
Resumo 
 

Tendo em consideração as alterações climáticas resultantes da actividade humana o 

esgotamento a breve prazo das reservas de petróleo, o seu preço aumenta 

diariamente, e o aumento crescente das exigências de conforto no interior dos edifícios, 

é imperativo projectar edifícios com elevada eficiência energética, isto é, conceber 

edifícios adaptados ao clima local e utilizando energias renováveis, salvaguardado 

simultaneamente a qualidade de vida dos seu utilizadores. Medidas relacionadas com a 

eficiência energética e com as fontes de energia renováveis são uma componente 

importante da acção necessária para dar cumprimento às disposições do Protocolo de 

Quioto. 

Com este trabalho pretende-se criar uma metodologia de avaliação da qualidade 

térmica dos edifícios durante a fase de concepção de modo a obter edifícios com 

elevado desempenho, isto é, elevada qualidade térmica e um consumo de energia 

necessário para o seu funcionamento (aquecimento, arrefecimento, aquecimento de 

água quente sanitária, iluminação, ventilação, etc.) eficiente, com um impacto ambiental 

mínimo, tendo como pontos principais a adaptação dos edifícios às condições 

climáticas locais e a garantia das condições de conforto dos ocupantes. 

Desenvolve-se e estrutura-se uma nova metodologia de avaliação da qualidade térmica 

dos edifícios, apoiada no desenvolvimento de uma hierarquia de indicadores de 

qualidade através da aplicação de fichas de avaliação e diagnóstico, explicando-se a 

estrutura do método, a estrutura das fichas de avaliação e diagnóstico, os 

procedimentos a seguir no processo de avaliação e decisão, a ponderação dos 

elementos de avaliação e o perfil de qualidade. 

Exemplifica-se a aplicação desta nova metodologia, com o objectivo de a validar, a 

duas tipologias diferentes de edifícios de habitação, um edifício unifamiliar e a um 

edifício multifamiliar, indicando as características de construção definidas no projecto de 

arquitectura e no estudo do comportamento térmico e a apresentação do respectivo 

Perfil de Qualidade. 

O contributo mais importante do trabalho consiste na criação de uma metodologia de 

avaliação e diagnostico do projectar edifícios adaptados ao clima local, de modo a 



utilizarem os recursos naturais, “Concepção Bioclimática de Edifícios”, garantindo 

conforto e bem-estar aos ocupantes, “Qualidade do Ambiente Interior”, sem consumos 

exagerados de energia de forma a reduzir ou minimizar os custos e os impactos no 

meio ambiente, “Impacto Ambiental dos Edifícios”. 
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Abstract 
 

Considering the result of the climatic changes caused by human activity, the soon 

exhaustion of oil reserves (its price raises every day) and the growing increase of 

comfort requirements in the interior of buildings, it is imperative to design buildings with 

a high energy efficiency. This means that it is necessary to create buildings that suit to 

the local climate and that use renewable energies at the same time. By doing this, it is 

also possible to protect the quality of life of its users. Measures related to energy 

efficiency and renewable energy sources play an important role to fulfil the Kyoto 

Protocol’s arrangements. 

With this work, it is intended to create an evaluation methodology of the thermal quality 

of buildings during its conception, in order to get buildings with a high performance, that 

is, a high thermal quality and a use of necessary energy to their efficient working 

(heating, cooling system, water heating, illumination, ventilation, etc.), with a minimum 

environmental impact, having as main points the adaptation of the buildings to the local 

climatic conditions and the guarantee of its users comfort. 

A new evaluation methodology of the thermal quality of the buildings has been develop 

and structure, supported by the development of a quality pointers hierarchy. This should 

be made through the application of evaluation and diagnostic tests. This work explains 

the structure of the method, the structure of the evaluation and diagnostic tests, the 

procedures that are necessary to follow during the evaluation and decision process, the 

consideration of the evaluation elements and the quality profile. 



With the aim of validating this new methodology, to two different types of residential 

buildings – a single-family house (detached house) and a multifamiliar one (terraced 

housing) – wear evaluated, pointing out the construction features defined on the 

architecture project and on the thermal behavior study and the presentation of its Quality 

Profile. 

The most important contribution of this work is the creation of an evaluation and 

diagnostic methodology to desing buildings adapted to the local climate, in order to use 

the natural resources “Bioclimatic Conception of Buildings”, guaranteeing comfort and 

well-being to its users “Indoor Environmental Quality”, without an exaggerated use of 

energy. By doing this, it should be possible to reduce or minimize costs and impacts in 

the environment “Environmental Impact of Buildings”. 
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