
Resumo 

Contrariamente ao que sucede noutros países, a concepção e construção de edifícios com paredes 

exteriores em pano simples não é hoje em dia vulgar em Portugal. Este trabalho procura dar um 

contributo no sentido de demonstrar as potencialidades deste tipo de paredes, quando bem 

projectadas e executadas. Divide-se essencialmente em três vertentes: a primeira refere-se aos 

fundamentos sobre os quais se deve basear a concepção e a execução das paredes exteriores dos 

edifícios; a segunda, à análise e à avaliação de alguns projectos e de alguns edifícios já executados 

ou ainda em execução com esta solução, de modo a obter-se uma panorâmica dos respectivos 

desempenhos; a terceira, a uma proposta de metodologia de análise das características das paredes, 

quer em projecto quer em obra, de forma a servir de guia a quem projecte ou construa edifícios com 

esta solução de paredes exteriores.  

A materialização das vertentes expostas ao longo deste trabalho desenvolve-se em oito capítulos, 

sendo abordados temas fundamentais para enquadrar esta temática como sejam as exigências 

funcionais de paredes exteriores, a concepção de paredes exteriores em pano simples e diferentes 

tipos de revestimentos exteriores de paredes.  

Neste trabalho aborda-se também a influência da qualificação da mão-de-obra na qualidade de 

execução, atendendo à importância que esta tem no resultado final. Paralelamente aborda-se o 

estudo económico de várias soluções construtivas alternativas.  

Em anexo, apresentam-se os projectos e a reportagem fotográfica dos diferentes edifícios visitados.  

Abstract 

Unlike other European countries, the conception and construction of buildings with external single-leaf 

walls is not common nowadays in Portugal. This work aims at demonstrating the benefits of this kind 

of walls when they are well conceived and constructed. It is divided in three different approaches: the 

first concerns the reasons that lead to the conception and execution of the external walls of the 

buildings; the second, the analysis and evaluation of some projects and some buildings already 

constructed or in the process of being constructed with this solution, thus hoping to obtain a global 

view of the performance of the walls; the third is a proposal for an analysis methodology concerning 

the conception and construction of the walls in a way that it will serve as a guide to those working on 

building projects or at the construction site.  

The materialization of the approaches exposed in this work, is developed in eight chapters. ln these 

chapters important subjects are exposed, such as functional requirements of external walls, 

conception of external single-leaf walls and external surfacing.  



Since the performance of any part of a building depends on the quality of construction and the 

qualification of labour, the choice of the technology to apply should be taken into consideration. This 

subject is approached in this work, together with the cost-benefit analysis of several different walls.  

In annex, projects and photographic reports of some buildings are presented.  


