
Resumo 

O fio condutor deste trabalho emerge dos objectivos enunciados: analisar a construção inquirida à luz 

da nova regulamentação, propôr alterações para melhoria da mesma, estudar as implicações 

tecnológicas de tais intervenções e, por fim, estimar o impacto nos custos de construção. No próximo 

capítulo, o segundo, é descrito o "Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios" [1] nos seus princípios gerais e metodologia de actuação; comentam-se aspectos 

específicos e sugerem-se áreas de interesse para futuras remodelações.  

O terceiro capítulo começa por descrever o inquérito à construção realizado, caracterizando o 

universo e indicando os conteúdos disponíveis; descreve de seguida o desenvolvimento e 

implementação de um processo informático de análise dos edifícios inquiridos face ao Regulamento e 

relata os resultados obtidos.  

Verificada naquele capítulo a deficiência generalizada de comportamento térmico, propõem-se, no 

quarto capítulo, soluções construtivas alternativas que permitam a verificação regulamentar. 

Justificam-se e comentam-se, do ponto de vista térmico, tais propostas e referem-se, brevemente, 

outros pontos de vista regulamentares (ruído, incêndios, segurança estrutural).  

No quinto capítulo aprofundam-se as consequências tecnológicas das alterações construtivas, 

nomeadamente no que diz respeito a inovações no quadro geral da construção portuguesa. Recolhe-

se informação bibliográfica sobre aspectos já conhecidos no estrangeiro e experimentam-se soluções 

para alguns dos restantes.  

O sexto capítulo contabiliza os custos das intervenções realizadas, com o objectivo de prever o 

impacto do Regulamento no custo final das construções. Relacciona as soluções propostas com 

alternativas de mercado e investiga custos médios para as tarefas a realizar. No último capítulo, 

dedicado às conclusões, sublinham-se os principais resultados, levantam-se as questões em aberto e 

perspectivam-se as linhas de acção que motivam um trabalho futuro.  

Nos capítulos centrais, de maior desenvolvimento, optou-se pela descrição exaustiva das situações, 

conferindo a cada um deles uma unidade e coerência próprias, com consequentes pequenas 

sobreposições temáticas.  

Treze anexos acompanham o texto, dando conta das etapas dos processos realizados, 

exemplificando situações, registando os principais programas de cálculo elaborados, caracterizando 

pormenorizadamente o universo em estudo e justificando as conclusões extraídas.  


