanização da Bouça, da autoria do Arquiteto Siza Vieira (Figura 2.12). No entanto, 
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segundo a Câmara Municipal do Porto, ainda existem cerca de 957 ilhas onde vivem cerca de 10.000 

pessoas, muitas vezes em más condições. 

(ANDREIA VILARINHO, Cláudia Ornelas e Patrícia Almeida, 2011) 

 

   

Figura 2.12 - Fotografias da Urbanização da Bouça, Porto.  

 

Repetindo algumas estatísticas já apresentadas no ponto 2.5 Habitação Social em Portugal estes pontos 

permitem perceber o esforço constante por parte do município de respeitar a constituição portuguesa e 

garantir o direito à habitação dos seus cidadãos, mas revela também a necessidade que existe em 

preservar aquilo que existe: 

 A redução do número de famílias em situação de carência habitacional é superior na AMP, cujo 

universo atual é de 32% face ao sinalizado no PER (…); 

 A categoria “Barracas e Construções Precárias” tem maior peso na AML (45%) enquanto na AMP 

é a categoria “Conjunto Urbano Degradado” a mais referenciada (70%); 

 

Este trabalho é focado no levantamento das soluções higrotérmicas de edifícios de habitação social que 

se encontram sobe a administração da Domus Social, organismo responsável pelo desenvolvimento da 

área da habitação no Porto e da gestão do património assim como da do parque de habitação pública. Os 

seguintes pontos descrevem a atual situação do património de habitação social no município do Porto 

(SOCIAL, Domus, 2018) : 

 49 conjuntos de habitação social, divididos por 7 freguesias; 

 12,632 fogos; 

 1,545 T1, 4,034 T2, 5,645 T3, 1,372 T4, 35 T5, 1 T7; 

 Os valores médios das rendas praticadas são de 39,27€ por T1, 56,04€ por T2, 60,68€ por T3, 

68,79€ por T4, 89,62€ por T5, 59,86€ por T7;  

 em média a renda praticada nas habitações sociais do município é de 57,63€; 

 desde janeiro de 2018 já foram registadas 11,823 intervenções na especialidade de construção civil 

e de eletromecânica nas habitações sociais. 
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Quanto à caracterização demográfica a realidade traduz-se nos seguintes pontos (SOCIAL, Domus, 

2018): 

 28.294 residentes, dos quais 15.678 são residentes femininos e 12.603 são masculinos; 

 5.987 habitantes ativos e 8.219 desempregados; 

 A dimensão média do agregado é de 2,38; 

 6,58% são idosos que vivem sozinhos; 

 8.402 reformados, que se traduz numa percentagem de 29,70% dos residentes totais; 

 

Simultaneamente tem-se assistido também a um investimento na reabilitação do património existente. 

Têm se completado trabalhos interrompidos pela crise financeira, iniciado novas reabilitações e 

organizado o realojamento de famílias como é o caso do bairro do Aleixo. Na Figura 2.13 apresentam-

se as intervenções que decorriam à data 15/04/2019, demonstrando o interesse em desenvolver a 

habitação no município. 

 

 

Figura 2.13 - Identificação das obras a decorrer durante o mês de março de 2019, website da Domus Social. 

 

2.7. POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

No contexto global, o tema Energia ocupa um papel de destaque nas mesas de debates. A procura por 

soluções mais eficientes do ponto de vista do consumo energético tornou-se o foco de trabalho de muitas 

empresas. Essa preocupação passou para a construção civil, onde os edifícios ocupam um papel 

preponderante nessa poupança de energia. Em Portugal o tema é fracamente abordado e já existem 

projetos que procuram perceber onde é que é utilizada a energia que é consumida.  

Em 2010 foi apresentado o documento produzido pelo INE e pela Direção Geral de Energia e Geologia 

onde são tratados os resultados do inquérito sobre o Consumo de Energia no Setor Doméstico. Da edição 

de 2011 foram retirados alguns resultados que se apresentam mais relevantes no desenvolvimento deste 

projeto (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Direção Geral de Energia e Geologia, 2011): 

 O setor doméstico consumia uma fatia de 17,7% da energia total consumida no ano de 2009, ou seja 

um total de 1,044,658 tep; 
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 A eletricidade é consumida em 99,9% das habitações, seguida pelo GPL garrafa Butano utilizado em 

cerca de 56% dos alojamentos e a lenha utilizada em cerca de 40%; 

 Em termos de peso, a eletricidade representa 42,6% do consumo total (em tep), lenha 24,2%, GPL 

de garrafa representa 16,6% e o GPL canalizado 2,4%, o gás natural representa uma fatia de 9%; 

 A energia solar térmica representava apenas 0,7% do consumo total de energia, sendo que apenas 

1,8% dos alojamentos consomem este tipo de energia; 

 As fontes renováveis (nomeadamente carvão vegetal, lenha e a solar térmica) correspondiam a ¼ do 

consumo de energia no setor doméstico; 

 39,5% da energia consumida no setor doméstico é destinada para a cozinha, 23,5% para o 

aquecimento de águas, 0,5% arrefecimento do ambiente, 21,5% para aquecer, 4,5% para a iluminação 

e 10,9% para equipamentos elétricos; 

 O aquecimento do ambiente é feito maioritariamente através da queima de lenha (não incluindo 

briquets e pellets), seguido de gasóleo de aquecimento 14,1%, eletricidade 13,9%; 

 O aquecimento de águas divide-se em 34,5% feito com GPL Garrafa Butano, 27,9% Gás Natural, 

8,4% gasóleo de aquecimento, 8,3% garrafa Propano, 7,4% GPL canalizado, 7% Lenha. 

 

Também foram recolhidas informações relativas às soluções construtivas do parque habitacional 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Direção Geral de Energia e Geologia, 2011):  

 O vidro simples ainda representa cerca de 70% do vidro nas diferentes fachadas; 

 Apenas 21,1% dos alojamentos possuem isolamento nas paredes exteriores; 

 E dos alojamentos que se localizam no último piso e moradias, apenas 17% tem isolamento na 

cobertura. 

 

Desde 2010 aumentaram as políticas relativas ao consumo de energia e à eficiência dos equipamentos. 

A legislação sofre alterações orientando o dimensionamento das habitações e as intervenções no 

caminho da eficiência energética. A Portaria nº 349-B/2013, por exemplo, introduz atualizações à forma 

como são calculadas as necessidades energéticas de uma habitação passando assim a definir novos 

limites e requisitos. Na Tabela 2.1 é apresentado, a título de exemplo, a evolução dos requisitos mínimos 

de eficiência energética para uma caldeira, onde é estipulado um valor em 2013 e há um aumento da sua 

exigência em 2015. 

 

Tabela 2.1 - Evolução da classe energética mínima para caldeiras, Portaria nº 349-B/2013. 

 

 

Esta consciencialização energética, assim como fortes campanhas de sensibilização entre a população e 

os próprios técnicos e projetistas levou a um desenvolvimento mais sustentável das habitações, sejam 
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elas privadas ou públicas. Um exemplo disso é a reabilitação do bairro de Ramalde e a implementação 

de painéis de captação de energia solar térmica nas coberturas destinados ao aquecimento de águas 

sanitárias, evidenciados na Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 - Painéis solares nas coberturas do Bairro de Ramalde. 

 

Pretende-se chamar a atenção que por vezes, a ambição de inserir o país na vanguarda da evolução pode 

fazer com que as medidas adotadas sejam alienadas da realidade em que serão aplicadas. Apresentando 

agora os valores anuais de Graus Dias de aquecimento,  referentes ao ano de 2018, Figura 2.15, observa-

se que Portugal só se posiciona atrás de Malta e do Chipre. ( Portugal com 1304 GD aquecimento sendo 

a média europeia 2938 GD).  

 

 

Figura 2.15 - Gráfico de barras com os Graus Dias de Aquecimento de cada país referentes ao ano de 2018, 

dados da Eurostat. 
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Tendo este fator em consideração, será necessário avaliar se haverá realmente necessidade de na 

habitação social em Portugal adotar valores tão exigentes de condutibilidade térmica como os que são 

apresentados na Tabela 2.2, tendo em consideração que as debilidades económicas que os portugueses 

têm não permitem um aquecimento contínuo das suas habitações.O aumento destas exigências, neste 

caso dos isolamentos, poderá provocar uma aplicação desproporcionada destes materiais que por 

consequência poderá resultar num sobrequecimento das habitações durante o verão não contribuindo 

para a melhoria do conforto de Inverno. 

Os valores e as considerações apresentados na Tabela 2.2, revelam uma realidade que em circunstâncias 

de famílias de classe média já apresentam fortes entraves à sua correta aplicação e ao ideal 

funcionamento. Por exemplo uma parede dupla de tijolo com caixa de ar, sem isolamento térmico, 

rebocada de ambos os lados (sistema bastante utilizado durante os anos 90) apresenta um coeficiente de 

transmissão térmica de 1,30 W/m2.˚C comparativamente com o valor de referência de 0,4 W/m2.˚C, 

atualmente em vigor para a cidade do Porto. Outro exemplo é uma janela de vidro simples em alumínio 

ionizado com um coeficiente de 4,1 W/m2.˚C tem como valor de referência 2,80 W/m2.˚C. 

 

Tabela 2.2 - Valores de referência de coeficientes de transmissão térmica em Portugal continental, utilizados no 

cálculo do Nt, Portaria nº 349-B/2013. 

 

 

Considerando agora o caso específico da habitação social em Portugal, está-se perante uma realidade 

distinta. Os rendimentos dos núcleos familiares estão longe de permitir um orçamento de utilização que 

garanta um aquecimento permanente, e se assim o é, a utilização do isolamento deveria ser estudada de 

forma específica para a realidade em que vivem estes moradores.  

Assim deve ser efetuada uma reflexão sobre os moldes em que deve ser discutida a eficiência energética 

neste contexto. Existe em estudo uma metodologia chamada Índice de Desconforto Passivo, 

desenvolvido numa tese de Doutoramento pela Engenheira Sílvia Magalhães sobe a orientação do 

Professor Doutor Vasco Peixoto de Freitas, que visa adaptar a classificação energética das habitações 

sociais. A atual metodologia de cálculo da classificação energética parte do pressuposto que a habitação 

é aquecida de forma permanente. Já foi demonstrado noutros subcapitulos que esta não é a realidade 

portuguesa e ainda menos quando se fala em habitação social. Ou seja é assumido um principio que não 

se traduz na realidade e fala-se em poupança energética quando a energia não é gasta. Assim o novo 

índice não visa classificar a habitação tendo por base uma poupança energética mas sim uma alteração 
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ao desconforto sentido. Por outras palavras o novo método mede o desconforto que um morador sente 

dentro da habitação, e a reabilitação não trará uma poupança de energia mas sim uma diminuição das 

horas de desconforto.  

Com isto assume-se que os residentes na habitação social portuguesa estão sempre sujeitos a algum 

desconforto devido a todos os fatores anteriormente descritos e o objetivo das intervenções passa por 

tentar diminuir esse desconforto nunca ficando alienados da realidade em que se desenvolve o projeto. 
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3 
DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO  

De forma a realizar o levantamento das soluções higrotérmicas foi necessário escolher previamente uma 

urbanização que servisse de caso de estudo. Esta serviria de urbanização tipo para uma caracterização 

generalizada do parque habitacional da região norte. Tendo em conta limitações de tempo na realização 

desta dissertação, torna-se difícil estudar e catalogar mais do que uma urbanização. Para isso foram 

definidos alguns critérios que tinham de ser cumpridos de forma a satisfazer os princípios desde projeto 

para uma escolha da urbanização a estudar. 

Primeiro, por razões de proximidade e facilidade no acesso a documentação, a urbanização deveria estar 

sobre a gestão da Câmara Municipal do Porto, mais concretamente sobre a administração da Domus 

Social.  

O segundo objetivo seria a coexistência de habitações reabilitadas com não reabilitadas, com 

construções originais idênticas, de forma a permitir que o levantamento fosse alargado, percebendo-se 

os benefícios que a reabilitação trás na utilização das habitações. Mais ainda o levantamento seria 

completo com a obtenção de dados relativos aos valores interiores de temperatura e humidade relativa 

em duas habitações (antes e depois de reabilitado), e para se poder comparar as diferenças de resultados 

estas duas habitações teriam de ser o mais semelhante possível. 

No total, a Domus Social tem sobre a sua gestão 49 urbanizações. Dessas, 20 são apresentadas pela 

própria administração como não tendo sido reabilitadas, logo foram excluídas a priori por não ser 

possível estudar os benefícios de uma intervenção. Nos restantes 29 casos, procurou-se perceber quais 

é que satisfaziam as condições supracitadas.  Dentro destes critérios, as opções ponderadas basearam-

se na dispersão pela cidade (i.e., procurou-se escolher bairros que estivessem localizados em diferentes 

pontos da cidade). Por outro lado, a escolha subjacente partiu da existência de algum conhecimento 

sobre a urbanização, ou seja, pretendeu-se escolher urbanizações que já tivessem sido visitadas antes da 

realização do presente projeto ou onde o acesso a informação técnica fosse mais facilitado. Foi também 

ponderada a importância da data de construção das urbanizações, no entanto verificou-se que existe uma 

grande variedade de épocas construtivas, entre 1944 a 2008. Procurou-se perceber qual a predominância 

de época construtiva chegando-se aos valores apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Distribuição das urbanizações por década de construção, e cálculo da sua percentagem em função 

do número total de urbanizações. 

Ano Construção Nº Urbanizações % Total 

40’s 2 4,1 

50’s 6 12,2 

60’s 14 28,6 

70’s 8 16,3 

80’s 4 8,2 

90’s 4 8,2 

2000’s 11 22,4 

Total 49  

 

Conclui-se que, à exceção da década de sessenta e dois mil mais nenhuma seria representativa, 

traduzindo a maioria do parque habitacional em questão. Edifícios de dois mil não poderiam ser objeto 

de estudo pois todas as urbanizações construídas nessa altura não foram alvo de reabilitação. Os da 

década de sessenta já tinham sido completamente reabilitados à exceção de dois casos que não tinham 

sofrido qualquer tipo de alterações ainda. 

Tendo em consideração tudo o que foi descrito nos parágrafos anteriores, decidiu-se visitar as seguintes 

urbanizações e confirmar a sua viabilidade para serem objeto de estudo: Agrupamento Habitacional do 

Viso, Bairro de Ramalde, Bairro de Contumil, Bairro de Bom Pastor, Bairro do Cerco e a Urbanização 

de Santa Luzia. Na Figura 3.1 apresenta-se a localização das várias urbanizações listadas, onde é 

percetível a sua dispersão pela cidade do Porto. 

 

 

 

Figura 3.1 - Localização das urbanizações visitadas na cidade do Porto. 
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3.2. APRESENTAÇÃO DAS HIPÓTESES 

3.2.1. AGRUPAMENTO HABITACIONAL DO VISO 

O Agrupamento Habitacional do Viso, situado na Freguesia de Ramalde, foi construído em 2001 e é 

constituído por 254 fogos. Atualmente, residem neste Agrupamento Habitacional cerca de 610 pessoas 

e a sua localização é apresentada na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Localização do Bairro do Viso na cidade do Porto. 

 

O agrupamento habitacional do Viso era um forte candidato a ser objeto de estudo, devido à coexistência 

de edifícios originais e de outros que já tinham sofrido intervenções. No entanto a visita ao local revelou 

outra realidade. As intervenções anunciadas para aquela urbanização não se verificaram no local. As 

Torres, edifícios em altura assim chamados pela gestão, sofreram efetivamente intervenções, mas apenas 

na parte estética como pinturas armadas no exterior, e acabamento de pinturas no interior não sendo o 

tipo de trabalhos que provoquem uma alteração significativa ao conforto dos moradores. Os restantes 

edifícios tinham anunciado alterações aos revestimentos da cobertura, colocação de isolamentos nos 

desvãos, substituição de caleiras, mas uma inspeção ao local não revelou essas alterações. Outro fator é 

a diferença de construção entre os diferentes edifícios na mesma urbanização. Na Figura 3.3 evidencia-

se uma fotografia de uma das torres da urbanização que apresenta uma construção muito distinta dos 

blocos da Figura 3.4, edifícios mais antigos e com características muito distintas. Pelos motivos 

supracitados a opção do Viso como objeto de estudo foi excluída. 

 

 

Figura 3.3 - Torre construída nos anos 90, no Bairro do Viso, onde se evidencia as pinturas que foram realizadas. 
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Figura 3.4 - Do lado esquerdo uma vista geral de outros edifícios habitacionais que se encontram no Bairro do 

Viso; do lado as coberturas dos blocos em fibrocimento (contrariamente ao anunciado de coberturas de painel 

“sandwich”). 

 

3.2.2. BAIRRO DE RAMALDE 

O Bairro de Ramalde, situado na Freguesia de Ramalde, foi construído em 1979 e é constituído por 272 

fogos, distribuídos por 7 blocos. Atualmente, residem neste Bairro cerca de 679 pessoas. A localização 

do bairro é evidenciada na Figura 3.5 e na Figura 3.6 apresenta-se uma vista geral dos edifícios. 

 

 

Figura 3.5 - Localização do Bairro de Ramalde na cidade do Porto. 

 

 

Figura 3.6 - Vista geral do Bairro de Ramalde. 
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Ramalde foi excluído como caso de estudo, pois uma breve visita ao bairro demonstrou que todos os 

blocos já tinham sido alvo de uma profunda intervenção há cerca de 2 anos. Não se encontrou a situação 

desejável de coexistência de edifícios reabilitados com edifícios originais (Figura 3.7). 

 

   

Figura 3.7 - Na imagem da esquerda pormenor, das novas caixas de estores em alumínio com isolamento no 

interior, peitoris em alumínio com pingadeiras, e por cima da caixa de estore a ponta de tubo para drenagem da 

caixa de ar; na imagem da direita, os painéis solares instalados nas coberturas para aquecimento de águas 

sanitárias. 

     

3.2.3. BAIRRO DE CONTUMIL 

O Bairro de Contumil, situado na Freguesia de Campanhã, foi construído na década de 70 e requalificado 

em 2015. É constituído por 254 fogos, distribuídos por 6 blocos. Atualmente, residem neste Bairro cerca 

de 643 pessoas. A sua localização, na zona nordeste da cidade é evidenciada na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Localização do Bairro de Contumil na cidade do Porto. 

 

A situação do bairro de Contumil é em todo semelhante à situação anterior do bairro de Ramalde. A 

visita ao local revelou que todos os blocos já tinham sido alvo de uma profunda intervenção. A diferença 

neste caso é que os blocos foram reabilitados em alturas distintas. Uma vez mais, não se identificou a 

situação desejável de coexistência de edifícios reabilitados com edifícios originais, pelo que esta 

urbanização também foi excluída como caso de estudo (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 - Fotografias de dois blocos habitacionais distintos onde se visualiza a diferença de soluções 

construtivas utilizadas em alturas diferentes. 

   

3.2.4. BAIRRO DE BOM PASTOR 

O Bairro do Bom Pastor, situado na Freguesia de Paranhos, foi construído em 1974 e é constituído por 

274 fogos, distribuídos por 10 blocos. Atualmente, residem neste Bairro cerca de 668 pessoas. Esta 

urbanização é a mais central daquelas que foram visitadas e a sua localização é evidenciada na Figura 

3.10. 

 

 

Figura 3.10 - Localização do Bairro do Bom Pastor na cidade do Porto. 

 

A situação do bairro do Bom Pastor é ligeiramente diferente das anteriores. O bairro foi alvo de duas 

intervenções às suas edificações, sendo que à data da realização deste documento já se estava a 

desenrolar a segunda fase (Figuras 3.11 e 3.12). O facto de as obras já estarem a decorrer foi considerado 

como podendo não provocar impacto nas respostas aos inquéritos, uma vez que as alterações sentidas 

pelos utilizadores não são imediatas (redução da fatura energética, maior conforto higrotérmico tanto no 

inverno como no verão). No entanto poderiam provocar modificações significativas nos hábitos do 

quotidiano dos residentes e por conseguinte alterar os valores obtidos nas medições. Assim sendo, o 

Bairro do Bom Pastor não foi utilizado como objeto de estudo. Porém, na Figura 3.13 são apresentadas 

umas imagens de pormenores de soluções construtivas utilizadas nessa urbanização. 
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Figura 3.11 - Fotografia onde se observa edifícios com os trabalhos terminados e outros ainda a decorrer. 

 

 

Figura 3.12 - Perspetiva geral que demonstra o aspeto final dos edifícios após as obras de reabilitação. 

 

   

Figura 3.13 - À esquerda, uma janela de caixilharia em alumínio e respetivo peitoril e grelha de ventilação. À 

direita, pontas de tubo em PVC para drenagem da caixa de ar. 

 

3.2.5. BAIRRO DO CERCO 

O Bairro do Cerco do Porto, situado na Freguesia de Campanhã, foi construído em 1963 e ampliado em 

1991. É constituído por 892 fogos, distribuídos por 34 blocos. A sua construção dividiu-se em duas 
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fases: primeira fase - 32 blocos (804 habitações); segunda fase - 2 blocos (88 habitações). Atualmente, 

residem neste Bairro cerca de 2.087 pessoas. A localização do bairro é evidenciada na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 - Localização do Bairro do Cerco na cidade do Porto. 

 

O Bairro do Cerco tinha todas as condições para o desenvolvimento do projeto. Apresenta edifícios de 

construção original idêntica reabilitados e outros ainda por reabilitar, Figura 3.15 à esquerda. Apresenta 

também alguns a serem reabilitados, Figura 3.15 à direita, que seria uma vantagem para se perceber 

melhor algumas técnicas construtivas.  

 

   

Figura 3. 15 - À esquerda, coexistência de edifícios já reabilitados e outros por reabilitar na mesma urbanização. 

À direita, bloco de habitações em fase de reabilitação. 

  

Todavia, para o bom funcionamento do projeto é de extrema importância a boa cooperação dos 

moradores das respetivas urbanizações. Sendo um dos objetivos do presente trabalho a perceção das 

melhorias de conforto por parte dos residentes e a obtenção de dados através de medições no local, é 

fundamental a boa receção do projeto por parte de quem lá reside. No entanto, durante a visita ao bairro 

foi percetível a falta de interesse dos moradores em colaborar e o receio que sentiam com a possibilidade 

de se fazer medições no interior das habitações.  

Por tais motivos conclui-se que seria de extrema dificuldade prosseguir com este projeto nesta 

urbanização, e por isso o Bairro do Cerco foi também excluído como objeto de estudo. 
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3.2.6  URBANIZAÇÃO DE SANTA LUZIA 

A Urbanização de Santa Luzia, situada na Freguesia de Paranhos, foi construída em 1994 e é constituída 

por 645 fogos, distribuídos por 75 blocos. Atualmente, residem nesta Urbanização cerca de 1.552 

pessoas. A localização é evidenciada na Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 - Localização da Urbanização de Santa Luzia na cidade do Porto. 

 

Esta urbanização foi escolhida por ter todos os parâmetros que se definiram como necessários: 

coexistência de edifícios originais e reabilitados, as intervenções realizadas foram significativas para 

criar alterações no interior e ainda a componente social desta urbanização onde durante as primeiras 

visitas os moradores não se mostraram incomodados quando abordados com algumas questões de índole 

geral. Outros fatores que encaminharam a escolha para esta urbanização foram em primeiro lugar a 

facilidade de acesso a documentos técnicos, devido à autoria dos projetos de reabilitação serem do 

Professor Vítor Abrantes e do Arquiteto Nuno Abrantes, e em segundo lugar alguns dos fogos já tinham 

sido alvo de estudos no desenvolvimento de outras dissertações, nomeadamente no desenvolvimento de 

certificados energéticos que se torna numa mais valia no levantamento das condições interiores reais 

(Figura 3.17). 

 

 

Figura 3.17 - Vista parcial da urbanização após as obras de reabilitação. 
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Na urbanização encontram-se dois “tipos” de edifícios: as torres e os blocos (Figura 3.18). A parte dos 

blocos está sobre gestão da Domus Social e sofreu uma profunda intervenção. As torres foram 

construídas pela Câmara Municipal do Porto para serem vendidas a núcleos familiares que 

apresentassem baixos rendimentos. Ambas apresentam o mesmo tipo de construção original, necessário 

para se poder efetuar uma correta comparação. No entanto existia uma preocupação relativamente à 

possibilidade de a venda dos fogos nas torres, o que permitia a alteração dos moradores que poderiam, 

ou não, ter uma situação financeira melhor, que por sua vez poderia alterar os comportamentos do 

quotidiano. Estas alterações são de extrema relevância pois esses comportamentos, ventilar a habitação 

e aquecer, irão definir as condições do ambiente interior. No entanto após alguma pesquisa no terreno 

percebeu-se que grande parte dos atuais residentes são os mesmos que residiam lá aquando da sua 

inauguração, pelo que a alteração comportamental não é tão significativa e esta situação deixa de ser um 

problema. 

 

 

Figura 3.18 - Planta da urbanização onde se distingue os blocos da urbanização a azul e as torres a vermelho. 

 

3.3.  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA 

Nos próximos pontos será efetuada a descrição construtiva tipo dos blocos de habitação. Salienta-se que 

apenas é apresentada a caracterização da urbanização e não das torres pelo facto de o estudo ser um 

levantamento para a habitação social. A abordagem às torres, como descrito anteriormente, é apenas 

para efeitos de comparação nas medições, uma vez que as soluções construtivas são idênticas.  

O levantamento das soluções construtivas mais relevantes para o estudo higrotérmico procurou 

identificar as soluções originais comparando-as com as utilizadas na reabilitação. 

 

3.3.1. ESTRUTURA DO EDIFÍCIO 

A estrutura do edifício apesar de não ter impacto direto no comportamento higrotérmico das habitações 

é determinante o seu correto funcionamento para a longevidade das soluções adotadas. É também 
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importante compreender a execução de maneira a perceber a correta utilização de soluções como a 

correção da ponte térmica. 

A estrutura é porticada em betão armado (Figura 3.19), com lajes aligeiradas (Figura 3.20) sobre 

fundações indiretas, comumente conhecidas como estacas. Na separação entre blocos contíguos existe 

junta de dilatação estrutural, mas desconhece-se o tipo de preenchimento dessas juntas. 

 

 

Figura 3.19 - Planta estrutural (retirada do projeto original) do 2º andar de um bloco exemplo, onde se identifica 

as lajes apoiadas em vigas que por sua vez descarregam em pilares. 

 

 

Figura 3.20 - Pormenor construtivo (retirado do projeto original) da armadura estrutural de uma laje aligeirada 

utilizada na estrutura dos edifícios. 

 

A correção da ponte térmica foi feita com a colagem de placas de 2,5 cm de poliestireno expandido 

moldado, apenas nas zonas de elementos estruturais tendo sido as placas rebocadas com uma camada 

de revestimento delgado de ligante misto, armada com rede de fibra de vidro, Figuras 3.21 e 3.22. 
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Figura 3.21 - Corte horizontal (retirado do projeto original) da correção da ponte térmica na zona de pilares. 

 

 

Figura 3.22 - Corte vertical (retirado do projeto original) da correção da ponte térmica na zona de vigas e lajes, 

retirado do projeto original. 

 

Como seria de esperar a intervenção nos blocos em nada alterou a componente estrutural dos edifícios. 

Apenas se procedeu à limpeza e impermeabilização da junta de dilatação com novo preenchimento em 

mástique, Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23 - Estado das juntas de dilatação entre blocos. 

Envolvimento da estrutura 

resistente com poliestireno 

extrudido de 20 mm de 

espessura 
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3.3.2. PAREDES 

As paredes exteriores foram originalmente construídas com alvenaria dupla de tijolo, pano exterior com 

tijolo de 7 e pano interior com tijolo de 11, com caixa-de-ar de 4 cm de espessura e sem isolamento 

térmico.  

O revestimento das fachadas (excetuando a situação supracitada da ponte térmica) foi realizado com um 

revestimento não tradicional pré-doseado de base mineral e acabamento por camada de revestimento de 

resinas sintéticas e cargas minerais. 

Não existe continuidade entre o revestimento da área de alvenaria e dos elementos estruturais a não ser 

pela camada de acabamento, como é possível observar na Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24 - Corte vertical com constituição da parede de alvenaria (retirado do projeto original). 

 

Na caixa de escadas a envolvente continua a ser considerada exterior devido à abertura das mesmas para 

o exterior e desenvolve-se na sua maioria através de uma parede simples de betão com espessura de 20 

cm com revestimento igual ao das zonas correntes exteriores descrito nos parágrafos anteriores. No 

interior, as paredes exteriores são rebocadas e pintadas a tinta plástica. 

A reabilitação dos elementos opacos da envolvente exterior, passou em primeiro lugar pela garantia da 

sua estabilidade através da reparação de fendas e aplicação de grampos de estabilização de panos. Após 

garantida a estabilidade procurou-se diminuir a condutibilidade térmica da envolvente. Esta última 

consistiu na aplicação de uma camada de 40 mm de isolamento térmico (poliestireno expandido, EPS 

100, 20 kg/m3) com revestimento sintético delgado armado (rede de fibra de vidro ou polipropileno com 

imunidade à humidade e aos álcalis) e acabamento final-fungicida. Este sistema é tradicionalmente 

conhecido como ETICS (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 - Pormenor construtivo da aplicação do sistema ETICS, retirado do projeto de execução da 

reabilitação e pormenor depois de realizada a obra. 

 

Nos parágrafos anteriores abordam-se as soluções construtivas utilizadas nas paredes da envolvente 

exterior. Só com a alteração à caixa de escadas, é que a grande generalidade dos edifícios passou a ter 

também uma envolvente interior. Este aspeto será abordado com mais detalhe no ponto 3.3.2.6 Caixa 

de escadas. Segundo o Relatório de Avaliação da Eficiência Energética realizado pela equipa do projeto 

de reabilitação e pelos certificados energéticos concluídos em alguns blocos, a intervenção provocou 

uma alteração do coeficiente de transmissão térmica na zona corrente das paredes e nas pontes térmicas 

planas apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 3.2 - Valores dos coeficientes de transmissão térmica em zona corrente das paredes e nas pontes 

térmicas planas. 

U (W/m2.˚C) Original Reabilitado 

Zona Opaca Corrente 1,30 0,58 

Ponte Térmica Plana 1,10* 0,51* 

 

*Estes valores não são apresentados em nenhum dos documentos. No entanto é possível calculá-los 

através do ITE50. Considerando que a situação mais comum é de pilares e vigas com uma largura de 30 

cm. 

𝑅𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,04 + 
0,03

1,3
+

0.02

0,037
+

0,3

2,0
+ 0,13 = 0,88 𝑚2℃/𝑊 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1

0,88
= 1,10 𝑊/𝑚2℃ 

𝑅𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,04 +
0,04

0,037
 
0,03

1,3
+

0.02

0,037
+

0,3

2,0
+ 0,13 = 1,96 𝑚2℃/𝑊 
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𝑈𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
1

1,96
= 0,51 𝑊/𝑚2℃ 

 

3.3.3. VÃOS ENVIDRAÇADOS E CAIXAS DE ESTORES 

Os vãos envidraçados originais são na sua generalidade compostos por janelas de duas folhas de correr, 

caixilharia em alumínio anodizado com vidro simples e sombreamento por estores de réguas de PVC. 

As caixas de estore foram instaladas sem qualquer tipo de isolamento térmico (Figura 3.26). 

 

   

Figura 3.26 - À esquerda, corte vertical da caixa de estore (retirado do projeto original) e à direita, interior da 

habitação, janela e respetiva caixa de estore (retirada do projeto de execução). 

 

Nas zonas de lavandaria passam a existir janelas de batente e vãos parcialmente preenchidos por lâminas 

de vidros basculantes e por perfis de vidro impresso perfilado (Figura 3.27) 

 

 

Figura 3.27 - Vãos envidraçados da lavandaria antes da reabilitação (retirado do projeto de execução). 

 

O projeto de reabilitação prevê a manutenção das janelas de alumínio do estilo batente existentes, devido 

ao seu bom estado de conservação, no entanto foram retiradas todas as janelas duplas colocadas pelos 

moradores. As janelas foram retiradas para se proceder à aplicação do novo revestimento e instalação 

de peitoris em alumínio (Figura 3.28) sendo recolocadas no fim deste processo. Os perfis de vidro 

impresso perfilado existentes na lavandaria foram substituídos por vidros novos do mesmo tipo (Figura 

3.29). 
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Figura 3.28 - Da esquerda para a direita, dispositivo de oclusão em PVC branco, pormenor do peitoril com uma 

saliência que impede os escorrimentos na fachada e pormenor da pingadeira. 

     

   

Figura 3.29 - Novo vão envidraçado da lavandaria, salientando-se o pormenor do novo peitoril em alumínio. 

 

Os estores em PVC foram substituídos por estores novos do mesmo material. Na caixa de estore foram 

colocadas grelhas de ventilação (abordadas com mais detalhe no subcapítulo 3.3.2.4 Ventilação) e o seu 

interior revestido com placas de 30 mm de espessura de poliestireno extrudido (Figura 3.30). 
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Figura 3.30 - Corte vertical da caixa de estore (retirado do projeto de execução da reabilitação) onde se 

evidencia o revestimento térmico colocado pelo interior da caixa de estore. 

 

No balanço final da reabilitação efetuada nos vãos envidraçados e estores verifica-se a continuidade dos 

valores dos coeficientes transmissão térmica associados às janelas mas verifica-se uma alteração nos 

valores da caixa de estore, necessários para tratar a ponte térmica aí existente. Os valores apresentados 

na Tabela 3.3 foram obtidos a partir do Relatório de Avaliação da Eficiência Energética realizado pela 

equipa de projeto da reabilitação. 

Tabela 3.3 - Valores dos coeficientes de transmissão térmica dos vãos envidraçados e da caixa de estore. 

U (W/m2.˚C) Original Reabilitado 

Janelas correntes  4,10 4,10 

Envidraçado lavandaria 6,20 6,20 

Caixa de estore 2,70* 0,83* 

 

*Estes valores não são apresentados em nenhum dos documentos. No entanto é possível calculá-los 

através do ITE50. Considerando que a situação mais comum é de pilares e vigas com uma largura de 

30cm. 

𝑅𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,13 +  
0,015

0,14∗∗ + 0,13 = 0,37 𝑚2℃/𝑊 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1

0,37
= 2,7 𝑊/𝑚2℃ 

𝑅𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,13 +
0,03

0,037
+ 

0,015

0,14
+ 0,13 = 1,2 𝑚2℃/𝑊 

𝑈𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
1

1,2
= 0,83 𝑊/𝑚2℃ 
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** Segundo o projeto original, o revestimento interior da caixa de estore foi realizado em aglomerado 

revestido a folha de tola. Assim, considerou-se a utilização de painéis de aglomerado de partículas de 

madeira ρ=600 kg/m3. 

 

3.3.4. VENTILAÇÃO 

O projeto original previa ventilação natural para os blocos. Os compartimentos principais não estão 

equipados com qualquer tipo de entrada de ar, sendo necessário abrir as janelas para ventilar, tornando-

se a renovação de ar da habitação dependente dos hábitos dos seus ocupantes. 

As instalações sanitárias são todas interiores e a admissão de ar é feita por grelhas colocadas a poucos 

centímetros do chão, ligadas a condutas de admissão abertas para o espaço abaixo do piso inferior, e a 

saída de ar faz-se por grelha colocada junto ao teto ligadas a colunas coletivas. 

Essas aberturas de admissão de ar podem ser visualizadas na Figura 3.31, onde é possível confirmar a 

sua proximidade ao terreno, a inexistência de grelhas para evitar o seu entupimento e em alguns casos 

essas aberturas encontravam-se tapadas pelo solo. 

 

 

Figura 3.31 - Orifícios exteriores de admissão de ar às instalações sanitárias sob a laje do R/Chão, antes da 

intervenção (retirado do projeto de execução da reabilitação). 

 

Nas instalações sanitárias contíguas às caixas de escadas, a admissão de ar é realizada por grelhas 

colocadas a poucos centímetros do chão, abertas para os patamares da caixa de escadas (Figura 3.32). A 

saída de ar dá-se igualmente por grelhas colocadas junto ao teto ligadas a colunas coletivas (Figura 3.33 

e Figura 3.34). 

 

Figura 3.32 - Orifícios de admissão de ar às instalações sanitárias contíguas à caixa de escadas, anterior à 

intervenção (retirado do projeto de execução). 
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Figura 3.33 - Esquemas simplificados do funcionamento do sistema de ventilação das casas de banho; à 

esquerda, sistema servido por condutas coletivas para admissão e extração de ar; à direita, sistema que utiliza 

grelhas individuais nas paredes contiguas às caixas de escada para admissão de ar e condutas coletivas para a 

sua extração. 

   

 

Figura 3.34 - Planta onde a vermelho estão as condutas de ventilação coletiva e a amarelo a grelha de admissão 

de ar através da caixa de escadas (retirada do projeto original). 

 

Na cozinha a saída de ar é realizada por chaminé sobre fogão (conduta coletiva), onde, com o passar dos 

anos, muitos moradores colocaram dispositivos de extração mecânica (exaustor). A lavandaria foi 

projetada como uma continuação do espaço da cozinha, não existindo nenhuma separação física entre 

os dois espaços (Figura 3.35). 
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Figura 3.35 - Planta (retirada do projeto original) que mostra a continuidade entre a cozinha e a lavandaria. 

 

Durante os trabalhos de reabilitação foram colocadas grelhas nas aberturas abaixo do R/Chão (Figura 

3.36) em alguns casos sendo necessário a remoção de terras na frente destes orifícios, e instalaram-se 

ventiladores estáticos nos terminais das condutas de ventilação emergentes na cobertura. Como referido 

anteriormente as caixas de estore dos quartos e da sala passaram a estar equipadas com grelhas 

autorreguláveis (Figura 3.37), que garantem um caudal mínimo de 30 m3/h para uma diferença de 

pressão de 20 Pa entre o interior e o exterior e um caudal máximo de 45 m3/h para uma diferença de 

pressão de 200 Pa entre o interior e o exterior. Os quartos foram equipados com uma grelha, garantindo 

o caudal mínimo e a sala com duas grelhas, com um caudal de cerca de 60 m3/h. 

 

  

Figura 3.36 - Grelhas nos orifícios de amissão de ar sob a laje de R/Chão. 

 

  

Figura 3.37 - Grelha autorregulável instalada numa caixa de estore. 
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3.3.5. COBERTURA E DESVÃO SANITÁRIO 

As coberturas dos edifícios são inclinadas, com revestimento em canelete de fibrocimento com fixação 

a vigotas pré-fabricadas, apoiadas em muretes de alvenaria, sendo o desvão ventilado. A altura máxima 

do desvão é de 0,70 m, sendo o acesso realizado a partir de alçapão na caixa de escadas (Figura 3.38). 

As platibandas são em betão armado, sem capeamento (Figura 3.39). 

 

 

Figura 3. 38 - Cobertura inicial onde se identifica a utilização de placas de fibrocimento e a inexistência de 

isolamento térmico no desvão. 

 

 

Figura 3.39 - Corte vertical (retirado do projeto original) pormenorizando a ligação entre o revestimento da 

cobertura, as caleiras e a platibanda. 

 

De acordo com um relatório elaborado pelo Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, há informação que no desvão de umas coberturas terá sido aplicada argamassa 

com granulado de cortiça com 4 cm de espessura e noutras terão sido colocadas placas de aglomerado 

de cortiça, situações não confirmadas aquando da visita técnica para a realização do projeto de execução. 
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Os edifícios têm sob si um desvão sanitário com fraca ventilação. Entre as habitações e o desvão 

encontra-se apenas uma estrutura composta por laje aligeirada de 30 cm de espessura sem revestimento 

na face inferior, e na revestida a face superior a cerâmicos ou madeira. A reabilitação em nada alterou a 

solução original. 

A reabilitação da cobertura, previa a alteração do seu revestimento substituindo as placas de 

fibrocimento por painéis “sandwich”. Este material é constituído por chapas perfiladas de aço 

galvanizado perfilado, termolacado, com núcleo de 30 mm de poliuretano com densidade de 42 Kg/m3. 

Foi colocado isolamento térmico sobre a esteira do teto, realizado em placas rígidas de lã mineral de 80 

mm de espessura com uma massa volúmica aparente de 70 Kg/m3. Esta decisão baseou-se no facto do 

desvão não ser habitável, e a colocação do isolamento sobre a esteira horizontal permitir assim evitar o 

aquecimento do espaço na estação de aquecimento, tornando-se necessário garantir a sua correta 

ventilação de forma a garantir o melhor desempenho na estação de arrefecimento. A ventilação é 

assegurada por aberturas na base do sistema de revestimento e saídas na cumeeira (Figura 3.40 e Figura 

3.41). 

 

 

 

Figura 3.40 - Corte vertical (retirado do projeto de execução) onde se pormenoriza a nova ligação entre o 

revestimento da cobertura, as caleiras e a platibanda. 
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Figura 3.41 - Esquemas da nova cobertura onde se simulam as trocas de calor na estação de aquecimento 

(esquerda) e na estação de arrefecimento (direita). 

   

Foram ainda aplicados rufos metálicos em chapa de zinco nº14 de forma a realizar o capeamento das 

platibandas, Figura 3.42, e a completar a impermeabilização de pontos singulares emergentes na 

cobertura. 

 

 

Figura 3. 42 - Rufos metálicos aplicados nas platibandas. 

 

Com a intervenção há alteração significativa no comportamento térmico da cobertura. Existe uma 

diminuição na transmissão térmica, representada na Tabela 3.4. Os valores foram retirados do Relatório 

de Avaliação da Eficiência Energética realizado pela equipa de projeto da reabilitação e dos certificados 

energéticos concluídos em alguns blocos. 

 

Tabela 3.4 - Coeficientes de transmissão térmica da cobertura e do desvão sanitário antes e após a intervenção. 

U (W/m2.˚C) Original Reabilitado 

Cobertura 3,40 0,36 

Desvão sanitário 1,19 1,19 
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3.3.6. CAIXA DE ESCADAS 

As caixas de escada foram projetadas para serem abertas ao exterior, Figura 3.43, à exceção dos blocos 

de habitação T1 que desde a sua construção que são fechadas, Figura 3.44. 

 

 

Figura 3.43 - Abertura para o exterior de um bloco tipo (StreetView da Google Maps). 

 

 

Figura 3.44 - Caixa de escadas fechada de um bloco de T1 (StreetView da Google Maps). 

 

Na sequência das obras de reabilitação, as caixas de escadas de todos os blocos passaram a ser 

enclausuradas. O projeto previu a instalação de uma nova estrutura ao nível do R/chão, Figura 3.45, e 

aplicação de vãos envidraçados do tipo impresso perfilado nos restantes pisos, Figura 3.46. O 

revestimento exterior da nova estrutura é constituído por placas de material compósito cimento e 

madeira (13 mm), barreira pára-vapor tipo, painéis de 40 mm de poliestireno extrudido e tela espaçadora 

que permite a ventilação e drenagem do tardoz. A cobertura foi realizada em zinco nº14 do tipo 

camarinha, assente sobre 40 mm de poliestireno extrudido e tela espaçadora, como descrita 

anteriormente. O revestimento interior é de placas de gesso cartonado hidrófugo (13 mm) pintado a tinta 

plástica com aditivo antifúngico. 
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Figura 3.45 - Alçado mostrando a estrutura adicionada no R/chão das caixas de escadas (retirado do projeto de 

execução da reabilitação). 

 

 

Figura 3.46 - Aspeto final da caixa de escadas, com especial foco para os vidros aplicados ao nível dos pisos 

elevados. 

 

A ventilação da caixa de escadas é assegurada por grelhas que se encontram na parte superior do R/Chão, 

e na parte superior do último piso (Figura 3.47). 
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Figura 3.47 - Grelhas de ventilação da caixa de escadas ao nível do R/chão (esquerda) e do último piso (direita). 

  

Esta nova solução altera o comportamento higrotérmico da maioria das habitações. Originalmente 

apenas as habitações do R/chão e do terceiro piso possuíam um espaço não aquecido. Com o 

enclausuramento da caixa de escadas, passa o espaço a ser não aquecido em todos os blocos. Os 

elementos construtivos são de dois tipos distintos: parede simples de betão armado com 20 cm de 

espessura e revestido com os mesmos materiais das paredes de alvenaria originais; parede dupla de 

alvenaria com caixa de ar sem isolamento térmico.  

Para efeitos de cálculo esta alteração pode ser significativa pois passa a ser necessário a consideração 

deste espaço não aquecido e o seu respetivo fator de redução de perdas. Na Figura 3.48 evidencia-se de 

forma esquemática a alteração que se dá na transmissão de calor.  

 

           

Figura 3.48 - Esquemas de transmissão de calor através de uma parede de betão de separação com a caixa de 

escadas. À esquerda, antes da intervenção e à direita, depois da intervenção. 

                

* O cálculo do coeficiente de redução de perdas de espaços não úteis (btr) foi calculado de maneira 

simplificada de forma e segundo o método do Despacho nº15793-K/2013, com o objetivo de ter uma 

ideia da ordem de grandeza das perdas caloríficas.  

𝐴𝑖 = 2,0 × 2,50 × (3,30 + 1,25) = 22,75 𝑚2 

𝐴𝑢 = 8,60 × 2,85 = 24,51 𝑚2 

𝑉𝑒𝑛𝑢 = 12,78 × 2,85 = 36,42 𝑚3 

𝑉𝑒𝑛𝑢 ≤ 50𝑚3 → 𝐹 → 0,5 ≤
𝐴𝑖

𝐴𝑢
< 1 → 𝑏𝑡𝑟 = 0,9 

 



Levantamento e Caracterização Higrotérmica de Habitação Social – Caso de Estudo 
 

49 
 

Na Tabela 3.5 apresentam-se os valores dos coeficientes de transmissão térmica retirados do Relatório 

de Avaliação da Eficiência Energética realizado pela equipa de projeto da reabilitação e dos certificados 

energéticos concluídos em alguns blocos. 

 

Tabela 3.5 - Valores dos coeficientes de transmissão térmica das paredes interiores de separação com a caixa 

de escadas. 

U (W/m2.˚C) Original 

Parede simples de betão 1,30 

Parede dupla de alvenaria 2,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamento e Caracterização Higrotérmica de Habitação Social – Caso de Estudo 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamento e Caracterização Higrotérmica de Habitação Social – Caso de Estudo 
 

51 
 

 

 

 

 

4 
INQUÉRITOS E MEDIÇÕES “IN SITU” 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O capítulo 4 surge na continuidade do estudo das soluções higrotérmicas na urbanização escolhida. 

Terminada a caracterização das soluções construtivas originais e das melhorias que foram 

implementadas, procurou-se completar o levantamento com a obtenção de dados e informações só 

possíveis através de um trabalho de campo.  

Este trabalho de campo dividiu-se em duas partes. A primeira consistiu na realização de inquéritos aos 

moradores para aferir sobre os seus hábitos, equipamentos e sensação de conforto. A segunda parte foi 

a obtenção de valores de humidade relativa e temperatura no interior das habitações. Com as medições 

procurou-se não só obter um registo das variações dos valores referidos anteriormente, mas também dar 

início uma discussão sobre a eficácia das soluções da intervenção realizada.   

Este tipo de projeto ainda se encontra numa fase inicial em Portugal. Há necessidade de se estudar e 

monitorizar edifícios de habitação social para assim se alcançar uma melhor compreensão das suas 

verdadeiras condições. Desta forma dá-se um melhor desenvolvimento desta problemática e uma 

progressão no sentido da melhor eficiência energética.  

 

4.2. INQUÉRITOS 

4.2.1. PRODUÇÃO DO INQUÉRITO 

Foi elaborado um inquérito procurando obter-se o maior número de respostas através de visitas porta-a-

porta. Esta decisão de utilizar este sistema mais tradicional baseou-se no facto da grande maioria dos 

moradores não ter facilidade na utilização das tecnologias informáticas. A colocação do inquérito nas 

caixas de correio levantava um problema de como os recolher e a garantia que ficavam preenchidos de 

acordo com os objetivos das questões.  

A produção do inquérito baseou-se nos seguintes objetivos: 

1. Proceder ao levantamento dos equipamentos e energia utilizados nas habitações: 

No sentido de caracterizar as soluções higrotérmicas das habitações é relevante perceber-se que 

tipo de equipamentos são utilizados para desta forma se perceber os consumos energéticos que os 

núcleos familiares têm; 

2. Descobrir possíveis tendências na utilização da habitação: 
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O segundo objetivo foi formulado para tentar descobrir que hábitos ou tendências é que os 

moradores desenvolvem que sejam relevantes no dimensionamento de futuras soluções 

higrotérmicas; 

3. Percecionar o conforto dos residentes: 

O terceiro objetivo é bastante claro, o principal objetivo deste projeto é caracterizar as soluções 

higrotérmicas para perceber se existe conforto na habitação social na região do Porto. Isto não 

pode estar sujeito apenas ao cálculo valores teóricos, sendo fundamental ouvir quem usufrui dos 

espaços e permitir que lhes seja dada a opinião. 

4. Descobrir se os habitantes sentem os efeitos das intervenções: 

O objetivo de uma reabilitação é proporcionar uma melhoria relativamente às condições 

existentes. O que acontece geralmente é que os projetos estão sujeitos a métodos de cálculo que 

se baseiam em fatores que na realidade não se verificam. Apesar do projeto prever uma melhoria 

das condições, a realidade pode ser bem diferente e por isso é necessário perceber se as melhorias 

foram efetivamente sentidas pelos moradores. 

5. Definir apartamentos para realização das medições: 

Como já foi referido no subcapítulo 4.1, um dos objetivos do trabalho era a realização de medições 

das condições interiores de uma habitação tipo. Com base na vontade com que os residentes 

respondiam ao inquérito percebe-se até que ponto estariam dispostos a autorizar as medições na 

sua habitação.  

 

Decidido o método para a realização dos inquéritos e, efetuado um esboço do inquérito com base nos 

objetivos descritos anteriormente, foi feito um pedido de autorização, à Domus Social (entidade que 

gere e administra a urbanização) para começar o trabalho na urbanização. Este pedido de autorização é 

na verdade mais um formalismo do que propriamente uma autorização. Cada morador responde ao 

inquérito se assim o desejar e está no seu pleno direito de recusar, e não é pela autorização da entidade 

que a cooperação com este projeto passa a ser obrigatória. O pedido foi efetuado para a Domus passar a 

estar em sintonia com o projeto, podendo avisar de qualquer ocorrência ou impossibilidade que surja e 

até mesmo para poder tranquilizar algum morador que questione sobre a situação, sendo que a resposta 

ao pedido de cooperação só surgiu após três semanas. Como foi explicado anteriormente os inquéritos 

também serviram para selecionar moradores que colaborassem com o projeto, e este atraso não teve 

tanto impacto na realização dos inquéritos, mas foi crítico para o arranque das medições. Por sugestão 

da Domus, tentou-se manter o inquérito curto, sem grandes detalhes técnicos. Desta forma o inquérito 

teria como função dar a conhecer de uma forma geral as habitações e não seria só uma recolha técnica 

de informação. 

O processo de andar de porta em porta também se apresentou mais complicado do que inicialmente 

previsto. Inicialmente escolheu-se um período entre o meio da manhã (cerca das 10h) e a hora de almoço 

(12h) mas verificou-se que a grande maioria dos apartamentos se encontravam vazios. Alterou-se o para 

o período pós almoço (a partir das 14h) mas a grande generalidade das vezes não se obteve resposta dos 

moradores. Por fim decidiu-se trabalhar num período mais reduzido, mas que incluía o regresso a casa 

dos residentes (17h – 19h). Durante a realização dos questionários sentiu-se que ainda existe muito 

receio por parte dos moradores em cooperar com este tipo de projeto. Mesmo sendo explicada a intenção 

de estudar o conforto em prol do desenvolvimento das melhores condições de habitabilidade, muitos 

residentes recusaram abrir a porta ou mesmo responder ao inquérito. 
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 4.2.2. APRESENTAÇÃO DAS QUESTÕES E JUSTIFICAÇÃO 

No presente subcapítulo procede-se à descrição e justificação das questões que constituem o inquérito 

realizado aos moradores. 

 

1. Quantos quartos tem a habitação? Quantas pessoas residem na habitação? Idades dos ocupantes? 

Estas três questões iniciais permitem perceber as dimensões do apartamento e a faixa etária dos seus 

ocupantes. Estes elementos são necessários para a interpretação das restantes questões. 

2. Sente desconforto em dias de frio? E em dias de calor? O desconforto é maior no Inverno ou no 

Verão? 

Estas questões procuram avaliar a perceção das pessoas quanto ao conforto dentro da sua habitação. 

A distinção entre dias de calor e de frio é motivada pelas diferentes exigências climáticas da região. 

Sendo o inverno mais crítico do que o verão as necessidades energéticas para manutenção de um 

ambiente de conforto serão diferentes. Considerando as possibilidades financeiras dos moradores, 

com esta questão podemos aferir o seu nível de satisfação com a realidade em que vivem, ou se essa 

situação não garante um nível de conforto mínimo. 

3. Qual a energia utilizada no aquecimento das águas quentes sanitárias (casas de banho e cozinha)? 

O fogão da cozinha funciona a que energia? O Forno trabalha a eletricidade? 

Questões com um carisma mais técnico servem para obter informação relativamente aos 

equipamentos utilizados. Com base nos equipamentos é possível saber-se onde a energia é 

consumida. 

4. Possui algum tipo de aquecimento? Quando costuma ligar o aquecimento? Durante quanto tempo 

costuma trabalhar o aquecimento de forma contínua? 

Um dos assuntos abordados no capítulo 2 foi a pobreza energética que existe em Portugal. Essa 

pobreza é expectável que se faça sentir mais na habitação social. Ao formular estas perguntas 

consegue-se registar se as habitações possuem algum tipo de aquecimento e de que tipos é que são 

(principalmente quanto ao tipo de energia utilizada). Assim consegue-se demonstrar a 

inadequabilidade da fórmula de cálculo das necessidades energéticas para este tipo de realidade que 

considera aquecimento em 24h. 

5. A habitação apresenta algum tipo de manchas de humidade? As casas de banho dispõem de 

ventilação? Os quartos dispõem de grelhas de entrada de ar? De manhã costuma sentir o quarto 

abafado? Costuma “arejar” a habitação? Se sim durante quanto tempo, em média? 

Estas questões foram dedicadas ao estudo da higrometria nas habitações. Com a questão das manchas 

de humidade é possível ter uma ideia quanto ao correto funcionamento da ventilação da habitação. 

As restantes questões foram produzidas com o intuito de avaliar a perceção dos residentes 

relativamente às soluções de ventilação na sua habitação. Mais ainda, pretendeu-se avaliar se tinham 

o hábito de ventilar a habitação, o que pode revelar uma forte consciencialização relativa à sua 

importância. Relativamente a sentir o quarto abafado o objetivo foi perceber se durante todas as horas 

em repouso se verifica uma boa ventilação ou ocorre a saturação do ar. 
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6. Depois das obras de reabilitação sentiu um aumento do conforto na habitação? Se sim, quais foram 

para si as melhorias mais sentidas? 

Através desta questão consegue-se, de forma simples, avaliar a opinião dos residentes da urbanização 

relativamente às alterações de conforto que sentiram. Aqui é dado espaço aos moradores para 

expressarem a sua satisfação relativamente aos trabalhos realizados, permitindo que identifiquem os 

aspetos onde sentiram mais alterações. 

 

7. Se se sentir à vontade pode indicar o valor aproximado da última fatura do seu fornecedor de 

energia? Se já residia na habitação antes da intervenção, sentiu alguma alteração na sua fatura 

energética? Se sim, pode indicar uma ordem de grandeza? 

As últimas questões visam obter informação relativamente aos gastos com energia. Um dos objetivos 

seria de se obter uma relação entre a dimensão e ocupação do apartamento com os respetivos 

consumos energéticos. Outro objetivo seria de comparar a fatura com os equipamentos utilizados, 

isto é, habitações semelhantes mas com equipamentos distintos que diferença têm na fatura 

energética. Por fim tentar perceber se os residentes sentiram alguma alteração na sua fatura energética 

após intervenção, por exemplo, como resultado de utilizar menos o aquecimento. 

 

4.2.3. TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A realização dos inquéritos permitiu obter um total de 50 respostas. Este número está longe dos 645 

fogos que a urbanização tem. No entanto, quando analisada a taxa de sucesso na obtenção de resposta é 

percetível se tratar de um trabalho dificil de executar. Na Figura 4.1 estão assinalados os blocos onde se 

tentou realizar o inquérito. Como se verifica não se obtiveram mais de 4 respostas em cada bloco (seja 

por ausência ou outros motivos). Tendo os blocos 8 apartamentos cada um, a taxa de sucesso nunca 

ultrapassou os 50%. Quando contabilizados todos os blocos onde se tentou inquerir os residentes 

totalizam-se 304 apartamentos. Com isto conclui-se que a taxa de sucesso na obtenção de resposta não 

chegou aos 17%. 

 

 

Figura 4.1 - Blocos onde foram realizados inquéritos e identificação por número de respostas obtidas. 
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Os resultados foram organizados da tabela 4.1 à tabela 4.5. As tabelas facilitaram a interpretação dos 

resultados. Os valores apresentados são o somatório de respostas idênticas e representam o total de 

apartamentos que partilham as mesmas condições. 

 

Tabela 4.1 - Resultados da pergunta relativa à sensação de desconforto no interior da habitação durante a 

estação de aquecimento e arrefecimento. 

Desconforto Sim Não 

Dias de frio 6 44 

Dias de calor 6 44 

 

Tabela 4.2 - Respostas às questões sobre os equipamentos e respetivos consumos energéticos. Na tabela da 

esquerda, tipos de energia consumida nos equipamentos da cozinha e no fornecimento de águas quentes 

sanitárias (AQS); na da direita, levantamento da existência de equipamentos para aquecimento e o seu tipo 

(relativamente ao consumo). 

 Energia Eletricidade 
Gás 

Natural 
Gás 

Botija 

Fogão 27 21 2 

Forno 40 8 2 

AQS 4 46 0 

 

Tabela 4.3 - Respostas às questões dedicadas ao estudo da higrometria. Na tabela da esquerda resposta à 

existência de manchas de humidade e respetivos locais, e o tipo de ventilação nas casas de banho. Na tabela da 

direita sensação do quarto “abafado” ao acordar e o hábito de ventilar a habitação. 

 Sim Não 

Manchas de 
Humidade 

15 35 

Locais Casa de banho, quartos, hall 

Ventilação - 
Casa de banho 

Mecânica Natural 

3 47 

 

Tabela 4.4 - Respostas à questão do aumento do conforto após as obras e identificação das principais melhorias. 

 Sim Não   

Aumento de 
conforto 

46 3   

Alterações 
Verão + Fresco Inverno + Quente Escadas Fechadas Menos humidade 

27 42 14 11 

 

 

 Sim Não 

Aquecimento 25 25 

Tipo Óleo, elétrico, botija 

 Sim Não 

Quarto abafado 7 43 

Arejar 50  

Tempo O dia todo, sempre 
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Tabela 4.5 - Valores médios mensais da fatura energética por tipologia de apartamento. 

Fatura energética (€) 
T2 T3 T4 

61 73 92 

Alteração  
Sim Não  

4 32  

 

Durante a realização dos inquéritos reparou-se que o número de habitantes que residia em cada 

habitação, raramente correspondia à tipologia de apartamento que ocupava. Para efeitos da fatura 

energética mensal os valores não poderiam corresponder aos valores que eram esperados para a 

dimensão dos apartamentos.  

Optou-se então por outra estratégia para a avaliação do ao consumo energético. Somaram-se os gastos 

energéticos dos apartamentos que forneceram informação a esta questão (39 apartamentos) e dividindo 

pelo número de residentes dos respetivos apartamentos (104 residentes). Claro que esta metodologia 

carece de uma avaliação mais profunda e os resultados não devem ser usados nesta fase. No entanto 

permite ter uma ideia dos custos associados ao consumo de energia por morador numa habitação social.  

Calculando pela ocupação teórica dos apartamentos (Tn = n + 1 residentes) teríamos os valores 

apresentados na Tabela 4.6. No entanto utilizando a metodologia explicada anteriormente, Tabela 4.7, 

verificamos um aumento substancial desse valor. 

 

Tabela 4.6 - Cálculo do gasto médio mensal com energia por morador com base na ocupação teórica do 

apartamento. 

Gastos com energia 

Tipologia T2 T3 T4 

Residentes 51 60 35 

Total (€) 1040 1095 645 

€/residente 20 18 18 

 

Tabela 4.7 - Cálculo do gasto médio mensal com energia por morador considerando a ocupação real dos 

apartamentos. 

Gastos com energia 

Residentes 104 

Total (€) 2780 

€/ Residente 27 
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Apesar da pequena amostra recolhida, com base nas informações obtidas conclui-se o seguinte: 

 88% dos inquiridos não sente desconforto nem em dias de frio, nem em dias de calor; 

 50% não tem qualquer tipo de aquecimento na sua habitação e dos restantes 50%, 88% são 

sistemas que funcionam a eletricidade; todos os inquiridos que afirmaram ter aquecimento 

disseram que só o ligavam em dias de temperatura muitos baixas e só durante períodos de tempo 

muito reduzidos (1h-2h), e a grande maioria afirmou não ter tido necessidade de aquecimento 

depois da intervenção; 

 Quanto ao aquecimento das águas quentes sanitárias (AQS), 92% usufrui de esquentador 

alimentado a gás natural (canalizado) e apenas 8% utiliza eletricidade (termoacumulador) como 

energia para fornecimento de AQS; 

 Quanto à confeção de alimentos, o fogão funciona a eletricidade em 54% das habitações 

inqueridas, 42% é a gás natural e 4% a gás de botija; o forno é na sua maioria alimentado a 

eletricidade (80%), sendo também alimentado a gás natural (16%) e a gás de botija (4%); 

 70% das habitações afirma não ter manchas de humidade, no entanto 30% diz ter manchas tanto 

nas paredes como nos tetos, principalmente nas casas de banho, quartos e hall; 

 Sobre a existência de ventilação nas casas de banho e nos quartos todas as habitações, à exceção 

de uma, apresentam grelhas de admissão e extração (é o caso da extração referente à casa de 

banho). Verificou-se que existem 3 apartamentos onde se colocaram extratores mecânicos no 

lugar das grelhas de ventilação natural; 

 86% das habitações afirmaram não sentir o quarto abafado quando se levantavam, e 100% diz 

ter o hábito de arejar a casa; relativamente aos períodos em que a casa ficava a “arejar” os 

moradores não souberam contabilizar o número de horas mas todos afirmaram ser durante todo 

o dia, com a exceção de quando saiam de casa onde fechavam as janelas por segurança; 

 Relativamente à alteração de conforto provocada pela reabilitação, 6% diz não ter sentido os 

efeitos da intervenção obras enquanto 94% afirma sentir um aumento de conforto; foi pedido 

aos 94% que sentiram alteração no conforto da sua habitação que identificassem os aspetos onde 

se sentiu mais essa alteração e 91,3% identificou o aumento da temperatura interior durante o 

inverno, a descida da temperatura interior durante o verão foi identificada por 58,7% (dos 94%), 

a diminuição das humidades interiores por 24% e o aumento da segurança e conforto pelo fecho 

da caixa de escadas por 30,4%; 

 O valor médio por residente relativamente ao gasto mensal com energia foi de cerca de 27€; 

 Por fim, relativamente aos valores das faturas energéticas, 82% diz não ter sentido nenhuma 

alteração na fatura energética; no entanto 2 apartamentos afirmaram ter sentido reduções da 

fatura para cerca de 2/3 do valor inicial uma vez que optaram por mudar o termoacumulador 

elétrico por um esquentador a gás natural; 
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4.3. MEDIÇÕES 

4.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para além dos inquéritos realizados foi efetuado uma campanha de medição que consistiu na medição 

dos valores de humidade relativa e temperatura no interior da habitação, durante 28 dias. As medições 

foram realizadas com dois propósitos. O primeiro propósito foi de se obter uma caracterização das 

condições interiores em diferentes compartimentos da habitação. A ideia foi criar uma base de dados no 

qual se poderia consultar valores das condições interiores (humidade relativa e temperatura) que 

pudessem auxiliar no estudo das habitações sociais e consequentemente no dimensionamento de 

soluções construtivas mais próximas da realidade. Esse estudo permite analisar se os valores estão dentro 

dos limites do que é considerado o conforto na habitação. Para isso, serão comparados os valores no 

interior da habitação com os valores médios exteriores. 

O segundo propósito era de se estudar os efeitos das alterações às soluções construtivas originais, ou 

seja, para além das medições serem efetuadas num apartamento de rendas controladas, seriam feitas em 

simultâneo, nas mesmas medições num apartamento inserido nas torres (não sofreu obras de reabilitação 

e não pertence à Câmara Municipal do Porto). Desta forma seria possível tirar-se algumas conclusões 

relativamente à reabilitação que os blocos sofreram.  

A concretização deste tipo de projeto tem muitas problemáticas que se fizeram sentir desde o início. 

Estabeleceu-se como objetivo obter valores referentes a um mês de medições. O ideal seria realizar 

medições durante o maior período possível, durante um ano já se obteria um registo completo para todo 

o ciclo climático local. No entanto, um semestre para realização da dissertação não permite períodos tão 

longos e por isso estipulou-se um mês que seria o maior intervalo permitido (entre a pesquisa e escrita 

do documento). Este objetivo requeria que a prioridade do trabalho de campo fosse encontrar dois 

apartamentos que permitissem efetuar as medições. Encontrou-se (por intermédio de conhecidos que 

são residentes na urbanização) um apartamento nas torres onde seria possível efetuar as medições. 

Restava encontrar um segundo apartamento nos blocos com características semelhantes. Como 

explicado anteriormente, a realização dos inquéritos serviu também como instrumento para perceber o 

interesse dos residentes em contribuir para o desenvolvimento do estudo. Depois da autorização da 

Domus Social na realização dos inquéritos procedeu-se à procura do segundo apartamento. Enquanto a 

procura se desenrolava o apartamento das torres desistiu do projeto (alegando motivos pessoais) 

provocando um atraso nas medições. A maior dificuldade neste processo foi ganhar a confiança dos 

moradores e transmitir a importância deste contributo para o estudo das condições de habitabilidade na 

habitação social.  Conseguiu-se obter em primeiro lugar um apartamento nos blocos.  Faltava encontrar 

nas torres outro apartamento de características semelhantes o que foi possível por intermédio do 

proprietário do quiosque local. Salienta-se a dificuldade deste processo, na dependência da segunda 

escolha sempre em função da primeira, ou seja, a partir do momento que se encontrou o primeiro 

apartamento disposto a participar, a escolha do segundo fica muito limitada às características do 

primeiro (orientações das fachadas, ocupantes, …). 

Para se poder realizar uma avaliação de eficácia das soluções adotadas na reabilitação, os apartamentos 

estudados teriam de ser o mais idênticos possível. Num estudo teórico os dois apartamentos seriam 

iguais em todos os aspetos. Mas com todas as dificuldades apresentadas nos parágrafos anteriores isso 

não foi possível. Os apartamentos que permitiram a colocação dos sensores e visitas regulares para 

recolha dos dados são semelhantes em alguns aspetos, mas não em todos.  
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4.3.1. DESCRIÇÃO DAS HABITAÇÕES MONITORIZADAS 

Os dois apartamentos onde os proprietários se disponibilizaram para serem realizar as medições são do 

tipo T3. O tipo de construção é idêntica sendo que o apartamento que não pertence à urbanização 

(doravante referido como apartamento da torre) se encontra sem alterações à sua construção original. O 

apartamento pertencente à urbanização (doravante referido como apartamento do bloco) já foi 

reabilitado e as suas características foram descritas no capítulo 3. 

O apartamento da torre (8º andar direito traseiras) apresenta as seguintes áreas relevantes para o estudo: 

 Sala 22,5 m2; 

 Cozinha 6,00 m2 + Lavandaria 2,50 m2; 

 Quarto duplo 13,30 m2; 

 Quartos individuais 9,18 m2 e 9,00 m2; 

 Casa de banho 3,52 m2; 

 WC com chuveiro 2,08 m2. 

O apartamento tem um total de 106,92 m2. Na Figura 4.2 apresenta-se uma planta com a disposição dos 

espaços. 

 

 

Figura 4.2 - Planta do apartamento T3 localizado na torre (retirada do projeto original). Assinala-se a vermelho a 

envolvente exterior, a azul a envolvente interior e a amarelo a separação com outra habitação. 

 

Por sua vez o apartamento do bloco (R/Chão direito) apresenta as seguintes áreas: 

 Sala 17,5 m2; 

 Cozinha 6,00 m2 + Lavandaria 2,50 m2; 

 Quarto duplo 12,40 m2; 

 Quartos individuais 9,60 m2 e 9,12 m2; 
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 Casa de banho 3,52 m2; 

 WC com chuveiro 1,65 m2. 

O apartamento tem um total de 94,53 m2. Na Figura 4.3 apresenta-se uma com a disposição dos espaços, 

no entanto a disposição do apartamento estudado é simétrica à apresentada na planta (tratando-se de um 

lado direito e não de um lado esquerdo). 

 

 

Figura 4.3 - Planta do apartamento T3 localizado no bloco (retirada do projeto original). Assinala-se a vermelho a 

envolvente exterior, a azul a envolvente interior e a amarelo a separação com outra habitação. 

 

Quanto às orientações, o da torre com 2 fachadas, onde uma é voltada a norte e outra a poente. As outras 

duas “fronteiras” são partilhadas entre a caixa de escadas e outros apartamentos. O apartamento dos 

blocos tem 3 fachadas, nascente, poente e sul, e uma separação interior partilhada com o outro 

apartamento e com a caixa de escadas (Figura 4.4). 

 

   

Figura 4.4 - Fotografias aéreas assinalando a posição dos apartamentos estudados e a sua orientação (retiradas 

do Google Maps). À esquerda, o apartamento da torre e à direita o do bloco. 
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Relativamente à ocupação dos apartamentos, o da torre tem 5 residentes (3 adultos, um idoso e um 

jovem) ocupantes e o dos blocos 4 residentes (três adultos e um idoso). 

Antes de mais é fundamental referenciar que as medições de temperatura e humidade relativa interior 

são produto não só das condições físicas do espaço mas também dos hábitos de quem lá reside. Isto é, 

uma medição realizada numa situação real como esta não permite que se controle todos os fatores, 

nomeadamente o fator humano. Não existem dois núcleos familiares iguais e por isso não vão existir 

hábitos e rotinas exatamente iguais e consequentemente os resultados obtidos também não o serão.  

O apartamento da torre localiza-se num oitavo andar (de um total de nove) e o do bloco no R/Chão (num 

total de 3 andares). As condições fronteira serão diferentes estando o do bloco numa envolvente interior 

ao nível do piso, por onde perderá calor, enquanto o da torre está em contacto com outros apartamentos 

com condições respetivamente semelhantes.    

As salas e as cozinhas dos dois apartamentos têm a mesma orientação (poente), sendo que a sala do 

bloco tem ainda uma fachada voltada a sul. No entanto essa fachada voltada a sul está sujeita à sombra 

constante da vegetação envolvente e por isso a quantidade radiação solar que incide é mais reduzida. 

Devido à existência de outros blocos o apartamento do R/Chão poderá ter uma menor exposição à 

radiação solar no fim do dia, na sala e na cozinha, mas tratando-se do fim do dia não é expectável grandes 

alterações pois a radiação já é relativamente fraca. A exposição ao vento também poderá ser diferente 

devido à diferença de cotas dos apartamentos e dos obstáculos existentes. Os quartos estão orientados 

maioritariamente a norte na torre e a nascente no bloco. 

 

4.3.2. POSIÇÃO DOS SENSORES 

Os sensores utilizados nas medições foram o HOBO Data Loggers modelo UX100-011 da marca 

comercial Onset. O registo de dados foi efetuado de 15 em 15 min, pois considerando que não existia 

necessidade de um maior número de registos uma vez condições interiores não se alteram de forma 

imediata. O armazenamento de informação foi efetuado no próprio dispositivo e a informação foi 

recolhida todas as semanas ligando os sensores a um computador através do software Hoboware. Na 

Figura 4.5 é apresentado um sensor tipo. 

 

Figura 4.5 - Sensor de medição de humidade relativa e temperatura, HOBO Data Loggers modelo UX100-011, 

fotografia retirada da página web da marca Onset. 

 

Foram utilizados 5 sensores em cada um dos apartamentos. A escolha da localização para a sua 

instalação focou-se no estudo dos compartimentos principais e compartimentos de serviço. Os locais 

onde foram colocados os sensores são idênticos nos 2 apartamentos. Foi colocado um sensor na sala, 

um na cozinha, um no quarto de banho maior, um num quarto individual e um no quarto duplo. De 

forma a evitar interferências nas leituras, os sensores foram todos instalados a uma altura de cerca de 

2,0m (exemplos dessas interferências são a respiração muito perto dos sensores que provocaria uma 

leitura ao ar que é expirado e não ao ar do compartimento). Como resultado deste critério, os sensores 

ficaram todos relativamente afastados das janelas pois as mobílias mais altas (roupeiros, loiceiros e 
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armários de parede) têm tendência para estarem afastadas das janelas. Na Figura 4.6 são apresentadas 

as plantas com a localização dos respetivos sensores nas diferentes divisões.  

 

   

Figura 4.6 - Plantas assinalas a vermelho com a localização dos sensores nos diferentes compartimentos dos 

apartamentos, à esquerda na torre e à direita no bloco. 

   

Tendo em conta o referido, seriam de esperar os seguintes resultados: 

 A sala, compartimento principal, é um espaço utilizado geralmente por todos os residentes e durante 

longos períodos. Procurou-se estudar as alterações da temperatura resultante da aplicação do 

isolamento térmico e as variações da humidade relativa através da introdução de grelhas de 

admissão de ar; 

 A principal alteração na cozinha será ao nível da temperatura interior devido à aplicação de 

isolamento térmico. No entanto, considerando a continuidade do espaço com a lavandaria, revela-

se interessante estudar o comportamento higrométrico considerando coexistência de extratores 

mecânicos (exaustores), equipamentos de combustão (esquentadores) e aberturas permanentes para 

circulação do ar; 

 As casas de banho com banheiras/duche são os locais mais propícios a valores de humidade relativa 

elevados e consequentemente ao desenvolvimento de fungos e bolores. Sendo o sistema de 

ventilação das casas de banho semelhante nos dois apartamentos esperou-se compreender melhor 

como variam os valores anteriormente referidos e talvez perceber de que forma a altura do 

apartamento influencia o sistema de ventilação; 

 Os quartos por sua vez já têm orientações solares distintas tornando-se mais complexa a 

comparação da temperatura interior em função da temperatura exterior. Porém, era expectável que 

com a aplicação de grelhas autorreguláveis na caixa de estore os valores de humidade relativa 

sofressem alterações, garantindo uma ventilação permanente durante os longos períodos de 

descanso dos seus ocupantes (período mais crítico pois dá-se uma grande produção de vapor de 

água e um aumento da temperatura). 
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4.3.3. RESULTADOS OBTIDOS COM AS MEDIÇÕES EFETUADAS 

A apresentação dos resultados será feita através de gráficos de humidade relativa e temperatura em 

função do tempo. Estes gráficos serão relativos a 1 semana medida facilitando a sua leitura e 

interpretação. Por uma questão de visualização, as unidades não estão apresentadas junto dos respetivos 

eixos, no entanto a vermelho estão apresentados os valores de temperatura em ºC, eixo da esquerda, a 

azul os valores de humidade relativa em %, eixo da esquerda. 

A primeira semana de medições diz respeito ao período entre as 20h do dia 17 de maio até à 00h do dia 

25 do mesmo mês. Os primeiros gráficos apresentados, Figuras 4.7 e 4.8, são o resultado das medições 

nas casas de banho. 

 

 

Figura 4.7 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho do bloco, 

1ª semana. 

 

 

Figura 4.8 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho da torre, 

1ª semana. 
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Analisando os gráficos anteriores repara-se que os intervalos de temperatura são semelhantes, 

diferenciando-se nos picos que a casa do bloco apresenta. Esses picos estão associados aos picos de 

humidade relativa. A grande diferença entre os dois espaços dá-se nos valores mínimos que apresentam. 

A casa de banho da torre apresenta valores elevados de humidade (como seria de esperar) no entanto 

esses valores voltam a descer para cerca de 60%. Já a casa de banho do bloco depois dos períodos de 

utilização só apresenta uma redução até cerca de 80%, apresentando novamente um crescimento 

posterior. 

As Figuras 4.9 e 4.10 são referentes à cozinha do bloco e da torre respetivamente, durante a primeira 

semana. 

 

 

Figura 4.9 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha do bloco, 1ª 

semana. 

 

 

Figura 4.10 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha da torre, 1ª 

semana. 
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A humidade relativa na cozinha da torre apresenta uma média de valores significativamente mais baixa 

comparativamente com a do bloco. Também se destaca a atenuação dos picos de humidade na torre. 

Esta diferença talvez possa ser explicada através dos diferentes hábitos de utilização de cada núcleo 

familiar, como abrir mais a janela ou a própria utilização da cozinha ser mais intensa num apartamento 

do que no outro. No entanto relativamente aos valores de temperatura a cozinha do bloco apresenta-se 

com uma gama de valores mais baixos e com os picos de temperatura mais atenuados. Esta situação 

pode ser resultado do isolamento exterior.  

Os gráficos das Figuras 4.11 e 4.12, são referentes aos quartos duplos na primeira semana de medições.  

 

 

Figura 4.11 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo do bloco, 

1ª semana. 

 

 

Figura 4.12 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo da torre, 

1ª semana. 
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Como se pode observar, o gráfico da Figura 4.12 não tem valores de humidade relativa . Esta situação 

deu-se devido a um problema com o sensor utilizado, que só foi detetado uma semana após a sua 

instalação (no dia da recolha semanal de dados). O aparelho foi substituído e a partir da segunda semana 

já existe recolha dessa informação. Relativamente à temperatura o quarto do bloco apresenta valores 

mais estáveis ( entre os 21 e os 22ºC) enquanto os valores da torre oscilam mais (entre os 19,5 e os 

22,5ºC), seria de esperar este equilibrio devido à colocação de isolamento térmico que fez aumentar a 

inércia térmica do espaço. 

Analisados os quartos duplos passa-se para os quartos individuais na primeira semana de medições, 

Figuras 4.13 e 4.14. 

 

 

Figura 4.13 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual do 

bloco, 1ª semana. 

 

 

Figura 4.14 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual da 

torre, 1ª semana. 
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Relativamente aos valores de humidade relativa, são muito semelhantes. São valores mais baixos quando 

comparados com o quarto duplo, o que vai de encontro aquilo que era esperado. Os valores de 

temperatura apresentam intervalos relativamente idênticos, tendo o quarto do bloco valores ligeiramente 

mais altos. 

As figuras 4.15 e 4.16 apresentam na primeira semana, as salas dos dois apartamentos. 

 

 

Figura 4.15 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala do bloco, 1ª 

semana. 

 

 

Figura 4.16 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala da torre, 1ª 

semana. 

 

Os valores de temperatura são uma vez mais, mais equilibrados na sala do bloco, com uma variação de 

cerca de 1ºC. Por outro lado, na torre a variação da temperatura é de cerca de 2ºC. Quanto à humidade 

relativa dos espaços, as variações são relativamente semelhantes, mas em valor absoluto a sala da torre 

apresenta valores mais baixos, algo que não era expectável uma vez que a ventilação é superior no bloco. 
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A segunda semana é o período compreendido entre as 00h do dia 24 de maio e as 00h do dia 31 do 

mesmo mês. Durante esta semana assistiu-se a um aumento da temperatura exterior, condição que 

permitiu analisar o comportamento da habitação a variações acentuadas de temperatura.  

Os primeiros valores apresentados são das casas de banho, Figura 4.17 e 4.18. O ponto assinalado com 

um círculo laranja na Figura 4.17 representa a ligação do sensor ao computador para recolha de 

informação. Essa identificação está presente nas restantes figuras apresentadas. 

 

 

Figura 4.17 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho do 

bloco, 2ª semana. 

 

 

Figura 4. 18 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho da 

torre, 2ª semana. 

 

Durante a esta semana assistiu-se a um aumento da temperatura nos dois espaços. Continuou-se a 

verificar picos de temperatura associados também a picos de humidade A casa de banho do bloco 

apresentou a menor subida (dos 23ºC para os 24,5ºC) enquanto que a da torre assistiu a um aumento dos 

22,5ºC para cerca de 26ºC. Esta situação pode ser resultado do maior equilíbrio térmico que existe no 

bloco na sequência da reabilitação. Relativamente à humidade relativa continuou-se a verificar que a 
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casa de banho da torre apresenta mínimos inferiores aos da do bloco. Verifica-se que os picos de 

humidade relativa do bloco permanecem durante períodos de tempo maiores comparativamente com a 

torre. Isto pode significar uma utilização mais consecutiva do espaço pelos residentes o que torna mais 

complicado a descida desses valores. 

As Figuras 4.19 e 4.20 apresentam os resultados das cozinhas na segunda semana de medições. 

 

 

Figura 4.19 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha do bloco, 2ª 

semana. 

 

 

Figura 4.20 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha da torre, 2ª 

semana. 

 

É visível o aumento da temperatura durante a semana. A grande diferença está na variação desses 

valores. A cozinha do bloco sofreu uma variação de cerca de 3ºC ao longo da semana, no entanto a 

variação da torre foi de cerca de 6ºC. A humidade relativa nos dois espaços teve uma ligeira tendência 
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para diminuir, mas em valores absolutos a cozinha da torre alcança os intervalos mais baixos. Como já 

foi abordado anteriormente esta diferença de valores pode estar relacionada com os hábitos dos 

residentes. 

Nas Figuras 4.21 e 4.22 apresenta-se os resultados das medições com os valores dos quartos duplos na 

segunda semana. 

 

 

Figura 4.21 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo do bloco, 

2ª semana. 

 

 

Figura 4.22 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo da torre, 

2ª semana. 

 

A Figura 4.22 apresenta menos dois dias de medições comparativamente à Figura 4.21. Isto deveu-se à 

troca dos sensores pela avaria na leitura da humidade relativa no sensor inicial. O principal aspeto a 

salientar da interpretação dos gráficos é a variação das temperaturas nos quartos. É claro o efeito positivo 
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do isolamento térmico na diminuição da transmissão de calor do exterior para o interior. O quarto do 

bloco não ultrapassa os 24,5ºC enquanto que o da torre chega aos 27ºC. Relativamente à humidade 

relativa, no início da semana o quarto da torre apresenta valores absolutos mais baixos mas entretanto o 

quarto do bloco passa a apresentar leituras mais semelhantes. 

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam os resultados das medições nos quartos individuais. 

 

 

Figura 4.23 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual do 

bloco, 2ª semana. 

 

 

Figura 4.24 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual da 

torre, 2ª semana. 

 

À semelhança dos quartos duplos, também nos individuais a variação da temperatura é o aspeto que 

chama mais a atenção. No bloco dá-se uma variação mais ou menos dos 23ºC para os 25ºC enquanto 

que na torre passa dos 22ºC para os 26,5ºC. Na humidade relativa já se assiste a uma maior semelhança 

nos valores apresentados, conseguindo ainda assim a torre apresentar valores mínimos mais baixos. 
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As Figuras 4.25 e 4.26 apresentam a segunda semana de medições nas salas dos apartamentos. 

 

 

Figura 4.25 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala do bloco, 2ª 

semana. 

 

 

Figura 4.26 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala da torre, 2ª 

semana. 

 

Uma vez mais os efeitos do isolamento térmico fizeram-se sentir através da redução da variação da 

temperatura interior, provocando um desfasamento nas duas variações (cerca de 2ºC para os 3,5ºC de 

variação) conseguindo-se manter valores absolutos mais baixos no bloco. Quanto à humidade relativa, 

o bloco apresenta valores superiores o que não era de esperar considerando a existências de grelhas de 

ventilação permanentes que asseguram uma renovação constante do ar. 

Procede-se à apresentação dos resultados da terceira semana. Esta semana incluí o período das 00h do 

dia 31 de maio às 00h do dia 7 de junho. Durante esta semana deu-se uma descida das temperaturas 

exteriores em simultâneo com existência de pluviosidade durante alguns momentos da semana. Com 
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esta variação climática deu-se uma oportunidade para estudar os efeitos da inércia térmica num clima 

mais frio, através da variação da temperatura interior. À semelhança das semanas anteriores a 

apresentação dos resultados das medições inicia-se com os gráficos das duas casas de banho (Figuras 

4.27 e 4.28). 

 

 

Figura 4.27 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho do 

bloco, 3ª semana. 

 

 

Figura 4.28 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho da torre, 

3ª semana. 

 

As diferenças de variação de humidade relativa entre os dois gráficos são claras nas medições desta 

semana. A casa de banho da torre alcança picos de humidade relativa próximos dos 100% no entanto 

esses valores diminuem de forma quase imediata. Por sua vez na casa de banho do bloco observa-se 

valores semelhantes mas assiste-se a uma continuidade desses valores durante certos períodos de tempo, 

não existindo intervalos de tempo que permitam uma descida constante dos valores. Relativamente à 

temperatura era espectável uma variação mais acentuada na torre. O bloco apresenta uma variação de 

cerca de 1,5ºC comparativamente com os 3,5ºC da torre. 
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As Figuras 4.29 e 4.30 apresentam os gráficos referentes às cozinhas. 

 

 

Figura 4.29 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha do bloco, 3ª 

semana. 

 

 

Figura 4.30 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha da torre, 3ª 

semana. 

 

Confirma-se uma vez mais o efeito da inércia térmica do bloco que sofreu uma variação de cerca de 3ºC 

comparativamente com a descida de temperatura na cozinha da torre (dos 29ºC para os 23ºC).  A 

atenuação do gráfico da temperatura no bloco é o objetivo desejável na aplicação do isolamento na face 

exterior. A capacidade da habitação de retardar os efeitos das temperaturas exteriores (neste caso a 

descida de temperaturas) tornam-na num espaço mais equilibrado e confortável para os seus residentes. 

Porém a cozinha da torre continua a apresentar valores mais reduzidos de humidade relativa. 

Comparando os dois gráfico verifica-se que no bloco dão se picos de humidade que são resultado da sua 

utilização (chegando a darem-se dois picos por dia), e à semelhança da casa de banho não existem 
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períodos que permitam uma descida constante dos valores. Na torre não se observa a mesma 

concentração de picos como no bloco.   

As Figuras 4.31 e 4.32 apresentam os gráficos relativos aos quartos duplos. 

 

 

Figura 4.31 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo do bloco, 

3ª semana. 

 

 

Figura 4.32 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo da torre, 

3ª semana. 

 

Em ambas as figuras é notável a diminuição da variação dos valores nos gráficos de humidade relativa. 

Esta alteração pode ser justificada pela descida da temperatura exterior que levou os residentes a não 

manterem as janelas abertas durante longos períodos. Relativamente à temperatura é notável a descida 

acentuada na torre contrariamente com a situação da torre. Uma vez mais comprova-se os benefícios da 
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aplicação de isolamento térmico, aumentando a inércia térmica do espaço e retardando as trocas 

caloríficas.  

As Figuras 4.33 e 4.34 são relativas às medições nos quartos individuais de ambos os apartamentos. 

 

 

 

Figura 4.33 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual do 

bloco, 3ª semana. 

 

 

Figura 4.34 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual da 

torre, 3ª semana. 

 

Numa comparação aos dois quartos individuais verifica-se que os gráficos de humidade relativa, em 

valores absolutos, são muito semelhantes. Neste período de descida de temperatura seria de esperar que 

o quarto equipado com grelhas de admissão de ar apresenta-se valores significativamente mais baixos, 
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mas tal não se verificou. Por sua vez, os gráficos de temperatura apresentam variações muito distintas, 

tendo o bloco uma variação menos acentuada, situação já verificada nos compartimentos anteriores.  

As Figuras 4.35 e 4.36 apresentam os gráficos relativos às salas dos apartamentos. 

 

 

Figura 4.35 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala do bloco, 3ª 

semana. 

 

 

Figura 4.36 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala da torre, 3ª 

semana. 

 

É comum às duas figuras um equilíbrio dos valores de humidade relativa, porém a sala da torre apresenta 

valores absolutos mais baixos que a sala do bloco. As variações que existem nos dois gráficos são mais 

acentuadas no bloco e mais amortizadas na torre. Este fator pode ser resultado do tipo de utilização do 

espaço. Quanto à temperatura, é claro a diferença de variações nos dois espaços. O isolamento térmico 

utilizado no bloco não permitiu uma subida de temperaturas tão elevada como na torre (cerca de 24,5ºC 
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comparativamente com os 28ºC) e quando as temperaturas baixaram deu-se um retardamento na partilha 

de calor do interior para o exterior (ambos os espaços ficaram com 23ºC no final da semana). 

À semelhança da primeira semana de medições, as condições climatéricas da quarta, e última semana, 

são idênticas, assistindo-se a uma ligeira descida da temperatura e a um equilíbrio da humidade relativa. 

Esta semana incluí o período entre as 00h do dia 7 de junho e as 19h do dia 14 do mesmo mês. As 

Figuras 4.37 e 4.38 apresentam os gráficos relativos às medições nas duas casas de banho. 

 

 

Figura 4.37 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho do 

bloco, 4ª semana. 

 

 

Figura 4.38 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na casa de banho da torre, 

4ª semana. 

 

A casa de banho do bloco apresenta uma descida da temperatura até meio da semana, passando dos 24ºC 

para os 23ºC, enquanto que a da torre apresenta uma descida constante passando dos 23º para os 21ºC, 
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ao longo da semana. Relativamente à humidade relativa, os valores mínimos da casa de banho da torre 

são mais baixos comparativamente com o bloco. Na casa de banho da torre revela-se uma certa tendência 

para os picos se darem ao final e início do dia enquanto que no bloco, para além do fim e início, também 

se verificam picos a meio do dia, isto impede que no bloco existam períodos que permitam a descida 

dos valores mínimos.  

As Figuras 4.39 e 4.40 apresentam os gráficos relativos às cozinhas dos dois apartamentos. 

 

 

Figura 4.39 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha do bloco, 4ª 

semana. 

 

 

Figura 4.40 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na cozinha da torre, 4ª 

semana. 

 

É clara a diferença entre os valores absolutos de humidade relativa entre os dois espaços (cerca de 20%). 

Esta diferença pode ser resultado da diferença de hábitos entre os dois núcleos habitacionais. 
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Relativamente à temperatura, não se tendo assistido a variações acentuadas na temperatura exterior, a 

temperatura interior apresenta uma tendência em torno dos 22ºC na torre e os 23ºC no bloco com os 

picos de temperatura ao mesmo tempo dos picos de humidade e sempre ao final do dia (hora de jantar e 

maior utilização do espaço). 

As Figuras 4.41 e 4.42 apresentam os gráficos dos quartos duplos dos dois apartamentos. 

 

 

Figura 4.41 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo do bloco, 

4ª semana. 

 

 

Figura 4.42 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto duplo da torre, 

4ª semana. 

 

Em termos de humidade relativa os valores absolutos dos dois quartos são semelhantes. No entanto o 

quarto do bloco apresenta mais variações nos seus valores, comparativamente com a torre em que a 

variação dos valores apresenta uma certa cadência. Esta diferença pode dever-se a diferenças de hábitos 
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como dormir de janelas abertas ou mesmo as portas que permitem uma circulação do ar pelo resto da 

habitação.  Por sua vez os valores de temperatura são mais constantes no bloco do que na torre onde se 

dá uma variação entre os 21ºC e os 18,5ºC. O efeito da inércia térmica observa-se na Figura 4.42 onde 

o gráfico da temperatura é quase uma linha que varia dos 22ºC para os 21ºC. 

As Figuras 4.43 e 4.44 apresentam os gráficos de temperatura e humidade relativa dos quartos 

individuais. 

 

 

Figura 4.43 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual do 

bloco, 4ª semana. 

 

 

Figura 4.44 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos no quarto individual da 

torre, 4ª semana. 

 

Analisando a temperatura nos dois gráficos observa-se que as variações são semelhantes no entanto, em 

termos de valores absolutos o quarto do bloco foi capaz de conservar valores mais elevados, entre os 
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24ºC e os 23ºC enquanto que na torre entre os 22ºC e os 21,5ºC. Quanto à humidade relativa os dois 

gráficos são idênticos variando entre os 50% e os 65%. 

As Figuras 4.45 e 4.46 são relativas às salas dos dois apartamentos. 

 

 

Figura 4.45 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala do bloco, 4ª 

semana. 

 

 

Figura 4.46 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos na sala da torre, 4ª 

semana. 

 

A humidade relativa na torre apresenta valores absolutos mais baixos (cerca de 10% mais baixo) que o 

bloco. Esta diferença de valores está associada ao tipo de utilização do espaço (mais tempo com as 

janelas abertas, portas abertas que permitem a circulação do ar pelo resto da habitação, maiores 
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permanências no espaço). Quanto à temperatura, a sala do bloco apresenta um gráfico semelhante ao do 

quarto duplo onde a variação da temperatura é quase linear passando, aproximadamente, dos 23ºC para 

os 22ºC enquanto que o gráfico da torre apresenta maiores oscilações nos valores. Esta diferença nos 

gráficos dá-se, uma vez mais, devido ao aumento da inércia térmica provocada pela aplicação do 

isolamento térmico exterior. 

De forma a permitir uma melhor compreensão dos resultados obtidos nas medições decidiu-se inquerir 

os residentes dos dois apartamentos sobre alguns hábitos que tinham. Com estas questões procurou-se 

que a informação obtida permitisse compreender melhor as diferenças de valores (nomeadamente a 

humidade relativa) aos quais não se consegue obter uma justificação através das soluções construtivas. 

As informações obtidas relativamente ao apartamento da torre foram as seguintes: 

 A sala tem uma utilização constante, no entanto está constantemente a ventilar com a janela 

aberta; 

 A utilização da cozinha é moderada, utilizada no almoço de forma mais rápida (menos 

residentes) que no jantar (núcleo familiar completo); as janelas da lavandaria estão 

constantemente abertas e o dispositivo de extração é uma hote, ou seja, a extração do ar é 

constante; 

 Os banhos são realizados só na casa de banho onde se efetuaram as medições, e os residentes 

têm por hábito tomar banho ao fim do dia/noite; 

 Durante a noite as janelas dos quartos estão fechadas no entanto, as portas estão abertas; 

Relativamente ao apartamento do bloco as informações são as seguintes: 

 A janela da sala está sempre aberta no entanto essa abertura é muito pequena e os estores estão 

corridos para evitar que o os gatos fujam; a porta da sala costuma estar fechada impedindo a 

circulação do ar para a restante habitação, e a sua utilização é maioritariamente à noite; 

 A utilização da casa de banho para banhos não é sempre igual sendo utilizada à noite, à noite e 

durante o dia; só a casa de banho medida é utilizada para banhos; 

 As janelas da cozinha costumam estar fechadas para evitar que os gatos fujam, e são abertas 

ligeiramente quando cozinham, assim como o funcionamento do exaustor que é acionado 

enquanto se cozinha; 

 Os quartos costumam ter a janela aberta durante a noite mas as portas estão fechadas; durante o 

dia as portas permanecem fechadas ou abertas conforme a abertura das janelas para evitar que 

os gatos fujam; 

 

Da Figura 4.47 à Figura 4.51 apresentam-se os gráficos com os resultados das medições do mês inteiro 

(inclui o período das 19h do dia 17 de maio às 19h do dia 14 de junho). Os gráficos são apresentados 

num formato mais reduzido e colocados lado a lado para permitir uma comparação geral entre os 

espaços. 
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Figura 4.47 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos nas casas de banho; à 

esquerda, no bloco e à direita, na torre, período de medições completo. 

  

  

Figura 4.48 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos nas cozinhas; à esquerda, 

no bloco e à direita, na torre, período de medições completo. 

  

  

Figura 4. 49 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos nos quartos duplos; à 

esquerda, no bloco e à direita, na torre, período de medições completo. 

  

  

Figura 4.50 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos nos quartos individuais; à 

esquerda, no bloco e à direita, na torre, período de medições completo. 
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Figura 4. 51 - Temperatura (˚C, a vermelho) e humidade relativa (%, a azul) recolhidos nas salas; à esquerda, no 

bloco e à direita, na torre, período de medições completo. 

  

De uma perspetiva mais global, observa-se que em todos os compartimentos os valores de temperatura 

são mais equilibrados no apartamento do bloco. Verifica-se assim um achatamento dos gráficos de 

temperatura do bloco comparativamente com os mesmos gráficos na torre. Não se verificando a 

utilização de aquecimento nas habitações, a aplicação do isolamento não foi benéfica (para os residentes) 

do ponto de vista do consumo energético. No entanto, são evidentes os benefícios no conforto interior, 

atenuando as variações de temperatura criando um ambiente mais equilibrado e confortável para os 

residentes. 

Relativamente aos gráficos de humidade relativa os espaços da torre apresentam valores absolutos mais 

baixos. Porém, esta variável está mais dependente dos hábitos dos residentes e do tipo de utilização dos 

espaços. Através da informação recolhida (sobre os hábitos dos moradores) entende-se que o tipo de 

utilização do apartamento da torre promove uma melhor ventilação (através de portas abertas, janelas 

mais tempo abertas durante o dia, maior intervalo entre os banhos) Verificou-se também que o sistema 

se ventilação das cozinhas apresenta um funcionamento distinto, na medida em que, uma hote na 

conduta de extração da cozinha garante uma ventilação constante ao contrário do exaustor que o seu 

funcionamento depende de ativação. No entanto, os efeitos das alterações ao sistema de ventilação no 

bloco (grelhas de admissão de ar nas caixas de estore) necessitavam de períodos para medições mais 

longos. Nas alturas em que o clima não permite uma abertura “permanente” das janelas, é possível 

retirarem-se conclusões sobre a eficácia das alterações ao sistema de ventilação.  
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5 
CONCLUSÕES 

 

 

Atento o objetivo do presente trabalho, que se prende com o estudo higrotérmico da habitação social, e 

depois de se ter procedido ao levantamento e respetiva caraterização de soluções já existentes, é possível 

tecer alguns comentários e retirar algumas conclusões dos resultados obtidos. 

Em primeiro lugar, realça-se a importância de a equipa de projeto estar sintonizada com a realidade para 

o qual desenvolve o projeto. Por exemplo, o fecho da caixa de escadas na urbanização estudada produziu 

um aumento de conforto e segurança significativos para os moradores, nomeadamente, através da 

proteção contra as intempéries. No entanto, é preciso não esquecer que a alteração ao projeto original 

da habitação pode ter consequências. Neste caso em concreto, no que diz respeito à admissão de ar no 

sistema de ventilação das casas de banho contíguas à caixa de escadas, que foi dimensionado para uma 

diferença de pressões entre o interior e o exterior, sofreu uma alteração com o fecho das escadas, na 

medida em que, as condições no interior da caixa de escadas não são iguais às do exterior.  

Relativamente à ventilação, os principais elementos que se gostaria de ter estudado seriam as grelhas 

para admissão de ar na sala e nos quartos. No entanto, como as medições foram realizadas já numa altura 

do ano em que clima estava mais quente, não foi possível retirar quaisquer conclusões. Essa 

impossibilidade, explica-se na medida em que a permanência de janelas abertas sobrepõem-se à 

existência de grelhas na admissão de ar. Ou seja, considerou-se que as grelhas teriam um maior impacto 

numa altura em que as temperaturas baixas e a chuva impedem a permanência de janelas abertas, ficando 

a ventilação assegurada apenas pelas grelhas. Ainda, no que diz respeito à temática da ventilação, uma 

outra conclusão foi possível retirar através dos inquéritos realizados e que se traduz numa preocupação 

por parte dos residentes em ventilar a habitação. Com efeito, as respostas dadas aos inquéritos revelam 

um elevado nível de consciencialização relativamente à saturação do ar e consequente proliferação de 

fungos. 

Em terceiro lugar, conclui-se que a garantia de conforto e de boas condições de habitabilidade pode e 

deve ser alcançada através de sistemas passivos que dispensem o consumo de qualquer tipo de energia. 

Na verdade, não pode olvidar-se que a realidade da habitação social é distinta da realidade subjacente a 

outro tipo de habitação corrente, na medida em que, qualquer tipo necessidade que exista que implique 

gastos financeiros para os moradores será encarado como um luxo e, por isso, excluído (p.ex.: ligar 

aquecimentos, sistemas de arrefecimento, desumidificadores ou outros sistemas de ventilação). Por 

essas razões, conclui-se que a alteração das coberturas com um sistema que regula naturalmente a 

temperatura no desvão e a colocação de isolamento nas fachadas, apresentaram resultados que tiveram 

um impacto positivo. Com efeito, estes resultados traduziram-se num aumento da inércia térmica que é 

comprovado através dos valores obtidos nas medições, tornando o ambiente interior mais equilibrado e 

agradável (também validado pelos próprios moradores). 
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Relativamente a poupanças energéticas que os trabalhos de reabilitação poderiam trazer, tal não se 

verificou, e era expectável que não se verificasse, por uma razão muito simples. De facto, uma poupança 

energética implica um gasto. Acontece que, na habitação social os seus moradores não têm 

disponibilidade monetária para aquecimento. Por isso, os gastos com energia permaneceram os mesmo 

(necessidades, como aquecer água, cozinhar ou utilizar os eletrodomésticos). Assim se levanta a questão 

sobre a adequação da legislação em vigor subjacente à realidade vivenciada na habitação social. 

Porquanto, falar-se em poupança energética quando não existem gastos é contraproducente e faz com 

que a realidade da habitação social seja desenquadrada. No entanto, apesar de não se ter verificado 

reduções na fatura energética, é possível concluir, ainda assim, que as intervenções provocaram uma 

diminuição do desconforto nas residências.  

Por último, cumpre deixar uma nota relativamente a uma dificuldade sentida e que se prende com a falta 

de cooperação dos residentes das habitações sociais alvo de estudo. Este tipo de projetos requer a 

cooperação dos residentes, quer para facilitar o acesso aos espaços a monitorizar, quer para obter 

respostas aos inquéritos a realizar, sem os quais não é possível uma compreensão plena da realidade que 

ali se vivencia. Este receio, por parte dos residentes, em colaborar com o projeto já era esperado mas, 

revelou-se mais generalizado do que o previsto. Destarte, deverá ser pensada uma forma de combater a 

desconfiança manifestada pelos residentes destas habitações, demonstrando-lhes que o principal 

objetivo destes projetos é a melhoria das condições de habitabilidade em Portugal, com o objetivo de 

garantir a sua colaboração e recetividade no futuro. 
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