
Resumo 

Entre as diversas situações de produção industrial de bens de consumo, poucas atingirão a 

complexidade da construção de edifícios, nomeadamente edifícios de habitação.  

Com efeito, nas sucessivas fases percorridas para a sua realização - concepção, projecto, execução - 

intervêm diversos especialistas, com preparação técnica de nível variado, ao mesmo tempo que é 

especificada uma vasta gama de elementos de construção, com tecnologias de produção e de 

aplicação completamente distintas.  

Segundo vários estudos realizados, a fase de Projecto é responsável por uma parcela importante das 

situações de não-qualidade, seja por inadequação dos materiais especificados, seja por ineficácia das 

soluções propostas. O controlo da eficiência do resultado final, da responsabilidade do Coordenador 

da Equipa de Projecto, depara com diversas dificuldades, ao analisar numerosos aspectos e suas 

interdependências, grande parte deles provenientes de especialidades de projecto onde não possui 

formação específica.  

Por outro lado, sendo a habitação um bem de consumo corrente cuja aquisição, na maioria dos 

casos, obriga a um esforço económico elevado e de longa duração, seria vantajosa a existência de 

um sistema de informação que permitisse ao futuro utilizador um conhecimento mais detalhado e 

profundo do nível de qualidade das soluções projectadas e construídas.  

Metodologias com esta finalidade foram já desenvolvidas em dois países europeus - França, com o 

Método QUALITEL, e Suíça, com o Método SEL - com evidente impacto positivo na melhoria da 

qualidade das habitações.  

O presente trabalho propõe a formulação de um Método de Avaliação da Qualidade de Projectos de 

Edifícios de Habitação aplicável às condições existentes em Portugal, ou seja, em que 

regulamentação, homologação de processos construtivos e certificação de materiais de construção, 

ainda apresentam lacunas importantes em vários domínios.  

Será proposta uma Hierarquia de Objectivos que descreva, de forma extensa mas compatível com 

uma aplicação prática, as diversas componentes da qualidade de um edifício de habitação, tanto no 

campo construtivo e de instalações, como nos domínios da modelação e organização de espaços.  

A partir dessa Hierarquia, serão propostos Critérios de Avaliação das soluções de projecto 

associadas aos diversos objectivos estabelecidos, critérios esses baseados em parâmetros de 

obtenção directa a partir de peças escritas ou desenhadas dos diversos projectos de especialidade.  

Finalmente, será apresentada uma Ponderação dos vários níveis da Hierarquia de Objectivos, 

permitindo a obtenção de níveis de qualidade parcelares e globais para o projecto, possibilitando a 

comparação entre soluções de projecto diversas e, eventualmente, a sua utilização como apoio a 

sistemas de financiamento.  



Abstract 

Among the various situations of industrial production of consumer goods, few will achieve the 

complexity of construction building, namely for housing.  

Through the successive phases for its completion - inception, design and execution - many 

professionals will develop their work, with different technical skills and, at the same time, a vast 

number of construction elements will be specified with completely different production and installation 

techniques.  

According to several published researches, the design phase is responsible for an important share of 

the non-quality situations, may it be because of the unsuitability of the specified materials or 

inefficiency of the proposed solutions. The control of the quality of the final result, in charge of the 

Design Team Coordinator, deals with many difficulties when analysing a large number of items and its 

interaction, several coming from designs where he or she has no specific knowledge.  

On the other hand, being a dwelling a common good for which the cost, in most cases, will demand a 

long and high economic effort, it would be helpful for the prospective buyer the existence of an 

information system allowing a more detailed and profound knowledge about the quality level of the 

designed and built solutions.  

Methods for this purpose were developed in two European countries - France, with the QUALITEL 

Method, and Switzerland, with the SEL Method - both with evident positive impact in the quality 

improvement of housing.  

The present research proposes a Design Quality Evaluation Method for Housing Buildings which may 

be applied to the Portuguese situation, where codes, standardisation of construction techniques and 

certification of building materials still show important gaps in some areas.  

An Hierarchy of Objectives will be proposed describing in an extensive but compatible with a practical 

use, the various components of a housing building, both in the construction and services’ fields and in 

the domain of space modelling and organisation.  

Departing from that Hierarchy, associated Evaluation Criteria will be proposed, based on parameters 

which may be obtained directly from written or drawn design specifications.  

Finally, a weighting of the several levels of the Hierarchy of Objectives will be presented, allowing the 

definition of partial and global quality levels permitting, therefore, the comparison between different 

design solutions and, optionally, its use as a support in financing schemes.  


