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Resumo 

O presente trabalho procura validar a aplicabilidade da metodologia de análise proposta pela norma 

EN 16627 em edifícios escolares públicos em Portugal, através de um estudo aplicado ao Programa 

de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário. Este estudo dedica-se à análise dos 

custos do ciclo de vida (ACCV) de uma escola do tipo industrial e comercial, desde a sua concepção e 

construção até à fase de utilização, abrangendo também intervenções de reabilitação. Para tal, é 

formulada uma metodologia de ACCV baseada em documentos normativos e adaptada ao caso de 

estudo.  

É também simulado um estudo de viabilidade económica da instalação de colectores solares aquando 

da reabilitação do edifício estudado, bem como da instalação alternativa de painéis fotovoltaicos. 

O estudo mostra que a construção e a reabilitação representam um peso de 45 % a 67 % dos custos 

actualizados dos períodos pré- e pós-reabilitação, respectivamente. A manutenção, reparação e 

substituição apresentam um peso de 27 % a 28 % para os períodos referidos, respectivamente. 

A instalação de colectores solares no cenário actual demonstra ser inviável, com um CAL de 

13.271.981 €, face ao valor de 13.240.315 € do cenário sem este equipamento. O cenário mais viável 

é o que considera a aplicação de painéis fotovoltaicos, com um CAL de 13.030.198 €. 

Por fim, a taxa de atualização real sugerida pela norma, de 3 %, mostra ter um impacto de 5 % no CAL 

por cada 1 % na sua variação. 

 

Palavras-chave 

Custos do ciclo de vida, edifícios escolares, estimativa de custos, colectores solares, painéis 

fotovoltaicos 
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Abstract 

The present work aims to validate the applicability of the analysis methodology proposed by the standard 

EN 16627 on public school buildings in Portugal, through a study applied to the Secondary School 

Modernization Programme. This study is dedicated to the life-cycle costs analysis (LCCA) of an 

industrial and commercial school, from its design and construction to the use phase, also covering 

rehabilitation interventions. For this, it is formulated a methodology of LCCA based on normative 

documents and adapted to the case study.  

It is also simulated an economic viability study of the solar collectors’ installation at the time of the 

rehabilitation of the studied building, as well as the viability of the alternative installation of photovoltaic 

panels. 

The study shows that construction and rehabilitation represent a significant share of 45 % to 67 % of 

the net present cost (NPC) of the pre- and post-rehabilitation periods, respectively. Maintenance, repair 

and replacement have a weight from 27 % to 28 % for the referred periods, respectively.  

The installation of solar collectors in the current scenario proves to be not viable, with a NPC of 

13.271.981 €, compared with the value of 13.240.315 € in the scenario without this equipment. The most 

viable scenario is the one that considers the application of photovoltaic panels, with a NPC of 

13.030.198 €. 

Lastly, the real discount rate suggested by the standard, of 3 %, shows to be have an impact of 5 % on 

the NPC per 1 % on its variation. 

 

Key-words 

Life-cycle costs, school buildings, cost estimating, solar collectors, photovoltaic panels 
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1. Introdução 

 Enquadramento e âmbito 

Atendendo à história do ensino em Portugal, com particular foco para os períodos de forte aposta no 

ensino como ferramenta de desenvolvimento social e económico, o património escolar foi sendo 

sucessivamente expandido, tentando acompanhar as exigências da crescente procura. Dessa evolução 

histórica resultou um parque escolar marcadamente diversificado, quer em termos de época construtiva 

(com diversas idades de funcionamento) quer em termos de tipologia funcional. Uma dessas tipologias 

é a industrial e comercial, que é aqui estudada e que teve origem no século XIX como forma de 

combater a falta de qualificação dos trabalhadores e melhorar a qualidade do ensino teórico e prático 

para a actividade industrial. 

Em Portugal, contabilizam-se 2.662 estabelecimentos públicos de ensino destinados ao ensino 

secundário e do 2.º e 3.º ciclos. Este número é superior se também forem contabilizados os 

estabelecimentos de nível de ensino inferior (PORDATA, 2017a). Para a gestão de todas estas 

instituições de ensino o Estado Português disponibiliza uma verba que, segundo o Orçamento de 

Estado para o ano de 2016, ronda os 5.843 M€ (Observador, 2017), correspondentes a 

aproximadamente 3 % do Produto Interno Bruto nacional (PORDATA, 2017b). Posto isto, a gestão de 

todos estes activos construídos, em particular dos edifícios escolares, constitui um desafio de 

relevância significativa na gestão dos recursos públicos. Além disso, torna-se essencial obter dados 

precisos e processados de modo a que as entidades gestoras possam tomar decisões conscientes, 

fundamentadas com informação técnico-económica e baseadas numa perspectiva de longo prazo. 

Um dos desafios que se apresenta à gestão de todo este património construído, algum do qual já 

centenário, é a necessidade de renovação e readaptação desses edifícios às novas exigências de 

ensino e funcionalidade do ensino em Portugal. Neste contexto, foi aprovado em 2007 o Programa de 

Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário (PMEES) juntamente com a celebração 

de um contrato entre o Estado Português e a Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial (PE), com 

vista à requalificação das infraestruturas escolares e à implementação de um sistema de manutenção 

e gestão das respetivas instalações (Parque Escolar, 2017a). 

Posto isto, e passados quase 10 anos do início do PMEES, o presente trabalho procura promover a 

sistematização da informação relativa aos custos de utilização em edifícios escolares em Portugal, em 

particular daqueles que foram abrangidos pelo programa de modernização. Este estudo passa assim 

pela análise dos custos do ciclo de vida (ACCV) de um edifício escolar do tipo industrial e comercial, 

com início desde a sua concepção e construção e estendendo-se à sua fase de utilização, dado que o 

edifício em estudo ainda se encontra activo. Esta análise engloba ainda as intervenções de reabilitação 
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realizadas na escola em estudo. Esta análise é puramente económica1, excluindo-se a análise de risco, 

as dimensões social e ambiental e a geração de receitas por parte do edifício. 

Além do estudo abranger dois períodos de análise já passados, um até à reabilitação e outro até aos 

dias de hoje, pretende-se que a análise contemple ainda um terceiro período, destinado a uma previsão 

de custos futuros para um horizonte de 10 anos a partir da actualidade.  

Em seguida, é analisada, de forma retroactiva, a viabilidade económica do investimento na instalação 

de colectores solares, que é parte integrante do programa de reabilitação a que a escola foi sujeita, 

bem como o estudo alternativo da viabilidade económica da instalação de painéis fotovoltaicos. 

Para tal, é formulada uma metodologia de análise, adaptada ao caso de estudo e apoiada por 

documentos normativos existentes, em particular a EN 16627 (2015) e a EN 15643-4 (2012). 

De referir que o presente estudo tem um desenvolvimento paralelo a outra dissertação, intitulada 

Análise do custo do ciclo de vida de um edifício escolar do tipo pavilhonar em Portugal – Determinação 

do custo anual equivalente e estudo económico da instalação de paredes de Trombe (Loureiro, 2017), 

em que são analisados os custos do ciclo de vida (CCV) de um edifício escolar do tipo pavilhonar. Os 

seus resultados são posteriormente analisados e comparados com os obtidos no âmbito desta 

dissertação, bem como as restantes referências bibliográficas existentes para esta temática. 

 

 Objectivos 

Neste trabalho, o principal objectivo passa por validar a aplicabilidade em edifícios escolares da 

metodologia de análise proposta pela norma EN 16627 (2015), nomeadamente para períodos que 

englobem custos já ocorridos, uma vez que a sua utilização neste tipo de análises não é frequente. 

Em segundo plano, os objectivos passam por: 

▪ Comparar os custos dos períodos anterior e posterior à reabilitação a que a escola foi sujeita; 

▪ Obter alguns indicadores, mesmo que primários, da ACCV realizada ao caso de estudo, com o 

intuito de servir de base para trabalhos que venham a contemplar uma amostra de escolas superior 

a esta; 

▪ Comparar esses indicadores com os dados publicados a partir de outras análises já efectuadas; 

▪ Retirar conclusões acerca da viabilidade económica da instalação de colectores solares na escola 

estudada, fruto da reabilitação a que foi sujeita; 

▪ Discutir a viabilidade económica relativa da implementação de painéis fotovoltaicos, complementar 

ou alternativa à solução dos colectores solares; 

                                                      
1 É adoptada a nomenclatura de análise económica com base no âmbito da norma EN 15643-4 (2012), que apoia 

o desenvolvimento do presente trabalho. Esta consideração vem contrapor os limites de alguns âmbitos de análise 
existentes, nomeadamente das análises de custo-benefício para investimentos públicos, onde o estudo da 
viabilidade económica pressupõe a verificação das viabilidades técnica, ambiental e financeira. Estes limites 
encontram-se definidos, por exemplo, pelo Regulamento de Execução (UE) 2015/207. 
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▪ Realizar análises de sensibilidade a parâmetros da análise sugeridos pela normalização existente 

ou que se considerem relevantes para os objectivos anteriormente apresentados.  

 

 Estrutura e metodologia 

Apresenta-se na Figura 1.1 um fluxograma que traduz a metodologia desta dissertação e que resume 

os capítulos da mesma, bem como as suas relações. 

 

Figura 1.1 – Fluxograma organizacional da dissertação. 

Esta dissertação encontra-se estruturada segundo 7 capítulos, os quais se sumarizam em seguida. 

No capítulo 1 é identificado o enquadramento, o âmbito e os principais objectivos a atingir na presente 

dissertação. É ainda esquematizada e resumida a organização do documento. 

No capítulo 2 começa-se por realizar um enquadramento geral da discussão, a partir das bases do 

tema da gestão de activos físicos, seguindo-se a gestão de projectos, programas e portefólios. Por fim, 

é dedicado algum espaço a estratégias de intervenção potencialmente benéficas em edifícios, 

concluindo-se com a temática central, da análise dos custos do ciclo de vida (ACCV). Ao longo dos 

temas realiza-se o devido enquadramento normativo, bem como a referenciação bibliográfica 

necessária. No tema da ACCV realiza-se um breve levantamento das referências existentes em torno 

dos CCV de edifícios. 

No capítulo 3 é proposta uma metodologia para a ACCV, baseada no disposto na normalização 

existente, e definida uma estratégia de análise, adaptada aos objectivos e particularidades da presente 

dissertação. 

1. Introdução 

2. Revisão de conhecimentos 

3. Metodologia de ACCV 

4. Caso de Estudo 

5. Aplicação da metodologia de 
ACCV ao caso de estudo 

6. Apresentação e discussão  
dos resultados 

7. Conclusões e  
desenvolvimentos futuros 
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No capítulo 4 é apresentado o caso de estudo sobre o qual incide a ACCV a realizar. Numa primeira 

fase, é realizada uma introdução e caracterização do mesmo. Em seguida, expõe-se todo o processo 

de captação de custos, desenvolvido em torno da estrutura da metodologia adoptada. 

No capítulo 5 é aplicada a metodologia de ACCV ao caso de estudo e executada a análise económica. 

Neste capítulo começa-se por descrever a estratégia de análise, tendo em conta as características do 

caso de estudo. Segue-se a apresentação das análises de viabilidade a efectuar, com a descrição 

pormenorizada de cada solução, finalizando-se com a discussão dos parâmetros sujeitos à análise de 

sensibilidade. 

No capítulo 6 são reunidos os resultados obtidos e discutidas as ilações que deles se retiram. Este 

capítulo encontra-se dividido em três partes: a primeira, dedicada aos grafismos e indicadores de 

desempenho económico para o cenário actual de análise; a segunda, destinada à apresentação dos 

resultados da análise de viabilidade das estratégias de intervenção; e a terceira, que se destina à 

exibição dos resultados provenientes das análises de sensibilidade realizadas. Ao longo deste capítulo 

são discutidos, em simultâneo, os resultados obtidos, os resultados propostos pela dissertação de 

Loureiro (2017) e os dados originários de estudos de outros autores. 

No final, no capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões resultantes do trabalho desenvolvido 

e dos resultados dele provenientes. São também discutidos possíveis desenvolvimentos futuros sobre 

este tema. 

Nos anexos encontram-se os elementos necessários para o completo entendimento da informação 

prestada ao longo do documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Por opção do autor, o presente documento não se encontra redigido de acordo com o novo acordo 

ortográfico.  
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2. Revisão de conhecimentos 

2.1. Gestão de activos físicos (GAF) 

Entender o conceito de activo é um passo elementar e essencial para que seja possível apreender 

todos os termos e definições posteriormente apresentados e discutidos. A ISO 55000 (2014) propõe 

como definição de um activo “algo que tem valor real ou potencial para uma organização” (ISO 55000, 

2014, p. 2). Contudo, indexado a esta definição encontra-se o conceito de valor, cuja interpretação 

pode variar com os vários pontos de vista e expectativas das partes interessadas relativamente a um 

dado activo. Na maioria dos casos, o termo “valor” é utilizado para se referir ao que a economia designa 

por “valor de mercado”, que se encontra dependente da relação entre a oferta e a procura de um dado 

bem, produto ou serviço. Todavia, para o intuito desta dissertação, o termo valor sofre uma expansão 

do seu âmbito, passando a basear-se numa relação entre todos os interesses e espectativas existentes 

em torno de um dado activo, tendo em conta as restrições e os riscos a si associados (IAM, 2012). 

Consoante as áreas de actuação das organizações, os activos podem ser classificados como 

financeiros ou não-financeiros, tangíveis ou intangíveis. No que respeita à aplicação da presente 

dissertação, os activos a considerar são classificados como físicos (ou tangíveis). 

Apesar de a gestão de activos não ser uma actividade recente, o seu conceito ainda se encontra pouco 

consolidado. Confrontado com a inexistência de uma definição sem falhas, Pudney (2010) sugere que 

se considere a gestão de activos como “uma prática organizacional coordenada e multidisciplinar, que 

aplica recursos humanos, equipamentos e recursos financeiros a activos físicos ao longo de todo o seu 

ciclo de vida, para atingir o desempenho e os objectivos de custo definidos para o activo e a níveis de 

risco aceitáveis, tendo ao mesmo tempo em conta os regimes de governação, geopolíticos, 

económicos, sociais, demográficos e tecnológicos relevantes” (Pudney, 2010, p. 8). Como se pode 

apreender por esta definição, a gestão de activos e a análise de custo do ciclo de vida (ACCV) são 

praticamente indissociáveis, apesar de constituírem matérias distintas. 

Recentemente, com a acumulação de literatura técnica publicada, passou a ser consensual o facto de 

a gestão de activos englobar um “conjunto de actividades coordenadas que uma organização usa para 

realizar valor a partir dos seus activos” (ISO 55000, 2014, p. 2), considerando “um balanço entre custos, 

riscos e benefícios” (ISO 55000, 2014, p. 2) e a sua optimização ao longo de toda a vida do activo (IAM, 

2012), que se traduz muitas vezes numa análise sobre diferentes escalas temporais (ISO 55000, 2014). 

Apesar de ser abordada de forma distinta face a outros tipos de gestão, como da qualidade (ISO 9000) 

por exemplo, a gestão de activos incorpora as metodologias aí utilizadas (IAM, 2012). Como é possível 

verificar no ponto seguinte, os modelos de gestão sugeridos pelas várias publicações possuem uma 

metodologia de processos idêntica a outros sistemas de gestão, podendo até facilitar a integração de 

um sistema de gestão de activos em organizações que já tenham outros sistemas de gestão 

implementados. 
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Normalização e publicações de referência 

No processo de maturação destes conceitos, existem alguns marcos como a divulgação da Publicly 

Available Specification 55 (PAS 55), desenvolvida pelo Institute for Asset Management e publicada em 

2004 pela British Standards Institution, que constituiu a base para a posterior normalização 

internacional. A PAS 55 permitiu criar, com maior foco nos activos físicos, uma “definição clara de 

gestão de activos e de sistema de gestão de activos (SGA), incorporando um conjunto de requisitos 

agrupados de acordo com o Ciclo de Deming (Visser e Botha, 2015), ou Ciclo de Shewhart (Deming, 

1993), – plan, do, check and act (PDCA, isto é, planear, executar, rever e ajustar) – a implementar num 

sistema por forma a dirigir, controlar e aperfeiçoar continuamente a gestão de activos. (IAM, 2012). 

Mais tarde, em 2009, a International Organization for Standartization (ISO) publica a família de normas 

ISO 55000 (actualizada pela última vez em 2014), que viria a revelar-se a primeira norma 

internacionalmente aceite para sistemas de gestão de activos. Esta publicação, além de ser aplicável 

a todos os tipos e dimensões de activos e organizações, veio expandir o conceito de activos a tudo o 

que possui capacidade de geração de valor, enumerando certas definições e princípios aplicáveis em 

sistemas de gestão, passíveis de consultar na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Definições relacionadas com a gestão de activos; adaptado de ISO 55000 (2014, p. 12). 

A ISO 55001, integrada nesta família de normas, define um SGA como um conjunto de elementos 

interrelacionados de uma organização, que estabelece políticas de gestão de activos, e os processos 

necessários para atingir os objectivos definidos. Para que tal seja possível, a norma aponta a gestão 

de topo como a principal responsável pelo sucesso de um SGA, na medida em que, deve definir a 

direcção a seguir pela organização, gerir as relações internas e externas com as partes interessadas, 

monitorizar o desempenho e disponibilizar os recursos que suportam o sistema implementado. 

Como tal, visto que a gestão de topo detém a responsabilidade pela monitorização do desempenho 

dos seus activos físicos, torna-se necessário definir e alocar os instrumentos e meios necessários para 

medir eficazmente esse desempenho. Exemplo desses instrumentos é a ACCV, cujo enquadramento 

é realizado no subcapítulo 2.3. Análise do custo do ciclo de vida. 

Gerir a 
organização
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activos
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gestão de 

activos
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2.2. Gestão de projectos, programas e portefólios 

Antes de mais, importa clarificar o significado dos termos a utilizar. Segundo a NP ISO 21500 (2012, 

p. 7), um projecto (traduzido do termo project a partir da ISO 21500) designa “um conjunto único de (…) 

atividades coordenadas e controladas, com datas de início e fim”, desenvolvidas para alcançar os 

objetivos e os requisitos definidos inicialmente. Apesar de esta tradução ser pouco aceite, em 

detrimento do termo “empreendimento” por exemplo, é utilizada em diante a expressão “projecto” para 

definir tal conceito, visto ser a forma apresentada pela norma. Posto isto, a gestão de projectos (project 

management) traduz a aplicação de técnicas, ferramentas e competências num projecto ao longo das 

várias fases do seu ciclo de vida (CV). De uma forma geral, a gestão de projectos engloba um conjunto 

de 5 grupos de processos, que são: iniciação, planeamento, implementação, controlo e fecho 

(ISO 21500, 2012). À semelhança do que é apresentado nos modelos de gestão de activos, este grupo 

de processos também aparenta seguir uma estrutura baseada no “ciclo PDCA”. 

Adicionalmente, os projectos podem ser integrados em programas e portefólios, segundo as suas 

características e interesses das entidades gestoras. Como exemplo, uma organização com o objectivo 

estratégico de “maximizar o retorno dos seus investimentos” pode constituir um portefólio que inclua 

um misto de projectos de exploração de petróleo e energia eólica com projectos de abastecimento de 

água, rede ferroviária, entre outros. A organização pode ainda agrupar estes investimentos segundo 

um dado aspecto comum (energia, entre outros) e geri-los sob a forma de programas (PMI, 2008). 

À semelhança do que acontece na gestão de activos físicos, também na gestão de projectos se deve 

ter presente a intervenção das partes interessadas. Este conjunto diverso de entidades não só 

desempenha um papel essencial na definição inicial dos objectivos estratégicos como impõe uma série 

de constrangimentos (legais, ambientais, temporais, orçamentais, de qualidade, entre outros) aos 

projectos em causa, ficando a cargo do gestor de projecto a gestão das restrições e motivações e a 

concretização de um consenso entre as partes envolvidas (NP ISO 21500, 2012). De uma forma geral, 

estes constrangimentos são interdependentes, ou seja, quando um deles se altera é bastante provável 

que um outro seja afectado (por exemplo, se um prazo for encurtado é provável que o orçamento tenha 

de ser incrementado, dada a maior exigência de recursos para completar uma mesma quantidade de 

trabalho num menor intervalo de tempo). Assim sendo, através da sua capacidade em influenciar a 

tomada de decisões no âmbito da gestão do projecto, a existência de constrangimentos promove um 

planeamento iterativo e progressivo ao longo da vida do projecto. Deste modo, a informação detida 

pela equipa de gestão torna-se mais detalhada ao longo do tempo, tendo como consequência um 

aumento da precisão das estimativas por si efectuadas (PMI, 2008). 

Paralelamente ao que acontece com a gestão de activos, também na gestão de projectos é possível 

identificar um ciclo de vida e dividi-lo em fases temporais (PMI, 2008), como demonstra a Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Exigências de recursos ao longo do ciclo de vida do projecto; adaptado de PMI (2008, p. 16). 

Este faseamento, similar ao apresentado para os grupos de processos de gestão, permite uma maior 

facilidade na gestão e controlo de cada fase e pode ser complementado com a inclusão de pontos de 

decisão. Esses pontos auxiliam as equipas de gestão de projecto a rever os riscos envolvidos, a avaliar 

o desempenho do projecto até à data, a actualizar as previsões e hipóteses iniciais e a informar as 

entidades promotoras, de modo a tomarem decisões conscientes e baseadas na informação recolhida. 

Este princípio encontra-se na base da aplicação da ACCV como instrumento de controlo financeiro e 

de previsão dos custos associados à gestão de um dado activo físico. 

Como é possível perceber pela Figura 2.2, e tratando-se de uma estrutura genérica, as exigências de 

custo e de pessoal tendem a ser menores no início e no fim do projecto, atingindo o seu pico durante 

a fase de execução. Apesar de, em termos práticos, exigirem menores recursos, a iniciação, a 

organização e a preparação dos trabalhos influenciam não só as características do projecto como todos 

os métodos e técnicas a serem utilizados durante a fase de execução que, por norma, é a fase com 

maior duração num projecto de construção. Exemplo disso é o estaleiro de uma obra de construção, 

onde a organização e a gestão dos recursos desempenham um papel fulcral na gestão dos vários 

aspectos presentes, como a qualidade, a segurança, o ambiente, o risco e os custos do projecto. 

Pelos motivos anteriores e pelo que é apresentado na Figura 2.3, as decisões iniciais num projecto 

tomam uma importância significativa para o todo o CV do mesmo. Desta maneira, é fundamental dotar 

os órgãos decisores de informação precisa e realista, por forma a que sejam evitados investimentos 

que resultem em erros ou alterações que, por norma, são responsáveis por um aumento substancial 

do custo global do projecto. 

 

Figura 2.3 – Impacto de variáveis de projecto ao longo do tempo; adaptado de PMI (2008, p. 17).  
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2.3. Análise do custo do ciclo de vida 

O entendimento do conceito de CV é essencial para as práticas de dimensionamento e concepção de 

qualquer engenheiro (Kumar, 2008). Todavia, o foco no CV e nos custos a si associados nem sempre 

existiu ao longo do tempo. A evolução cronológica desta ideia encontra-se patenteada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Evolução temporal do conceito de CCV; adaptado de Boussabaine e Kirkham (2004, p. 4). 

Actualmente, ainda existem entidades que seguem uma política de custos reactiva relativamente aos 

seus activos produtivos, isto é, seleciona-os com base no seu investimento inicial e depois procura 

optimizar os custos de exploração associados (Assis e Julião, 2009a). 

Até aos anos 60, essa era a política de investimento utilizada pela maioria dos clientes e dos 

profissionais das diferentes áreas económicas. Desde essa altura, como se pode ver na Figura 2.4, 

nasceu uma nova linha de pensamento denominada terotecnologia, que incorporava a premissa de que 

maiores custos iniciais podiam originar menores custos futuros e, consequentemente, menores custos 

globais (Boussabaine e Kirkham, 2004). Apesar de ter sido popular no Reino Unido, este movimento 

colocava de parte as necessidades dos clientes como ponto de partida para o estabelecimento dos 

requisitos dos activos, contrariando, assim, os princípios da gestão de activos (Pudney, 2010). 

Mais tarde, é utilizado pela primeira vez o termo “custo de utilização” para definir, de forma pouco clara, 

os custos relacionados com a aquisição, operação, manutenção e reabilitação de um dado activo 

(Seeley, 1996). Além do mais, um dos elementos ausentes desta visão é a previsão dos custos futuros 

(Boussabaine e Kirkham, 2004) que, dada a elevada incerteza associada ao longo do período de 

operação de um activo, pode ter um impacto considerável na variação dos custos globais. 

Entre os anos 80 e 90, perante a necessidade de renovação das infraestruturas, grande parte das quais 

construída após a Segunda Guerra Mundial e num curto espaço de tempo (Burns et al., 1998), e a 

percepção dos custos envolvidos através das projecções efectuadas, os governos dos estados 

australianos desenvolveram a aplicação de técnicas contabilísticas aos seus activos (Pudney, 2010). 

Este princípio dá então origem ao conceito de custo do ciclo de vida (CCV), sobre o qual Assis e Julião 

(2009a) explicam que “o impacto do investimento efectuado num activo é traduzido pelo CCV e não 

pelo valor do investimento inicial”. Este conceito foi primeiramente aplicado no âmbito do 

aprovisionamento militar no Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América que, nos anos 

90, tinha uma despesa superior a 200 mil milhões $ (dólares americanos). Posteriormente, o CCV 

difundiu-se por outras actividades económicas, como a indústria e a construção (Weise et al., 2009). 

Além destes, o conceito de CCV viria a incorporar também os custos anteriores à fase de construção, 

provenientes dos projetos de viabilidade e investimento, por exemplo, o que permitiu definir os primeiros 

limites do custo total do ciclo de vida (CTCV) (Boussabaine e Kirkham, 2004). Mais tarde, o âmbito 

1960 1970 1980 1990 2000 

Terotecnologia 
Custo de 
utilização 

Custo do ciclo 
de vida 

Custo total de 
ciclo de vida 
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desta expressão foi expandido, de modo a que as receitas geradas e os custos provenientes de 

externalidades sociais e ambientais fossem incluídos no CTCV, como demonstra a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Enquadramento do CCV no CTCV; retirado de Rocha (2015, p. 7) 

Posteriormente, com a existência de variadas técnicas de previsão de custos, foi possível iniciar a 

quantificação da relação entre a dimensão dos custos iniciais e a totalidade dos custos. Sobre os vários 

estudos que se realizaram sobre CCV, destaca-se a informação contida na Tabela 2.1, que resume 

algumas conclusões de alguns desses estudos, bem como as datas e os autores que os referenciam. 

Tabela 2.1 – Exemplos de referências de custos de ciclo de vida. 

Autor 
Período de 
referência 

Tipo de 
edifícios 

Custos 
Taxa de 

actualização 

Evans (1998) 

- - 

1 : 5 : 200, custos de construção : manutenção :  
operação, incluindo custos com recursos humanos 
(Evans, 1998). 

- 

Hughes (2004) e 
Ive (2007) 

1 : 0,4 a 1,5 : 12 a 15 (custos iniciais : de 
manutenção : operacionais), dependente da taxa de 
actualização considerada e do tipo de edifícios. 

7 % (por Ive) 

Jong e Arkesteijn 
(2014) 

40 anos 
9 escolas 

holandesas 
1 : 1,15 a 1,59 (custos iniciais : operacionais). 4 % 

Perret (1995) 50 anos - 
A concepção e a execução representam 20 a 25 % 
dos custos globais, o restante advém da exploração 
e manutenção. 

- 

Tavares (2009) - - 

Os custos de manutenção e operação representam 
cerca de 80% do custo total. 

- 
Somente 11 a 20 % dos custos globais do edifício 
são provenientes da sua construção e projecto. 

Patorreb (2006) 50 anos - 

As despesas de concepção e de execução 
representam 20 a 25 % dos custos totais; as fases 
de exploração e manutenção representam os 
restantes 75 a 80 %. 

- 

Wideman (2000) 40 anos escritórios Os custos iniciais são metade dos custos globais. - 

Flanegan e 
Norman (1989) 

40 anos - 
Os custos de operação e manutenção são cerca de 
55 % dos custos totais. 

- 

Weise (2007) - - 

Os custos de operação e manutenção de escolas 
superam os de construção num período de 3 anos. 

- 
70 a 90 % dos custos totais do imóvel resultam da 
fase de exploração. 

Christian e 
Pandeya (1997) 

- - 
Os custos de operação e manutenção podem variar 
entre 60 e 85 % do custo total de propriedade. 

- 
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Normalização de publicações de referência 

Em termos de publicações internacionais, é publicada em 2008 a ISO 15686-5 (actualizada em 2017 2) 

onde o conceito de CCV aparece, de forma mais consolidada e vocacionada para os edifícios enquanto 

activos físicos, como o custo de um activo (ou das suas partes) durante o seu CV, enquanto cumprir os 

requisitos de desempenho estabelecidos (ISO/DIS 15686-5, 2014). Quanto à análise dos custos do 

ciclo de vida (ACCV), a norma define-a como uma “técnica que permite a avaliação sistemática dos 

CCV ao longo de um determinado período de análise, de acordo com o âmbito definido inicialmente” 

(ISO/DIS 15686-5, 2014, p. 2). Esta norma divide ainda as etapas do CV dos edifícios em construção, 

operação, manutenção e fim de vida. No entanto, deve-se aludir ao facto de que o CV do activo não 

coincidir necessariamente com o período de exploração ou de posse por parte da organização 

(ISO 55000, 2014). Além disso, o período de vida útil do edifício ou dos seus componentes pode ser 

limitado pela durabilidade física (vida útil técnica), pelas exigências de utilização (via útil funcional) ou 

pela rentabilidade gerada por este tipo de activos (vida útil económica). 

Num contexto de avaliação do desempenho económico, pretendida para esta dissertação, é publicada 

em 2012 a EN 15643-4 cujo propósito é “fornecer uma estrutura com princípios, requisitos e linhas 

orientadoras para a avaliação do desempenho económico de um edifício” (EN 15643-4; 2012, p. 6) 

tendo por base uma abordagem de CV. Nesta norma são indicados princípios e requisitos segundo as 

características técnicas e funcionais dos edifícios (Almeida, 2016). Quanto à avaliação do desempenho 

económico, esta é realizada através de indicadores quantificáveis, não incluindo, no entanto, a 

avaliação de risco económico. A estrutura fornecida define duas abordagens distintas para exprimir o 

desempenho económico de um edifício: em termos de CCV e em termos de valor económico ao longo 

do CV (EN 15643-4, 2012). Pelo facto de a abordagem do valor financeiro incluir as receitas geradas 

pela exploração do mesmo, adoptada, por exemplo, no mercado imobiliário (Langdon, 2007), nesta 

dissertação, em que os custos tomam uma relevância superior face às receitas geradas, é adoptada a 

primeira das abordagens anteriores. Deste modo, o modelo económico resultante possui uma 

configuração similar à apresentada pela Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Modelo económico genérico do ciclo de vida de um edifício; adaptado de ANAO (2001, p. 7). 

                                                      
2 Apesar de a ISO 15686-5 ter sido actualizada pela última vez em Julho de 2017, a versão de trabalho utilizada 

nesta dissertação data do ano de 2014 e corresponde à versão submetida para discussão. 



12 

No que concerne às regras de contratação pública de obras de engenharia, a Directiva Europeia 

2014/24/UE, lançada em 2014 no âmbito da “Estratégia Europa 2020”, visa o aumento da eficiência da 

despesa pública por forma a alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (Directiva 

2014/24/UE). É de salientar que esta Directiva, face às diferenças existentes entre sectores e mercados 

abrangidos, não impõe obrigatoriedade no cumprimento dos seus requisitos em contratos públicos. 

Em particular, esta Directiva incide nos processos de adjudicação de contratos públicos de produtos, 

serviços e obras. Além de mencionar que “as autoridades adjudicantes devem adjudicar os contratos 

públicos com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa” (Directiva 2014/24/UE, 

cap. III, sec. 3, subsec. 3, art. 67), introduzindo assim um novo conceito nesta matéria, a Directiva 

2014/24/UE refere-se ao cálculo dos CCV como uma das possíveis abordagens custo-eficácia na 

identificação da proposta economicamente mais vantajosa. A Directiva afirma que o CCV “inclui todos 

os custos ao longo do CV das obras, fornecimentos ou serviços. Tal implica tanto os custos internos, 

por exemplo os que dizem respeito à investigação a efetuar, ao desenvolvimento, à produção, ao 

transporte, à utilização, à manutenção e à eliminação no fim de vida, como os custos imputáveis a 

externalidades ambientais, como a poluição causada pela extração de matérias-primas utilizadas no 

produto ou causada pelo próprio produto ou pelo seu fabrico, desde que possam ser quantificados 

monetariamente e controlados” (Directiva 2014/24/UE, ponto n.º 96). 

Apesar de constituir um avanço na aplicação da ACCV à gestão dos recursos públicos, a Directiva não 

especifica qualquer método de cálculo dos CCV, afirmando apenas que “deverão ser desenvolvidas 

metodologias comuns a nível da União (Europeia) para o cálculo dos CCV de determinadas categorias 

de fornecimentos ou serviços” (Directiva 2014/24/EU, ponto n.º 96). A Directiva acrescenta no ponto 

n.º 96 que “sempre que sejam desenvolvidas metodologias comuns deste tipo, a sua utilização deverá 

ser tornada obrigatória” e que “deverá ser estudada a viabilidade de criar uma metodologia comum para 

o cálculo dos custos sociais do CV, tendo em conta metodologias já existentes”. 

Em 2015, é publicada a EN 16627, com o propósito de fornecer regras claras de cálculo para analisar 

o desempenho económico de um edifício e disponibilizar meios para a comunicação dos resultados da 

análise. Assim, a EN 16627 (2015) vem colmatar certas lacunas de orientação na aplicação da ACCV, 

quer em projectos sujeitos a concurso público (abrangidos pela Directiva 2014/24/EU) quer nos 

modelos de gestão organizacional de edifícios. Por conseguinte, a ACCV realizada nesta dissertação 

tem por base a estrutura e as regras definidas por esta norma. 

As principais referências e os respectivos âmbitos de actuação encontram-se resumidos na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Principais conceitos e referências normativas abordados; retirado de Almeida (2016, p. 16). 
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Potenciais benefícios da aplicação da GAF e da ACCV 

Contrariamente ao que seria de esperar, a técnica de ACCV não foi largamente implementada no sector 

AEC, sobretudo devido à escassa informação disponível, quer em termos de custos de operação quer 

em termos de dados de desempenho (Boussabaine e Kirkham, 2004), e à própria identidade deste 

sector. O sector AEC, caracterizado por uma cultura tradicionalista, com alguma inércia à mudança “e 

que emprega mão-de-obra flutuante e pouco qualificada” (Sanches, 2010, p. 28) reúne características 

que dificultam a implementação deste tipo de técnicas. Como a generalidade das empresas do sector 

AEC recorre a indicadores económicos mais básicos, com medições de desempenho centradas em 

projectos individuais e horizontes temporais curtos, a utilização dos recursos disponíveis torna-se 

ineficiente. Exemplo desta situação é a alocação de recursos (humanos, financeiros, de equipamentos, 

entre outros) a um projecto de construção, onde a falta de planeamento dos processos construtivos e 

dos recursos a si associados (prevenível através de uma equipa e ferramentas de planeamento e 

controlo) resulta numa diminuição da segurança laboral, da qualidade do produto final e num 

incremento dos custos, dos impactes ambientais e dos prazos previstos (Mubarak, 2010). 

Num inquérito realizado junto de 34 consultores acerca da sua experiência com a aplicação da técnica 

de CCV em projectos de construção, Chiurugwi et al. (2010) concluem que existe um ciclo de negação 

existente em torno da utilização do CCV em projectos de construção. Este ciclo advém do facto de os 

consultores afirmarem que aumentariam a utilização do CCV nos projectos se tal fosse solicitado pelos 

clientes e os clientes, por outro lado, afirmarem que implementariam mais vezes o CCV nos seus 

projectos se tal fosse divulgado pelos consultores. A isto acresce o facto de os clientes, em muitos 

casos, terem um conhecimento superficial sobre aquilo que vão comprar ou investir. Posto isto, 

apresentam-se em seguida alguns testemunhos sobre as potencialidades da GAF e da ACCV. 

O Australian National Audit Office, na sua publicação Life-Cycle Costing – Better Practice Guide, afirma 

que a informação gerada pela ACCV pode auxiliar o planeamento e análise de soluções alternativas 

(tanto para activos inteiros como para as suas partes) e a capacidade de financiamento dos projectos. 

Esta entidade, numa outra publicação intitulada Life-cycle costing in the Department of Defence (1998), 

dá o exemplo de um caso de estudo no Departamento de Defesa australiano em que a aplicação da 

ACCV na fase de aquisição permitiu uma poupança global de 400 milhões de dólares (australianos). 

Na publicação Asset Management – An Anatomy (2012), a IAM refere que uma correcta gestão de 

activos pode beneficiar múltiplas partes de uma organização, sendo que existem cada vez mais casos 

práticos a evidenciar menores custos, maior controlo dos riscos, maior consistência, maior confiança e 

credibilidade, maior satisfação dos clientes e dos funcionários e resultados mais sustentáveis. 

A consultora Davis Langdon destaca que a utilização da ACCV pode incrementar a capacidade de 

planeamento da despesa (com o estabelecimento de fundos de maneio, por exemplo), a satisfação dos 

requisitos de contratos públicos (em parcerias público-privadas, por exemplo) e a capacidade em 

manipular e optimizar os custos futuros nas fases iniciais (Langdon, 2007). Esta entidade destaca ainda 

a liberdade de aplicação que a ACCV oferece, permitindo analisar quaisquer fases do CV do edifício e 

ainda aplicar a análise ao edifício como um todo ou aos componentes que o constituem. 
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2.4. Estratégias de intervenção potencialmente benéficas em edifícios 

Como referido previamente, as fases de iniciação e planeamento são vitais para o cumprimento dos 

objectivos e requisitos de um dado projecto. Nos projectos de construção, estas fases encontram-se 

associadas aos estudos de viabilidade e, já na etapa de concepção e dimensionamento, aos projectos 

de especialidades (arquitectura, contenção periférica, entre outros). Esta segunda etapa, por ser 

responsável pela preconização de soluções e metodologias técnicas específicas, detém um poder de 

escolha entre as alternativas existentes, o que, frequentemente, exige uma compatibilização entre as 

restrições existentes. Deste modo, são exigidas soluções que optimizem ao longo de todo o CV o 

investimento efectuado e que cumpram os objectivos e requisitos estabelecidos inicialmente. 

Contudo, e como já referido, a experiência prática do sector AEC tem demonstrado que nem sempre 

têm sido tomadas decisões baseadas nesta premissa, ainda que tais soluções possam colocar em 

causa o cumprimento dos objectivos organizacionais e os requisitos estabelecidos. Com base nisso, 

apresentam-se em seguida algumas soluções técnicas passíveis de implementar em edifícios e cuja 

aplicação tem verificado ser profícua. No entanto, deve-se salientar que qualquer solução foi (e deve 

ser) baseada num estudo de viabilidade e comparação com as demais alternativas existentes, de modo 

a que para cada caso sejam implementadas soluções com desempenhos globais adequados. 

Um exemplo prático é o Edifício SOLAR XXI (ver Figura 2.8), inaugurado em 2006 e localizado no 

campus do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, em Lisboa. Este edifício, que incorpora 

laboratórios e gabinetes de trabalho do Departamento de Energias Renováveis, é um reconhecido 

Nearly Zero-Energy Building (isto é, um edifício com um balanço energético quase nulo), para o qual 

foram adoptadas estratégias de construção sustentável e de arquitectura bioclimática.  

 

Figura 2.8 – Vista do alçado sul do edifício SOLAR XXI; retirado de INETI (2005, p. 3). 

Das medidas implementadas, descritas na totalidade na brochura Edifício SOLAR XXI – Um edifício 

energeticamente eficiente em Portugal (2005), exemplificam-se as seguintes: 

▪ Adopção de isolamento térmico na envolvente do edifício (paredes, coberturas e pavimentos) de 

forma a diminuir as pontes térmicas do edifício no período de Inverno. Este isolamento foi colocado 

pelo exterior para aumentar a sua “eficiência”; 
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▪ Preconização de uma fachada virada exactamente a sul, constituindo o principal elemento de 

“captação solar”, com as restantes fachadas a apresentar menores áreas de vãos. As salas de 

ocupação permanente encontram-se na frente orientada a Sul, de forma a tirar partido da insolação 

directa e, assim, promover ganhos de calor no Inverno, enquanto os laboratórios, de ocupação 

menos permanente, localizam-se nas frentes viradas a norte; 

▪ Foi ainda integrado um sistema de arrefecimento do edifício pelo solo, que permite o arrefecimento 

do ar a injectar no edifício durante o período de Verão; 

▪ Concepção de um espaço de circulação na zona central do edifício, servido por uma clarabóia que 

ilumina zenitalmente os 3 pisos e que pode funcionar para ventilação natural (ver Figura 2.9); 

▪ Na fachada sul, foram projectados vãos protegidos com estores de lâminas exteriores. Estes 

estores, reguláveis pelos utilizadores, optimizam a entrada de radiação para os espaços e, pelo 

facto de serem aplicados pelo exterior, evitam a incidência da radiação solar directa nos vãos e, 

portanto, o aquecimento do espaço interior. Foi integrado um sistema solar fotovoltaico com painéis 

modulares localizados nos vãos sem envidraçados, que aproveita, por exemplo, o calor produzido 

pelos painéis durante o Inverno para o aquecimento dos gabinetes e espaços contíguos (ver Figuras 

2.10 e 2.11). 

   

Figura 2.9 (esquerda) – Clarabóia de iluminação zenital; retirado de INETI (2005, p. 9). 

Figura 2.10 (direita) – Vista interior do sistema de aproveitamento térmico; retirado de INETI (2005, p. 10). 

 

Figura 2.11 – Funcionamento do sistema fotovoltaico com aproveitamento térmico; retirado de INETI (2005, p. 8). 
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3. Metodologia de ACCV 

3.1. Passos da metodologia 

Tendo em conta o objectivo de analisar o desempenho económico de edifícios escolares, a EN 16627 

(2015) inclui as bases primárias para facilitar e guiar o analista ao longo de todo o processo de ACCV. 

Esta norma fornece regras e metodologias de cálculo a aplicar na análise do desempenho económico 

de edifícios, como componente da análise de sustentabilidade (Castro, 2016). 

A Figura 3.1 apresenta, sob a forma de fluxograma, a estrutura proposta pela norma (adaptada a uma 

análise unicamente económica) sem a inclusão das etapas relacionadas com análises de risco, que 

não se encontram incluídas no âmbito desta dissertação. A etapa 3 da EN 16627 (2015) é excluída da 

metodologia pelo facto de não se considerar a existência de uma análise de sustentabilidade paralela 

à análise económica a efectuar. A etapa 16 é excluída por tratar da verificação dos resultados com 

base em análises anteriores. Porém, no capítulo 6, Apresentação e discussão dos resultados, estes 

são comparados com resultados de análises de outros edifícios, conforme as referências bibliográficas 

pesquisadas. 

Assim, a Figura 3.1 contém o modelo final com todos os passos a desenvolver na ACCV dos edifícios 

e com a correspondência entre os passos propostos e os requisitos que constituem a norma, na forma 

de capítulos. Apesar de este modelo e o proposto pela norma fornecerem importantes linhas 

orientadoras para a ACCV, não existe uma obrigatoriedade em seguir os conteúdos apresentados, 

ficando a cargo das organizações a escolha do modelo que melhor se adapte aos seus objectivos. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma das etapas da ACCV; adaptado de EN 16627 (2015, p. 20).  
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Passo 1 – Propósito da ACCV 

De acordo com a EN 16627 (2015), o principal propósito da análise é quantificar o desempenho 

económico do edifício. Neste caso, o propósito está vocacionado apenas para o desempenho 

económico do edifício. Uma análise desta natureza pode ter vários propósitos específicos, 

nomeadamente o apoio no processo de tomada de decisões e a documentação do desempenho 

económico de um edifício, sendo que tal deve ficar especificado neste passo. 

 

Passo 2 – Âmbito da ACCV 

O âmbito e a intenção do uso dos resultados da análise devem ser definidos, acordados e 

documentados antes do seu início, determinando o nível de detalhe e precisão pretendidos para os 

dados de entrada e saída da análise. Deve-se ainda identificar o que é incluído e excluído pela análise. 

 

Passo 3 – Período de análise e métodos de análise económica 

Em conformidade com o disposto pela EN 16627 (2015), a análise só pode ser desenvolvida se for 

escolhido um período de referência. Este período é entendido como um período de análise que, 

tendencialmente, deverá ser igual à vida de serviço do edifício. Contudo, podem existir desvios em 

relação à vida de serviço requerida, dependendo dos objectivos da análise, do tipo de utilização do 

edifício, dos requisitos do cliente ou até mesmo de regulamentação existente. 

 

Passo 4 – Requisitos para a concepção do edifício 

A EN 16627 (2015) propõe que a ACCV seja instituída com base em cenários específicos e que 

representem as fases do CV do edifício. Os cenários devem ser realísticos e devem respeitar os 

requisitos técnicos e funcionais definidos pelo cliente, projecto ou regulamentos em vigor. Assim, os 

cenários são definidos com base em vários módulos, em que cada um está associado a uma fase 

distinta do CV de um dado edifício. De forma resumida, a norma apresenta os seguintes cenários: 

▪ Cenário de pré-construção (módulo A0); 

▪ Cenário de construção (módulos A1 a A5); 

▪ Cenário de utilização (módulos B1 a B7); 

▪ Cenário de fim de ciclo de vida (módulos C1 a C4)3 ; 

▪ Cenário referente a benefícios (módulo D)3 ; 

Deve ser especificada e documentada a origem da informação e dos dados recolhidos, discriminando 

se estes foram realmente medidos ou, por outro lado, se foram assumidos, estimados ou calculados. 

                                                      
3 Estes cenários não são incluídos na análise a efectuar pelo facto de se encontrarem fora dos limites estabelecidos 

para o ciclo de vida do edifício, como será possível perceber numa fase mais avançada da dissertação. 
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Deve ainda ser feita uma completa caracterização do edifício, definindo claramente os objetivos da sua 

análise e as características temporais, geográficas e físicas do edifício (período de referência para o 

estudo, vida de serviço, períodos de manutenção e substituição, padrão de utilização, entre outras). 

Com o objectivo de tornar o processo o mais transparente possível, qualquer alteração ou adaptação 

efectuadas aos cenários identificados devem ser reportadas e registadas. 

 

Passo 5 – Análise de opções e custos a considerar 

Neste passo devem ser referidas, caso existam, as soluções/opções alternativas em estudo e as 

características a si associadas. 

 

Passo 6 – Base de dados: custos e períodos de ocorrência 

A Figura 3.2 pretende identificar, para o caso genérico de um edifício novo, os módulos existentes 

(adaptados aos objectivos inerentes a este estudo) e os seus respectivos limites na classificação dos 

custos da análise. Para o caso de um edifício já existente, devem também ser considerados os custos 

relativos à aquisição do mesmo. 

 

Figura 3.2 – Representação esquemática dos módulos da ACCV; adaptado de EN 16627 (2015, p. 27). 

Para analisar o desempenho económico de alguns projectos é necessário incluir na análise não só os 

custos como também as receitas por si geradas. Para um edifício que integre um sistema de produção 

e venda de energia renovável, por exemplo, a análise deve incluir também as receitas daí provenientes. 

Os custos respeitantes a cada módulo, bem como alguns exemplos dos mesmos, encontram-se 

listados no modelo de captação de custos, que se encontra apresentado em seguida. Os custos devem 

ser determinados com base na proposta para o objecto da análise (edifício novo ou reabilitação de um 

edifício já existente) ou em valores conhecidos (edifícios existentes, pós-reabilitação) e nos módulos 

para cada cenário do CV do edifício.  
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▪ Modelo de captação de custos 

Por forma a aplicar a ACCV ao caso de estudo, torna-se necessário proceder à recolha dos custos das 

várias fases do CV do edifício, como referido anteriormente. Assim, toma-se a estrutura (ver Figura 3.2 

do Passo 6) e o modelo de captação (ver Tabela 3.1) apresentados pela EN 16627 (2015) para a 

constituição do modelo de captação de custos a adoptar no presente caso de estudo. 

Tabela 3.1 – Modelo de captação de custos; adaptado de EN 16627 (2015, p. 42-45). 

Bloco Fase Módulo Custos incluídos Exemplos de custos 

A 

Pré-
construção 

A0 Pré-construção, 
Aquisição do terreno, 
honorários de projecto, 
licenças 

- 

Produto e 
Construção 

A1 a A5 

Fornecimento 
de matéria 
prima, 
transporte, 
instalação 

Materiais, transporte, 
construção 

- 

B Utilização 

B1 Utilização 
Impostos, segurança, 
seguros 

- 

B2 Manutenção 

Produtos, componentes e 
processo de manutenção 
do interior e exterior do 
edifício 

Limpeza, inspecções, 
pintura das molduras de 
janelas, outros 

B3 Reparação 
Produtos, componentes e 
processo de reparação 

Reparação da fechadura de 
uma porta, outros 

B4 Substituição 
Produtos, componentes e 
processo de substituição 

Substituição do vidro partido 
de uma janela, de telhas da 
cobertura inclinada, outros 

B5 Remodelação 
Concepção, 
componentes e processo 
de remodelação 

Modificação da organização 
funcional do edifício, outros 

B6 
Custos 
operacionais de 
energia 

Aquecimento, ventilação, 
iluminação, sistemas 
integrados no edifício 

Geradores, painéis 
fotovoltaicos, colectores 
solares, outros 

B7 
Custos 
operacionais de 
água 

Instalações sanitárias, 
cozinhas, sistemas de 
rega, aquecimento 

Piscinas, fontanários, rega 
de jardins/hortas, outros 

A informação deste modelo encontra-se hierarquizada segundo 2 níveis, sendo que o primeiro nível 

distingue os custos antes da utilização (bloco A) e custos de utilização (bloco B). Os custos pós-

utilização (bloco C) e benefícios/receitas (bloco D) são dispensados do modelo pelo facto de o edifício 

em causa ainda se encontrar em funcionamento (como será possível perceber mais à frente) e de os 

benefícios económicos resultantes da própria exploração do edifício se encontrarem fora dos limites 

definidos para a análise. 

Dentro de cada bloco existe um segundo nível hierárquico, segundo o qual são definidos os vários 

módulos de custos. No bloco A, os custos são divididos em custos de pré-construção (A0) e em custos 

de produto e construção (A1 a A5). O agrupamento dos custos compreendidos entre os módulos A1 e 

A5 é justificado pela incapacidade da sua diferenciação com base nos dados disponíveis, como será 

explicado no capítulo 4. Caso de estudo. Dentro do bloco B, os módulos B1 a B5 compreendem os 

custos posteriores à entrega do edifício, não especificamente dependentes da exploração directa do 

mesmo (impostos, por exemplo), e os módulos B6 e B7 dedicam-se aos custos relacionados com a 

exploração directa do edifício (custos operacionais de energia e água). 
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Ainda que fosse possível realizar uma terceira divisão hierárquica do modelo, diferenciando os tipos de 

custos presentes em cada um dos blocos e módulos de custos já identificados, a informação existente 

sobre os mesmos torna inviável essa diferenciação. Todavia, torna-se importante salientar que o 

detalhe sugerido pela norma para a diferenciação dos tipos de custos pretende facilitar quer o 

preenchimento do modelo quer a futura análise dos resultados. 

 

Passo 7 – Verificação dos parâmetros económicos e do período de análise 

O método de cálculo utilizado para a análise e todos os seus parâmetros (taxas de actualização, taxas 

de inflação, condicionantes fiscais, entre outros) devem ser verificados e analisados. 

O valor actual líquido (VAL) ou o custo actual líquido (CAL) devem ser calculados tendo em conta uma 

taxa de actualização real de 3 %, podendo ser usadas outras taxas de actualização, em virtude dos 

objectivos, regulamentos, riscos e interesses envolvidos. Segundo a norma, podem ser usadas taxas 

de crescimento como uma forma de obter uma análise de sensibilidade, por exemplo em casos em que 

a taxa de inflação prevista não tenha impacto sobre os resultados. Estas taxas são aplicáveis a vários 

módulos, como o dos custos com energia, água, construção, entre outros. 

Os dados a utilizar devem ser correntes, realistas e representativos dos casos práticos a que se 

referem. O período de análise deve ainda ser verificado e confirmado com base nas características do 

edifício, no âmbito, nos parâmetros do projecto de investimento e nas opções de inclusão de custos. 

 

Passo 8 – Análise económica 

A análise pode ser realizada por várias plataformas, sejam elas digitais ou não, sendo que a maior 

facilidade de aplicação e gestão da informação encontra-se associada às ferramentas dedicadas a este 

tipo de análises. 

Devem ser inseridos todos os dados económicos referentes aos passos anteriores (custos, 

periodicidades, taxas de actualização, módulos, entre outros) por forma a iniciar a análise do 

desempenho económico. Segundo a norma, os custos devem ser calculados inicialmente sem a 

aplicação de qualquer taxa de actualização ou de crescimento, resultando do cálculo valores do tipo 

nominais. Em relação ao factor de actualização, este deve ser calculado com base na equação (1): 

𝐹𝐴 (𝑇) =
1

(1 + 𝑟)𝑇
  . 

As variáveis são: FA (T), que representa o factor de actualização; r, que representa a taxa de desconto 

real anual; e T, que representa o número de anos entre a data de referência (início do período abrangido 

pela análise) e a data de ocorrência do custo. Com o factor de actualização calculado, segue-se o 

cálculo do VAL ou, para o caso de ausência de receitas, do CAL, que corresponde à soma acumulada 

dos vários fluxos monetários actualizados até à data de referência. Cada fluxo monetário resulta da 

afectação do factor de actualização aos custos previamente determinados. O CAL ou o VAL traduzem 

(1) 
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a principal fonte de informação na análise dos custos globais ou da viabilidade económica de um dado 

caso de estudo. 

 

Passo 9 – Interpretação e apresentação dos resultados iniciais 

Após a concretização da análise, deve ser dado início à interpretação dos resultados obtidos. Os 

resultados devem ser revelados ao cliente, segundo propostas de apresentação adequadas (gráficos, 

tabelas, outros). Neste passo, é importante realizar uma análise crítica aos valores obtidos e à sua 

evolução temporal, e ainda estabelecer causas para a origem dos valores e das relações identificadas. 

Caso a análise contemple o estudo de soluções alternativas, estas devem ser comparadas e criticadas 

quanto à adequabilidade e desempenho demonstrados. Devem ainda ser reconhecidas eventuais 

limitações associadas aos métodos de cálculo selecionados. 

 

Passo 10 – Apresentação dos resultados finais 

Segundo a EN 16627 (2015), a análise económica deve ser apresentada segundo documentos e 

complementos visuais. As informações presentes no relatório final devem ser referidas com detalhe 

suficiente para permitir ao leitor, de uma forma rastreável e transparente, ter acesso ao seu conteúdo. 

Alguns dos aspectos passíveis de incluir nesse relatório são apresentados pela Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Exemplos de informações a incluir no relatório da análise; adaptado de EN 16627 (2015, p. 50 e 51). 

Aspectos a incluir em 

Características da análise Características do edifício 

Propósito da análise (âmbito e utilização pretendida) 
Tipologias funcionais (escritório, indústria, outros) e 
técnicas (estrutural) do edifício 

Identificação do edifício (morada, outros) Início de exploração 

Cliente da análise Requisitos técnicos e funcionais 

Identificação do analista Padrão de utilização (ocupação, por exemplo) 

Método de análise, número da versão e referência 
Tipos de sistemas incluídos (comunicações, energia, 
ventilação, outros) 

Instante temporal do CV do edifício a analisar Período pretendido para a vida de serviço 

Data da análise Período de referência para a análise 

Período de validade da análise Datas de intervenções (reabilitações, outros) 
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3.2. Discussão da estratégia de ACCV a adoptar 

A ISO/DIS 15686-5 (2014), que serve de guia à ACCV em edifícios, no requisito 7.3 – Custos 

actualizados descreve que “os custos actualizados são calculados a partir dos custos que ocorrem no 

futuro e da sua diminuição com base num factor derivado da taxa de actualização”. Mais à frente, no 

requisito 7.4.2 – Valor Actual Líquido (VAL) ou Custo Actual Líquido (CAL) a mesma norma menciona 

que o CAL representa um valor que tem em conta todos os custos futuros, ao longo do período de 

análise. Face ao disposto, torna-se evidente que esta norma apenas se concentra na análise da 

viabilidade ou do impacto de investimentos futuros, ignorando os casos em que se pretende englobar 

também os custos passados (como é o do presente caso de estudo).  

Em relação ao processo de cálculo da análise económica, destaca-se o disposto no requisito n.º 10 da 

EN 16627 (2015), onde se propõe a utilização de uma taxa de actualização real, que não incorpora a 

componente da taxa de inflação. Esta norma, apoiada no Regulamento Delegado n.º 244/2012 da 

Comissão, de 16 de Janeiro de 2012, propõe para a análise a utilização de uma taxa de actualização 

real de 3 %. Porém, este Regulamento também refere que factores comerciais, políticos, 

regulamentares e de sustentabilidade podem estar na base para a escolha e especificação de 

diferentes taxas de desconto. À parte das anotações presentes na EN 16627 (2015), existe uma 

indicação do Regulamento no sentido de os Estados Membros determinarem a taxa de desconto a 

utilizar só depois de executarem uma análise de sensibilidade para, pelo menos, duas taxas distintas, 

sendo uma delas a de 3 %, em termos reais (Regulamento Delegado n.º 244/2012). 

Ao admitir uma taxa de actualização real constante, a EN 16627 (2015) e o próprio Regulamento 

acabam, indirectamente, por considerar que o factor composto pelas taxas de iliquidez e de risco é 

sensivelmente idêntico ao longo dos vários anos. Ora, esta indicação despoleta algumas considerações 

que convém salientar: 

▪ Além da inflação registada, outras variáveis como o risco de investimento e o sector de actividade 

têm impacto na variabilidade da taxa de actualização a considerar e tomam uma importância ainda 

maior quando se trata da comparação entre países economicamente distintos, abrangidos de forma 

transversal por estas publicações europeias. 

▪ Pelo facto do risco e das taxas de iliquidez não serem constantes ao longo do tempo e como os 

fluxos financeiros associados à vida dos edifícios se caracterizam frequentemente por não serem 

homogéneos, ou seja, têm a clara presença de “picos” de custo ao longo do tempo (associados a 

intervenções de maior dimensão, como reabilitações, por exemplo), a utilização de uma taxa de 

actualização constante pode distorcer o real impacto económico destes custos face aos restantes, 

tipicamente de menor dimensão e maior duração temporal (manutenção e utilização, por exemplo). 

Assim sendo, e tendo por base a opinião de Soares (1994) e a literatura consultada - Damodaran (2001) 

e Allen et al. (2007) - procedeu-se à adopção de uma metodologia própria, em seguida apresentada e 

justificada. 
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Neste estudo, todos os custos captados segundo a unidade monetária de escudo português ($*) são 

transformados para a unidade de euro (€), tendo por base uma taxa de câmbio fixa de 2001 de 1 : 

200,482 (€ : $*), consultada na página web do Banco de Portugal (2017). 

Assim sendo, e com a conversão dos custos captados para a mesma unidade monetária já realizada, 

a estratégia de análise passa por, em primeiro lugar, retirar a inflação aos valores conhecidos, por 

forma a trabalhar a preços constantes (sem a influência deste indicador económico) relativamente ao 

ano de 2016, último ano para o qual foi apurado o valor da inflação.  

Em seguida, procede-se à estimativa, a preços constantes, dos custos em falta. Em relação aos custos 

futuros, são estimados e baseados em informação proveniente das várias referências bibliográficas 

existentes sobre custos operacionais de edifícios. 

Posteriormente, actualizam-se os valores resultantes dos passos anteriores, com uma taxa de 

actualização real de 3 %, para o final do ano de 2016, que serve como referência para a análise 

económica a efectuar. Procede-se ainda ao estudo de viabilidade de estratégias alternativas para o 

cenário de reabilitação. 

Por último, e seguindo a indicação fornecida pelo Regulamento Delegado n.º 244/2012, é efectuada 

uma análise de sensibilidade à taxa de actualização utilizada, por forma a avaliar o comportamento dos 

custos globais em função da sua variação. Esta análise de sensibilidade é ainda alargada a outras 

variáveis que se considerem relevantes ou que tenham um potencial impacto nos resultados finais.  
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4. Caso de estudo 

4.1. Introdução ao caso de estudo 

4.1.1. Ensino industrial e comercial 4 

Criadas no século XIX com o propósito de combater o atraso industrial, a falta de qualificação dos 

trabalhadores e o deficiente ensino teórico e prático nessa área, as escolas de ensino técnico e 

profissional vêm integrar uma nova orientação para a política educacional do país. Esta nova política 

procura, por um lado, o desenvolvimento de uma sociedade industrial, fundada na instrução técnica, 

científica e artística e, por outro, responde à pretensão de um ensino laico em Portugal. 

O período compreendido entre a Ditadura Militar e o final da década de 50 é particularmente importante 

para o sector da educação, pois este passa a ser encarado pelo Governo como o principal meio difusor 

dos valores nacionalistas. Nesse período, a separação de sexos nas instituições escolares teve como 

consequência a construção de escolas técnicas e liceais específicas para a população feminina. 

Em 1948, é publicado um programa de construção de novos edifícios e de remodelação e ampliação 

de edifícios existentes, para o qual a Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário 

(JCETS) fica responsável pela sua concretização. Durante a década de 50, assiste-se por todo o país 

a um incremento da construção de escolas para o ensino técnico, nos ramos agrícola, industrial e 

comercial. Face ao elevado número de edifícios a construir e à necessidade de acelerar a sua 

execução, a JCETS promove um conjunto de estudos para a sistematização de soluções 

arquitectónicas, facilitando a concepção, a execução e os processos de controlo de prazos e custos. 

Nos anos 60, a sociedade portuguesa sofre um conjunto de importantes transformações económicas, 

sociais e culturais, provenientes da crescente urbanização do território e a maior abertura ao mundo 

exterior; da associação do aumento do nível de vida à elevada aposta no sector dos serviços; da 

valorização do currículo escolar, com consequências ao nível da empregabilidade e da respectiva 

remuneração; e da liberalização do mercado laboral. Assiste-se, então, a um novo período de expansão 

da frequência escolar, que exige um esforço adicional no equipamento e construção de novas escolas. 

Para tal, forma-se o Grupo de Trabalho Sobre Construções Escolares (GTSCE), integrado na JCETS, 

com o objectivo de normalizar os tipos de edifícios escolares, por forma a que se ajustem às novas 

exigências pedagógicas e que sejam compatíveis com as verbas reservadas à construção escolar. As 

conclusões do GTSCE revelam-se basilares para a evolução da arquitectura escolar em Portugal, em 

particular no que diz respeito ao processo de produção (planeamento, programação, concepção e 

construção), com a limitação dos custos de construção, e à adopção de novos conceitos, soluções, 

metodologias de trabalho, regulamentação e tipologias arquitectónicas. 

                                                      
4 Texto adaptado de Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias (Parque Escolar, 2010). 
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A partir de 1986, o Ministério da Educação (ME) assume a responsabilidade exclusiva pela construção 

escolar, passando as competências executivas para as direcções regionais de educação. 

4.1.2. Caracterização do caso de estudo 

Com o propósito de avaliar a aplicabilidade e as limitações da metodologia proposta, torna-se 

necessário recorrer à sua experimentação num caso de estudo real. 

Por forma a seleccionar alguns casos de estudo para a análise pretendida, foram contactadas escolas 

de ensino básico e secundário, reabilitadas pela PE no âmbito do PMEES, e respeitantes à categoria 

de escolas industriais e comerciais. Por razões de proximidade e facilidade de deslocação para a 

consulta desses dados, iniciou-se o contacto pelas escolas pertencentes ao distrito de Lisboa, que 

formam um total de cinco escolas. Além disso, foi contactada a Direcção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE) com o intuito de obter os dados de uma forma centralizada, já que este organismo 

tem conhecimento dos custos relacionados com a gestão dos vários edifícios escolares. Face à 

ausência de resposta a ambos os contactos efectuados, a amostra foi alargada aos distritos de Setúbal 

e Santarém, resultando num aumento de três escolas contactadas. Contudo, da globalidade das 

escolas técnicas contactadas, apenas uma respondeu directamente ao pedido e em tempo útil, tendo 

sido permitido o acesso aos dados solicitados.  

Apesar de a amostra ser constituída somente por uma escola, o objectivo inicial não é afectado, isto 

porque se pretende validar a aplicabilidade do modelo proposto e não a comparação entre as 

estratégias de gestão ou níveis de desempenho económico das várias escolas industriais e comerciais. 

Por razões de confidencialidade, e apesar de constituir uma infraestrutura pública, não é divulgado o 

nome da escola sujeita à análise. Para efeitos de referenciação ao longo do documento, é utilizada a 

designação de Escola X. Acerca desta escola, podem ser referidos alguns aspectos e marcos temporais 

relacionados com a sua caracterização histórica, apresentados no ponto seguinte deste subcapítulo. 

 

Descrição histórica 

Segundo Memória para todos (2017), no ano de 1955 é aprovado o anteprojecto de construção da 

Escola Técnica Elementar X, no ano seguinte são iniciadas as obras de construção e dois anos mais 

tarde, em 1958, terminam as obras de execução. Todavia, segundo a informação disponibilizada pelo 

ME, a construção tem início em 1955 e término em 1957. O terreno onde se encontra implantada a 

escola é cedido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), e apresenta uma área aproximada de 1 

hectare (Memória para todos, 2017). 

Em Outubro de 1958, a escola inicia as actividades lectivas, abrindo as portas apenas a estudantes do 

sexo feminino. Composta por dois corpos principais, um destinado a aulas e oficinas e outro reservado 

à prática de educação física, interligados por outros dois, mais pequenos e térreos, a escola tem a 

capacidade para receber 1.000 alunas. Segundo o Relatório de Actividades de 1958/1959, são inscritas 

1.018 alunas no primeiro ano lectivo (Memória para todos, 2017). 
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Em 1968, com a criação do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, as escolas Técnicas Elementares 

passam a designar-se como Escolas de Ciclo Preparatório e a Escola X adopta essa designação. A 

partir de 1970, a Escola Preparatória X deixa de ser uma escola exclusivamente feminina e passa a 

receber também os primeiros alunos e professores do sexo masculino. 

No ano lectivo de 1975/1976, perante um aumento do número de pedidos de matrículas, é necessário 

adaptar alguns espaços da escola a salas de aula e construir pavilhões em zonas adjacentes. 

Em 1993, a Escola X passa a incluir também os 2º e 3º ciclos de escolaridade e cerca de dez anos 

mais tarde, em 2004/2005, a escola torna-se sede de um agrupamento de escolas, integrando um total 

de cinco escolas. Dentro do agrupamento, formado por escolas e jardins de infância das freguesias 

adjacentes, a Escola X é a única que se destina ao ensino dos 2º e 3º ciclos de escolaridade. 

Em 2007, é aprovado o Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário 

(PMEES), cujos objectivos passam pela requalificação das instalações escolares e a implementação 

de um sistema duradouro de manutenção e gestão dessas infraestruturas (Parque Escolar, 2017a). 

Para a implementação do PMEES é criada a Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial (PE). 

A Escola X, em 2007, apresentava “sinais evidentes de degradação dos espaços” (Memória para todos, 

2017) bem como um menor número de alunos. No ano seguinte, dá-se início às obras de requalificação 

do PMEES, que são finalizadas no ano de 2009. São então reabilitados cerca de 6.684 m2 de área de 

construção e criados, através de três novos blocos, 3.103 m2 de área de construção. 

Além da melhoria das condições de uso, gestão e manutenção, procede-se à reorganização global do 

espaço da escola e à sua ampliação através da construção de um corpo de balneários sob o campo de 

jogos; da construção de um corpo de cinco pisos, tipo “torre”, onde passam a estar localizados as áreas 

de estudo informal, laboratórios, salas de desenho e de tecnologias de informação e comunicação; e 

da duplicação do corpo que, em “ponte”, liga os edifícios existentes, onde se localiza a biblioteca 

(Vitruvius, 2016). A disposição espacial destes novos elementos encontra-se ilustrada pela Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Vista, em maquete, do espaço escolar posterior à reabilitação; adaptado de José Neves (2015).5 

A escola fica assim capacitada para acolher 34 turmas e para produzir, de forma renovável, águas 

quentes sanitárias, através da instalação de um conjunto de 20 colectores solares. 

                                                      
5 Observáveis as novas instalações: 1 – balneários e campo de jogos; 2 – edifício “torre”; 3 – “corpo em ponte” 

1 

2 

3 
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4.2. Captação, análise e tratamento dos dados recolhidos 

Como foi possível entender pela introdução anterior, a Escola X ainda se encontra em fase de 

utilização, pelo que a análise pretendida deve abranger os cenários de pré-construção (módulo A0 da 

metodologia), de construção (módulos A1 a A5) e de utilização (módulos B1 a B7). Os módulos C1 a 

C4, correspondentes ao cenário de fim de vida, não são abrangidos pelo facto de ainda não existir uma 

previsão para o fim de vida útil deste edifício. Como já referido, o módulo D também não é incluído na 

análise pelo facto de as receitas do edifício se encontrarem fora do âmbito desta dissertação. 

Importa salientar que, apesar de existirem vários edifícios dentro dos limites físicos da Escola X, 

considera-se que, para efeito da análise, a globalidade dos edifícios constitui um único elemento, 

designado por “edifício” escolar. Embora fosse desejável que se analisasse os blocos escolares de 

forma individual (considerando-os partes integrantes de um portefólio de projectos), por forma a 

aumentar a precisão da informação disponível e do controlo de custos a si inerente, a informação 

existente para este caso de estudo não permite essa diferenciação. 

O processo de captação dos custos referentes ao ciclo de vida da Escola X teve início na identificação 

dos locais e fontes de armazenamento da informação pretendida. Os custos relacionados com as fases 

de aquisição, construção e ampliação da escola foram recolhidos a partir do arquivo do ME, podendo 

ser consultados no Anexo A. Os custos de reabilitação foram retirados da plataforma informática do 

Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção (ProNIC). Em termos de custos 

anteriores à reabilitação e posteriores à construção, foi informado que o edifício, à data das obras, 

sofreu uma inundação no arquivo escolar, que danificou grande parte dos documentos que continham 

essa informação. Como tal, foi possível constatar, pela dimensão do actual arquivo, que a maioria dos 

documentos pretendidos foi perdida com a inundação. Das pastas remanescentes e referentes aos 

custos pretendidos, foi recolhida informação relativa apenas a dois anos de funcionamento, 2006 e 

2007, com a agravante de grande parte desses documentos se encontrar incompleta e 

cronologicamente desordenada. Dessa recolha, foi possível identificar essencialmente custos 

associados ao consumo de água, gás e electricidade, custos relacionados com a aquisição de 

equipamentos desportivos e materiais, serviços de segurança (sistema de alarmes) e de limpeza, e 

com a contratação de serviços de vistorias/reparações/substituições e de assistência técnica de 

máquinas. 

Relativamente aos custos posteriores à reabilitação, estes encontram-se disponíveis na plataforma 

informática usada pela secretaria da escola, tendo sido possível recolher custos de manutenção, 

limpeza, telecomunicações, consumo de água e de energia referentes aos últimos 3 anos, ou seja, 

entre 2014 e 2016. Este curto período de dados é justificado, essencialmente, pelo facto de a plataforma 

informática ter sito implementada apenas a partir de 2014, não existindo informação sobre as facturas 

referentes ao período compreendido entre o final das obras de reabilitação e essa data. Relativamente 

a custos de reparações e substituições de relevância, não se esperaria que existissem, visto que as 

obras de reabilitação terminaram em 2009 e que o prazo de garantia para defeitos relativos a elementos 

construtivos não estruturais ou a instalações técnicas terminou 5 anos depois, em 2014. 
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De uma forma geral, tanto para o arquivo como para a plataforma, os custos que não foram captados 

(por não existir informação sobre eles ou por falha de arquivamento) foram ignorados da análise, apesar 

de, na realidade, terem contribuído para o valor real do CCV do edifício. A excepção a esta decisão é 

o caso das rúbricas de custo que foram recolhidas e que apresentam falhas intermédias no seu 

arquivamento. Deste modo, esses custos foram estimados recorrendo à média dos valores dos últimos 

registos mais próximos, a preços constantes. 

Tendo em conta a variedade de custos recolhidos, quer em termos de tipologia quer em termos de 

período temporal, torna-se necessário organizá-los segundo o modelo de captação (ver Passo 6 do 

subcapítulo 3.1. Passos da metodologia) e justificar algumas decisões a tomar. Na Tabela 4.1, 

apresentada em seguida, são categorizados os vários custos recolhidos segundo o modelo proposto. 

Tabela 4.1 – Categorização dos custos recolhidos segundo o modelo de captação de custos. 

Bloco Módulo Rúbrica 

A 
A0 Aquisição Terreno 

A1 a A5 Construção Construção 

B 

B1 Utilização 

Fundo de maneio 

Segurança 

Impostos 

Telecomunicações 

B2 a B4 
Manutenção, 
reparação e 
substituição 

Limpeza 

Materiais de construção e acções de manutenção, inspecção, 
reparação e substituição 

Equipamentos desportivos 

Remuneração do zelador/técnico de manutenção 

Renda de manutenção 

B5 
Reabilitação, 
remodelação e 
ampliação 

Ampliação 

Reabilitação pela PE 

B6 
Custos operacionais  
com energia 

Electricidade 

Gás 

B7 
Custos operacionais 
com água 

Água 

Apresentam-se em seguida, conforme os módulos existentes, o processo de categorização dos custos 

recolhidos e alguns pressupostos tomados para a sua utilização na ACCV do edifício em questão. 

 

4.2.1. Aquisição (A0) 

Terreno 

Quanto ao módulo A0, destinado a custos de aquisição, considera-se que o custo referente à aquisição 

do terreno, em 1951, é traduzido pelo valor constante da base de dados do ME. Ainda que segundo 

Memória para todos (2017) o terreno onde se encontra implantada a escola tenha sido cedido pela 

CML, considera-se que o custo captado pode englobar eventuais acções de expropriação e outros 

custos associados ao terreno antes da sua transmissão. O valor de aquisição é, então, de 2.119.838 $*, 

equivalente a cerca de 10.574 €. 
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4.2.2. Construção (A1 a A5) 

Construção 

Uma vez que a informação disponível referente à construção da Escola X não permite distinguir os 

módulos indicados pela norma, que especificam os tipos de custos para as fases de produto e 

construção, opta-se por agrupar todos os custos num único módulo, designado A1 a A5 – Construção. 

Os custos relativos à construção da escola são directamente retirados da base de dados do ME. Existe 

o registo de custos concernentes à fase de projecto e de sondagens realizadas antes da construção, 

datados de 1953. Os valores respeitantes a estes custos são 296.000 $* e 38.540 $*, respectivamente, 

cuja soma equivale a cerca de 1.669 €. 

Para efeito de ACCV do edifício, não se consideram os custos alusivos ao mobiliário da escola por se 

entender que não se encontram abrangidos pelo ciclo de vida do edifício. O somatório das restantes 

especialidades com o valor da fiscalização em obra corresponde a um valor global de 7.576.110 $*, 

aproximadamente igual a 37.789 €. 

Como o período de construção da escola não é totalmente consensual ao longo das referências 

bibliográficas disponíveis, toma-se o período de 1956 a 1957 como referência para a imputação dos 

custos de construção, pelo facto de englobar os anos que são comuns às duas fontes em questão (ver 

subcapítulo 4.1.2. Caracterização do caso de estudo). 

 

4.2.3. Utilização (B1) 

Da pesquisa efectuada no arquivo da escola é possível identificar, além do apresentado em seguida, a 

existência de facturas de assistência técnica a máquinas (impressoras, por exemplo) e de consumíveis 

(toalhas de mão, tinteiros de impressoras, entre outros). Por se encontrarem bastante incompletas e 

não estarem directamente relacionadas com o edifício em si, não são utilizadas na análise. 

Fundo de maneio 

Como, por vezes, as escolas têm de cobrir despesas inesperadas, que não constam dos seus 

orçamentos anuais, o ME disponibiliza um fundo de maneio para tais situações. Quando inquirido o 

núcleo de contabilidade da escola, este comunicou que a Escola X dispõe actualmente de um fundo de 

maneio mensal com um tecto máximo de 200 €. Como tal, e apesar de se tratar de uma verba com 

inúmeras finalidades, este fundo é incluído no módulo Utilização (B1). 

Pelo facto de não existir informação sobre o fundo de maneio para datas anteriores à actual, considera-

se, para efeito da análise, que este existe desde o primeiro ano de funcionamento da escola e com um 

valor que acompanha a inflação registada em cada ano. Esta estratégia é adoptada para todos os 

módulos de custo em que não se conheçam os custos passados (à excepção da rúbrica Remuneração 

do zelador/técnico de manutenção, em que também se recorre à variação do salário mínimo), como 

será possível entender no subcapítulo 5.1.2. Estimativa dos custos passados e futuros. 
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Segurança 

Nesta rúbrica encontram-se os custos relativos ao contrato de alarmes de segurança que, por ser um 

tipo de custos associado à utilização do edifício, optou-se pela sua inclusão neste módulo. 

Os custos referentes à segurança do edifício constam quer do arquivo escolar (período de 2006 e 2007, 

apenas para a escola em questão) quer da plataforma informática (período de 2014 a 2016, englobando 

todas as escolas do agrupamento) e, como tal, são apresentados na Tabela 4.2 de forma separada. 

Dos dois anos constantes do arquivo, apenas se identificou parte das facturas relacionadas com a 

segurança. Assim sendo, estima-se o custo anual de 2006 com base na média das 2 facturas bimestrais 

de 2006, multiplicada pelos 6 bimestres do ano. Quanto ao valor de 2007, opta-se por multiplicar o valor 

da única factura captada pelos 6 bimestres do ano. 

Os custos de segurança recolhidos encontram-se detalhados no Anexo B e resumidos pela Tabela 4.2, 

apresentada em seguida. 

Tabela 4.2 – Resumo dos custos de segurança recolhidos. 

 Arquivo Plataforma informática 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo (€) 1.825 2.539 718 - 904 

Atendendo a que as facturas de 2006 e 2007 são referentes directamente à Escola X e que as de 2014 

e 2016 são imputadas ao agrupamento, torna-se necessário estimar o valor que a Escola X representa 

na totalidade dos custos com a segurança do agrupamento escolar. Como tal, recorre-se à ponderação 

dos custos com base na área bruta de construção e na informação disponibilizada pela CML e pelo ME 

para as áreas das várias escolas. 

A informação sobre as áreas das escolas e os custos totais de segurança encontram-se, 

respectivamente, na Tabelas 4.3 e 4.4. As restantes escolas do agrupamento encontram-se 

identificadas, por motivos de confidencialidade, apenas com o seu nível de ensino e uma letra aleatória. 

Tabela 4.3 – Área bruta de construção das escolas do agrupamento (dados da CML e do ME). 

Escola 
Área bruta de construção (m2) % da Área bruta de construção do agrupamento 

Pré-reabilitação Pós-reabilitação Pré-reabilitação Pós-reabilitação 

EB 2,3 X 7.118 9.787 50,7 58,6 

EB 1 Y 1.019 1.019 7,3 6,1 

EB 1 Z 2.457 2.457 17,5 14,7 

EB 1 V 3.026 3.026 21,6 18,1 

JI W 421 421 3,0 2,5 

Agrupamento 
(Total) 

14.042 16.710 100 

De notar que os 7.118 m2 que a Escola X apresenta antes da reabilitação correspondem ao valor da 

área de construção quando a escola foi construída (6.684 m2) somado do valor da ampliação que a 

escola sofreu em 1975/1976 (434 m2). 
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Tabela 4.4 – Custos de segurança recolhidos da Escola X, após ponderação de áreas. 

 Arquivo Plataforma informática (58,6 % do custo) 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 1.825 2.539 420 - 530 

Como a factura pertencente ao ano de 2015 não figura na plataforma, estima-se o custo desse ano 

com base na média dos custos dos anos adjacentes, 2014 e 2016. De modo a facilitar o cálculo, sem 

a interferência da inflação, esta estimativa (como todas as restantes) é efectuada a preços constantes. 

Para o período compreendido entre estes dois conjuntos de valores (entre 2008 e 2013) admite-se que 

os custos podem ser estimados com base na média dos valores dos últimos registos mais próximos, 

que são 2007 e 2014. 

 

Impostos 

Segundo informação recolhida, considerou-se um valor de 0,16 €/m2/ano para esta rúbrica de custos. 

Uma vez que este valor ocorre para o período pós-reabilitação e que a Escola X tem uma área bruta 

de construção de 9.787 m2, o custo anual é cerca de 1.569 €. 

 

Telecomunicações 

Relativamente aos custos com telecomunicações, opta-se por incluí-los neste módulo dado que se 

podem relacionar com a própria utilização do edifício e os espaços funcionais que este compreende. 

Estes custos foram identificados não só no arquivo como também na plataforma informática. Os custos 

desta última fonte requerem novamente de um ajuste tendo em conta o peso da escola nos custos 

globais do agrupamento. 

No arquivo da escola é possível identificar um conjunto de facturas provenientes dos serviços de 

telecomunicações que, face à desordem no arquivamento das mesmas, torna difícil perceber se estas 

totalizam o custo anual correspondente a cada ano recolhido. Como tal, e partindo do princípio que 

totalizam, estima-se o valor total anual tendo por base a soma directa dos valores das facturas reunidas. 

Os valores das facturas de telecomunicações encontram-se detalhados no Anexo B. Da mesma forma 

que se procedeu com os custos de segurança da escola, apresentam-se na Tabela 4.5 os custos 

recolhidos e os custos estimados somente para a escola em estudo. 

Tabela 4.5 – Custos de telecomunicações recolhidos da Escola X, após ponderação de áreas. 

 Arquivo Plataforma informática (58,6 % do custo) 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 2.656 2.397 4.111 - 5.878 

Dado que a factura pertencente ao ano de 2015 não consta na plataforma, devido a um erro de 

arquivamento informático, e que é necessário estimar os custos pertencentes ao período de 2007 a 

2014, procede-se com o mesmo método que foi aplicado para o caso dos custos de segurança. 
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4.2.4. Manutenção, reparação e substituição (B2 a B4) 

Uma vez que certas facturas captadas não possuem um grau de detalhe que permite a diferenciação 

entre os módulos de custo de manutenção, reparação e subtituição, como se verificará em diante, opta-

se por agrupar esses custos num único módulo, B2 a B4 - Manutenção, reparação e substituição. 

Limpeza 

Os custos com a limpeza da escola foram identificados a partir das facturas respeitantes ao contrato 

de limpeza celebrado entre a escola e a empresa prestadora deste serviço. Estes custos, existentes no 

arquivo e na plataforma informática, foram incluídos também no módulo B2 a B4, por se considerar que 

tal serviço está contido na manutenção do edifício em questão. 

No arquivo foi possível entender que o valor facturado é constante em cada mês pelo que o valor anual 

se pode obter pela multiplicação desse valor pelos 12 meses do ano. Apesar de as actividades lectivas 

serem suspensas durante os períodos de férias, considera-se que os serviços administrativos escolares 

permanecem activos durante essas interrupções e, como tal, requerem dos serviços de limpeza. 

Os valores das facturas de limpeza encontram-se detalhados no Anexo B. Apresentam-se 

seguidamente, na Tabela 4.6, os custos de limpeza estimados somente para a Escola X. 

Tabela 4.6 – Custos de limpeza recolhidos da Escola X, após ponderação de áreas. 

 Arquivo Plataforma informática (58,6 % do custo) 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 57.038 57.894 25.765 29.284 25.232 

Dado que também é necessário estimar os custos datados entre 2007 e 2014, procede-se com os 

mesmos métodos que foram aplicados nos casos anteriores. 

 

Materiais de construção e acções de manutenção, inspecção, reparação e substituição 

Na pesquisa em arquivo foram identificadas várias facturas concernentes a materiais de construção, 

acções de manutenção, inspecção, reparação e substituição de elementos do edifício escolar, sendo 

que, na sua maioria, o orçamento facturado é afecto ao somatório de todas estas intervenções. A título 

de exemplo, alguns orçamentos incluem materiais como vidros, fechaduras, tintas, decapantes, ceras, 

lixas, azulejos, lâmpadas, parafusos e buchas, complementados com a sua colocação e acções de 

inspecção, manutenção e reparação. Assim sendo, torna-se impossível distinguir os módulos de custos 

que se haviam proposto no modelo de captação, pelo que se constitui um módulo com o nome B2 a B4 

- Manutenção, Reparação e Substituição e uma rúbrica de custos denominada Materiais de construção 

e acções de manutenção, inspecção, reparação e substituição. 

De referir que as facturas alusivas a esta rúbrica de custo apenas se encontram localizadas no arquivo, 

sob a forma de manuscritos de orçamentos facturados, não existindo informação posterior a essas 
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datas. Além disso, todas as facturas constantes deste módulo são endereçadas ao agrupamento 

escolar, não mencionando o nome das escolas em que se realizaram as intervenções. Deste modo, 

torna-se imperativo estimar o custo anual destas intervenções apenas para a escola em estudo. 

Os valores destas facturas encontram-se detalhados no Anexo B. Apresentam-se na Tabela 4.7 os 

custos estimados para a Escola X, tendo em conta que, como a escola no período de 2006/07 ainda 

não tinha sido reabilitada (com a respectiva ampliação), a proporção de área bruta de construção é 

diferente dos outros casos (ver Tabela 4.3 – Área bruta de construção das escolas do agrupamento). 

Tabela 4.7 – Custos de materiais de construção e acções de manutenção, inspecção, reparação e substituição, 

recolhidos da Escola X, após ponderação de áreas. 

 Arquivo (50,7 % do custo) 

Ano 2006 2007 

Custo final (€) 14.644 5.401 

 

Equipamentos desportivos 

Aquando da pesquisa em arquivo, foi captada uma factura singular e respeitante à colocação de 

equipamentos desportivos (balizas, entre outros) no ano de 2006 e no valor de 3.330 €. Pelo facto de 

se tratar de uma eventual substituição de equipamentos existentes, opta-se pela associação deste 

custo ao módulo B2 a B4. 

 

Remuneração do zelador/técnico de manutenção 

Adicionalmente, foi comunicado pela Coordenadora Técnica da escola que os trabalhos de 

manutenção, realizados no período anterior à reabilitação, eram realizados por um zelador/técnico de 

manutenção, pertencente aos quadros técnicos da escola. Como tal, o técnico de manutenção era 

responsável pelas pequenas reparações/substituições enquanto que, para intervenções de maior 

dimensão, eram contratados externamente os serviços de uma empresa dessa área. 

Ao contrário do que acontece com os restantes funcionários da escola, optou-se por imputar a 

remuneração do zelador/técnico de manutenção aos custos do edifício e, em particular, ao módulo B2 

a B4, pelo facto de ser responsável pela manutenção do estado de conservação da Escola X.  

Em termos de organização e hierarquia de competências no sistema de gestão de manutenção da 

escola, considera-se que o técnico local inspecciona os elementos fonte de manutenção e executa 

reparações localizadas e de pequena dimensão e, quando a dimensão ou complexidade assim o exige, 

remete para a PE a gestão dessas intervenções. 

Em termos de valorização desse custo, tendo em conta a remuneração média mensal de um funcionário 

de manutenção escolar e os diversos encargos a ele associados (Segurança Social, seguros, formação, 

outros) admite-se que este aufere um salário com um valor superior em 20 % ao salário mínimo 

nacional. Com base nisso e na evolução do salário mínimo nacional é possível quantificar entre 1974 

e 2016 (período captado por PORDATA, 2017d) a remuneração média anual deste trabalhador. Para 
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o intervalo temporal de 1951 a 1973, e atendendo à escassez de informação relativa a essa época, 

considera-se que o salário mínimo nacional varia em relação ao último ano de registo, 1974, conforme 

os valores de inflação registados. 

 

Renda de manutenção 

Como referido anteriormente, a manutenção do edifício, constante do módulo B2 a B4, é actualmente 

gerida e cobrada pela PE por meio de um contrato de manutenção, com uma maturidade de 30 anos, 

do qual é possível captar o valor da renda anual paga pelo agrupamento à entidade mencionada. 

Segundo esta entidade, os serviços de conservação e manutenção têm uma verba fixada 

contractualmente para um período de três anos e “calculada em função dos encargos associados aos 

serviços necessários para a conservação e manutenção das infraestruturas escolares e respetivos 

equipamentos técnicos complementares, incluindo seguros, taxas de saneamento, investimento em 

grande manutenção e manutenção corrente, tendo o seu cálculo por base a área disponibilizada após 

a requalificação da escola” (Parque Escolar, 2017b). 

Porém, neste Contrato-Programa é cobrada a manutenção executada durante o típico período de 

garantia existente após a recepção da obra construída. Isto deve-se ao facto de a PE não ser a entidade 

responsável pela execução da obra, vulgo empreiteiro, mas sim a entidade que gere todo o 

empreendimento de construção, desde a preparação do investimento até à cessação do período de 

exploração. Por esse facto, os custos captados através das facturas anuais pagas à PE pelo ME não 

traduzem a realidade dos custos envolvidos com as actividades de manutenção, reparação e 

substituição, mas sim os valores associados a um sistema simplificado de rendas de manutenção. Face 

à inexistência de mais informação, procede-se com a associação dessas rendas aos custos do módulo 

B2 a B4. 

No entanto, o valor que serve de base para o cálculo destes custos nem sempre foi igual. Começou 

por ser de 1,65 €/m2/mês (acrescido de IVA à taxa legal em vigor) para o triénio 2009/2011 e, aquando 

da revisão do contrato em 6 de Dezembro de 2012, este valor base foi reduzido em um terço (para 1,10 

€/m2/mês), tendo esta decisão sido baseada em princípios de contenção financeira e de racionalização 

de custos (Parque Escolar, 2013). Desde então, o valor tem permanecido igual, como comprova o 

disposto no Anexo IV do contrato em relação ao triénio 2016/2018 (Parque Escolar, 2017). De salientar 

que, em relação ao exercício económico de 2012, ficou acordado o pagamento do período de 1 de 

Janeiro de 2012 a 30 de Junho de 2012 considerando o custo mensal do período anterior, de 1,65 

€/m2/mês, e o pagamento do restante período do ano com base no novo custo, de 1,10 €/m2/mês 

(Parque Escolar, 2013). 

Pelo descrito inicialmente, considera-se que os custos provenientes da inspecção e manutenção dos 

colectores solares também se encontram incluídos no valor da renda de manutenção. Apesar de a 

renda de manutenção ser endereçada ao agrupamento, esta traduz o custo efectivo com a manutenção 

da Escola X, visto tratar-se da única escola do agrupamento que foi reabilitada segundo o PMEES, 

ficando, por esse motivo, abrangida pelo contrato de manutenção.  
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Em relação às escolas de 1º ciclo e jardins de infância, a competência das acções de manutenção 

corrente (bem como dos consumos) pertence às entidades municipais (neste caso à CML), em virtude 

da Transferência de Competências e Atribuições, realizada em Fevereiro de 2014. No que diz respeito 

aos consumos destes estabelecimentos (água, electricidade, gás, telecomunicações, entre outros), são 

as Juntas de Freguesia que os englobam que têm a responsabilidade da sua gestão. 

Os valores das rendas encontram-se detalhados no Anexo B. Os valores recolhidos e estimados 

encontram-se em seguida, na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Custos das rendas de manutenção da Escola X. 

 
Plataforma Informática 

Valores estimados Valores recolhidos 

Anos 2009 a 2011 2012 2013 2014 a 2016 

Custo final (€) 238.353 198.627 158.902 158.902 

Esta renda de manutenção é cobrada paralelamente a uma renda de investimento, paga à PE pelo ME, 

com a diferença de que esta última renda reflecte a amortização do investimento realizado pela 

entidade cobradora, acrescida de eventuais juros de financiamento. Ainda que para a presente 

dissertação fosse útil conhecer o método de apuramento do valor desta renda, por forma a contabilizar 

os custos de investimento no ciclo de vida do edifício escolar, tal torna-se impossível de atingir tendo 

somente por base a evolução dos valores captados para essas rendas (212.249 € em 2014, 353.271 € 

em 2015 e 349.673 € em 2016) e a informação existente no contrato celebrado entre o Estado 

Português e a PE – “A remuneração em causa é fixada tendo por base (i) a data de entrada em 

operação das Infraestruturas Escolares já intervencionadas, (ii) as respetivas áreas, (iii) o montante de 

juros de médio e longo prazo estimados para o ano (ótica do pagamento) e (iv) a correção da estimativa 

apurada no ano anterior face aos juros efetivamente pagos naquele ano” (Parque Escolar, 2017, Anexo 

IV, ponto B). Posto isto, opta-se por ignorar o efeito do custo de investimento e, portanto, desta renda. 

 

4.2.5. Reabilitação, remodelação e ampliação (B5) 

Ampliação 

No módulo B5, inclui-se o custo referente à ampliação a que a Escola X foi sujeita no ano lectivo de 

1975/1976, visto que este módulo engloba todos os custos relacionados com acções de reabilitação, 

remodelação e ampliação. Segundo dados do ME, esta ampliação data de 1976 e teve um custo de 

3.827.000 $*, ou seja, cerca de 19.089 €. 

 

Reabilitação pela PE 

Quanto à reabilitação executada pela PE no ano lectivo de 2008/09, esta possui um custo que é incluído 

no módulo B5. Quanto ao montante considerado para esta rúbrica de custo, torna-se indispensável 

https://parque-escolar.pt/docs/site/pt/programa/versao-consolidada-do-contrato-programa.pdf
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analisar os valores das várias empreitadas que foram executadas no projecto de construção. Essa 

informação foi recolhida a partir da base de dados do ProNIC e pode ser consultada no Anexo A. 

Pelo facto de se considerar que a empreitada de Mobiliários e equipamento fixo e móvel não está 

directamente relacionada com o ciclo de vida do edifício, opta-se por não abranger tais custos. Assim, 

o custo global da reabilitação tem o valor de 6.293.282 €. Como referência temporal, propõe-se a 

imputação desse custo ao ano de 2008, dado que a escola foi inaugurada no início de 2009 e, como 

tal, não devem ter existido nesse ano custos de dimensão significativa. 

 

4.2.6. Custos operacionais com energia (B6) 

Electricidade 

Quanto aos custos com o consumo de electricidade, estes são captados das facturas mensais enviadas 

pela entidade prestadora desse serviço. Pese embora no arquivo existam algumas lacunas de facturas, 

nos anos de 2006 e 2007, é possível constituir um ano completo de consumo através do pressuposto 

de que os valores das facturas em falta são semelhantes aos das facturas temporalmente homólogas. 

Já na plataforma informática, foi possível consultar os custos anuais de 2014 a 2016. 

Os custos mensais com o consumo de electricidade encontram-se detalhados no Anexo B. Os valores 

recolhidos e estimados apenas para a Escola X são exibidos na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Custos anuais de electricidade da Escola X. 

 Arquivo Plataforma informática (58,6 % do custo) 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 11.397 11.822 20.948 19.909 21.964 

No período interposto entre estes dois períodos captados, como efectuado para outros casos, opta-se 

por estimar os valores, a preços constantes. 

 

Gás 

Os custos de gás seguem o mesmo modelo dos custos de electricidade, com a excepção de que não 

foi possível recolher e constituir um ano completo de facturas, ficando unicamente em falta o período 

de facturação de Outubro a Dezembro. Assim sendo, opta-se pelo pressuposto de que o custo do 

consumo nesse período é equiparável ao do período de facturação de Fevereiro a Abril, pelo facto de 

ser o período do ano com uma duração de actividades lectivas e, portanto, de consumo de gás, mais 

similar ao período em falta. 

Os custos mensais com o consumo de gás encontram-se detalhados no Anexo B. Os valores recolhidos 

e estimados apenas para a Escola X são exibidos na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Custos anuais de gás da Escola X. 

 Arquivo Plataforma Informática (58,6 % do custo) 
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Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 2.165 2.054 1.340 1.782 1.558 

Para o período compreendido entre os dois instantes de recolha e para o período anterior a 2006, 

segue-se a metodologia aplicada para o caso do consumo de electricidade. 

 

4.2.7. Custos operacionais com água (B7) 

Água 

Para os custos com água segue-se o modelo apresentado para o consumo de electricidade e de gás. 

Deve ser referido que a factura do consumo de água de Maio de 2006 a Junho de 2006 apresenta um 

valor substancialmente superior às demais, possivelmente justificado, face à sua elevada dimensão 

(superior a 800 m3), por uma rotura de difícil detecção numa das tubagens do sistema de 

abastecimento, por exemplo. 

Outra particularidade que importa salientar é de que, no município de Lisboa e até ao ano de 2015, a 

então denominada “Taxa Municipal de Conservação de Esgotos” era cobrada à parte da factura do 

consumo de água, não existindo, no entanto, registos dos pagamentos dessa taxa para a Escola X. A 

partir de 2015, essa taxa é extinta e passam-se a incluir na factura da água a tarifa de saneamento e 

resíduos urbanos e outras taxas associadas a custos ambientais. Essa diferença pode ser constatada 

pelo aumento significativo dos custos verificado entre 2014 e 2015 (ver Tabela 4.11). 

Os custos mensais com o consumo de água encontram-se detalhados no Anexo B. Os valores 

recolhidos e estimados apenas para a Escola X são exibidos na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 – Custos anuais de água da Escola X. 

 Arquivo Plataforma Informática (58,6 % do custo) 

Ano 2006 2007 2014 2015 2016 

Custo final (€) 7.689 7.338 4.606 8.938 7.633 

Para o período compreendido entre os dois instantes de recolha e para o período anterior a este, segue-

se a metodologia aplicada para os casos do consumo de electricidade e de gás. 

Com o intuito de sintetizar a informação do subcapítulo 4.2 sobre os custos captados e os custos 

estimados, apresenta-se, sugere-se a consulta do Anexo C   
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5. Aplicação da metodologia de ACCV ao caso de estudo 

5.1. Descrição da estratégia metodológica adoptada 

Período de referência 

Tendo por base o descrito no subcapítulo 4.1.2. Caracterização do caso de estudo, adopta-se um 

período de referência composto por três períodos temporais: o primeiro, compreendido entre 1951 

(início do ciclo de vida do edifício) e 2007, tem uma duração de 57 anos e corresponde à vida do edifício 

até à sua principal reabilitação; o segundo, compreendido entre 2008 (data da reabilitação do edifício) 

e 2016 (o último ano de que se têm dados captados), tem uma duração de 9 anos e define o espaço 

de tempo entre a reabilitação e a actualidade; e o último, compreendido entre a actualidade (entenda-

se o ano de 2017) e 2026 (horizonte estipulado para a análise), que tem uma duração de 10 anos. No 

total, resulta uma análise acumulada de 76 anos do ciclo de vida do edifício em questão. De notar que 

se optou por delimitar o primeiro e o segundo períodos pela reabilitação ocorrida em 2008, uma vez 

que assim têm presentes no seu início uma intervenção de custo e dimensão consideráveis. Em 

alternativa, também poderiam ser considerados 4 períodos de análise, separando o primeiro e o 

segundo períodos pela ampliação da escola em 1976. Posto isto, num único CV podem-se definir vários 

ciclos de menor dimensão temporal que, mais à frente, são analisados comparativamente. 

Adicionalmente, é analisado economicamente o CV global do edifício escolar, desde 1951 a 2026, e o 

período pós-reabilitação, de 2008 a 2026. 

 

Propósito e âmbito da ACCV 

Além da quantificação do desempenho económico do edifício em causa, de que resultam valores 

primários para confrontação em estudos futuros, pretende-se sobretudo avaliar a aplicabilidade da 

metodologia existente e adoptada para o presente caso de estudo. Com esta análise pretende-se 

estudar os diferentes custos presentes ao longo das fases do CV deste edifício e compará-los com 

outros edifícios existentes, do mesmo tipo ou não. Também se ambiciona que esta análise constitua 

uma base estruturada de informação acerca dos custos de operação e manutenção dos edifícios 

escolares em Portugal e que apoie futuras tomadas de decisão por parte dos órgãos gestores deste 

tipo de edifícios, com vista à optimização da utilização dos recursos públicos financeiros, numa 

perspectiva de longo prazo. 

A presente análise encontra-se incluída, em primeira instância, no âmbito da realização da dissertação 

de mestrado que a inclui, intitulada “Análise do custo do ciclo de vida de um edifício escolar do tipo 

industrial e comercial em Portugal – Determinação do custo anual equivalente e estudo económico da 

instalação de coletores solares e painéis fotovoltaicos”. Num sentido mais lato, esta análise insere-se 

no âmbito do estudo do desempenho económico de edifícios escolares ao longo dos seus CV, bem 

como no âmbito da gestão estratégica deste tipo de activos físicos. 
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Em termos de escala de aplicação, a análise abrange todos os blocos escolares existentes dentro do 

perímetro escolar, sendo que se opta por utilizar o termo “edifício” escolar para definir o conjunto por 

eles formado. Esta opção foi tomada pelo facto de não ser possível, com base na informação disponível, 

distinguir os custos correspondentes aos vários blocos escolares.  

Em termos de precisão na captação dos custos, não foi possível distinguir certos módulos de custos 

relativamente ao que é proposto pela EN 16627 (2015), como referido no subcapítulo 4.2. Captação, 

análise e tratamento dos dados recolhidos. Uma vez que o caso de estudo ainda se encontra em fase 

de operação, foi excluído da análise o cenário de demolição. Em consonância com os objectivos 

definidos para esta dissertação, não são contabilizadas eventuais receitas existentes. Adicionalmente, 

pelo facto de se pretender uma análise puramente económica, a análise de sustentabilidade é também 

descartada. 

 

5.1.1. Transformação dos custos a preços correntes em custos a preços constantes 

Para dar início a este passo é imperativo conhecer, ao longo do passado do edifício, as variações 

ocorridas em Portugal do índice de preços do consumidor, isto é, dos valores da inflação. Deve-se ter 

em conta que, desde o início da constituição de uma série de preços do consumidor (em 1929, pelo 

Instituto Nacional de Estatística, INE), o cabaz de produtos, as áreas geográficas e os sectores de 

actividade abrangidos pela série vieram sofrendo várias alterações, principalmente nos primeiros anos, 

pelo que se exige algum cuidado na sua comparação com os demais valores registados. No entanto, 

sem mais informação disponível, são utilizados esses valores para executar este passo. 

No Anexo D encontram-se listados os valores de inflação registados entre 1951 e 2016, que também 

se encontram representados no gráfico da Figura 5.1, apresentado em seguida. 

 

Figura 5.1 – Variação da inflação em Portugal entre 1951 e 2016; dados de INE (2014) e PORDATA (2017c). 

Os valores da inflação apresentados e utilizados dizem respeito ao indicador geral da economia 

portuguesa, que não é específico para nenhum sector de actividade económica. Tal opção é explicada 

pela pluralidade de sectores económicos envolvidos nos custos de um edifício escolar, traduzidos na 

facturação de uma grande variedade de empresas – de serviços, indústria, bens, entre outras. 
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Conhecidos os valores de inflação, recorre-se à equação apresentada pela ISO/DIS 15686-5 (2014) 

para formular a equação (2), que traduz o cálculo dos valores a preços constantes: 

𝑉𝑃𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. (𝑛) = 𝑉𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟. (𝑛) ∗ ∏(1 + 𝑖𝑛)

2015

𝑛

  ;     𝑛 ∈ [1951 ;  2015] .  

As variáveis são: VPConst. (n), que representa o valor a preços constantes do ano n; VPCorr. (n), o 

valor a preços correntes do ano n; e in, a taxa de inflação do ano n. A segunda parcela do produto da 

equação (1) diz respeito à consideração das várias taxas de inflação registadas entre o ano de cálculo 

(n) e o ano anterior ao ano de referência para o cálculo do valor a preços constantes, ou seja, o ano de 

2015. Apesar de o cálculo ser realizado para o final do ano de 2016, a inflação de 2016 não participa 

neste, uma vez que a actualização dos preços do consumidor só ocorre, por norma, em Janeiro do ano 

seguinte e segundo a inflação do ano económico anterior. 

 

5.1.2. Estimativa dos custos passados e futuros 

De modo a completar os custos já captados, procede-se à estimativa dos custos que se encontram em 

falta após a captação efectuada e cuja ocorrência no passado seja plausível. Os custos compreendidos 

entre 2017 e 2026 são estimados na segunda parte deste passo. 

 

Estimativa dos custos passados 

Em relação aos custos passados, estes são estimados igualando-os ao mais antigo dos custos 

captados a preços constantes. Para verificar quais os custos a estimar e em que anos o devem ser, 

propõe-se a consulta do Anexo C. A única excepção a esta estratégia é o caso da rúbrica de custos 

Remuneração do zelador/técnico de manutenção, onde a estimativa do seu custo também integra a 

variação histórica do salário mínimo nacional em Portugal. 

Deve-se salientar para o facto de esta estratégia de estimativa de custos não ser a ideal, uma vez que 

a uniformização dos custos a preços contantes ao longo de vários anos, como é o caso do período de 

1951 a 2007, induz imprecisões históricas importantes. Por exemplo, a uniformização dos custos de 

manutenção durante o período passado de exploração, não tem muito sentido do ponto de vista 

funcional e técnico uma vez que, tendo em conta os períodos de vida útil dos componentes do edifício, 

são de esperar custos anuais de dimensão distinta ao longo desse período. O mesmo acontece para 

os custos operacionais de energia e água, que não devem ter sido constantes ao longo da história da 

escola em estudo. Todavia, e pela escassez de informação disponível, procede-se com esta estratégia. 

 

Estimativa dos custos futuros 

Em relação aos custos futuros, a PE, entidade responsável pela manutenção das instalações escolares 

durante um período de 30 anos após a reabilitação, possui um Sistema Informático de Gestão da 

(2) 
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Manutenção e Operação (SIGMO) com uma base de dados que permite planear, controlar, registar e 

supervisionar os aspectos orçamental, técnico e de desempenho da actividade de manutenção. Este 

sistema permite assim estimar, ao longo do tempo, os custos esperados para cada edifício escolar. A 

título de exemplo, este SIGMO permite obter o histórico de intervenções, emitir relatórios e indicadores 

de desempenho, a integração com os sistemas de GTC (gestão técnica centralizada), obter dados dos 

consumos energéticos e a monitorização contínua de eventos via web (Raposo et al., 2012). 

Ainda que através dos contactos efectuados não tenha sido possível obter esses custos para a 

Escola X, apresentam-se em seguida, nas Figuras 5.2 e 5.3, exemplos reais de modelos de gestão de 

custos obtidos pelo SIGMO. 

 

Figura 5.2 – Custos previstos com manutenção de uma escola até 2038; retirado de Raposo et al. (2012, p. 8). 

 

Figura 5.3 – Registo informático dos consumos de electricidade, gás e água de uma escola; retirado de Marques 

(2012, p. 13). 

Uma vez que estas previsões de custos não foram possíveis de obter, face à falta de resposta da PE 

aos contactos efectuados, e que são necessários dez anos de estimativas de custos operacionais do 

edifício (de 2017 a 2026), opta-se, à partida, por não igualar os seus valores aos registados em 2016. 

Em alternativa, elege-se a realização de um levantamento bibliográfico por forma a encontrar 

referências para os vários módulos de custo aqui estudados. Ainda que com uma elevada incerteza 

associada, esta solução permite estimar os custos futuros para este caso de estudo com base noutros 

estudos e modelos previsionais existentes. 

O conjunto compilado de referências é composto por dados retirados de artigos, livros e outras fontes 

publicamente acessíveis, de diferentes países, anos, tipos de edifícios e tipos de custos, existindo ainda 

dados provenientes de casos de estudo reais e outros baseados em modelos de previsão matemática. 
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Finalizada a pesquisa, constituem-se três grupos de referências de custo: custos de manutenção e 

reparação, custos de energia e custos de água. Para cada grupo foram ainda identificados os valores 

máximo, médio e mínimo presentes, bem como o cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação. 

Quanto às expressões de cálculo destes dois últimos indicadores, expressões (3) e (4), 

respectivamente, encontram-se apresentadas em seguida: 

𝐷𝑃 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
  ; 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑃

�̅�
   . 

As variáveis presentes são DP, que representa o desvio padrão do grupo; x, o valor de cada custo do 

grupo; �̅�, a média da amostra do grupo; N, a dimensão da amostra do grupo; e CV, o coeficiente de 

variação do grupo. 

Esta abordagem permite assim criar três previsões distintas: uma previsão inferior (baseada nos custos 

mínimos), uma previsão intermédia (baseada nos custos médios) e uma previsão superior (baseada 

nos custos máximos), que funcionam como uma análise de sensibilidade aos custos estimados. 

O desvio padrão e o coeficiente de variação são propostos como indicadores estatísticos para a 

amostra recolhida, pelo facto de permitirem avaliar o nível de dispersão dos custos em torno da média. 

Estes indicadores permitem ainda a eliminação dos valores que se encontram afastados da média 

calculada e que, por isso, incrementam em demasia o desvio padrão e o coeficiente de variação. Como 

bitola para esse desvio, é estipulado para o coeficiente de variação um valor máximo de 0,75.  

Tendo em conta que as referências captadas propõem estimativas baseadas em diversos parâmetros 

(área bruta de construção do edifício, idade, valor de construção, entre outros), é necessário realizar o 

levantamento de todos eles, tendo em conta o caso de estudo. Apesar de alguns dados já terem sido 

mencionados em capítulos anteriores, apresenta-se em seguida a Tabela 5.1, que resume todos os 

parâmetros requeridos pelas referências captadas. 

Tabela 5.1 – Parâmetros da Escola X necessários para a quantificação dos custos recolhidos. 

Variável Fonte Pressupostos Valor 

Área bruta de construção CML 
Conservação do mesmo valor durante o 

período de previsão  
(de 2017 a 2026) 

9.787 m2 

Número de alunos APEEMA (2015) 1.061 alunos 

Número de salas 
Parque Escolar 
(2017c e 2017d) 

60 salas 

Valor actual do 
edifício/valor actual de 
substituição 

ProNIC 
O valor actual de substituição toma o valor, a 

preços constantes de 2016, do custo de 
reabilitação do edifício em 2008 

5.657.808 € 

No Anexo E é possível consultar as referências de custo finais, segundo os grupos de custos, com a 

indicação dos custos anuais estimados e dos indicadores estatísticos finais. 

Apurados os custos previstos, pretende-se agora a compatibilização desses valores com os últimos 

custos registados por forma a não existirem descontinuidades na evolução dos custos do edifício entre 

(3) 

(4) 

(4) 
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o passado recente e o futuro do edifício. Assim sendo, sugere-se uma linearização entre os últimos 

custos captados (em 2016) e os custos previstos (que se assume que estão referentes ao ano de 2026), 

com o auxílio de uma regressão linear. Esta ideia encontra-se representada na equação (5), que define 

uma função linear do tipo 𝑦 (𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏: 

𝐶𝑃𝑛 =
𝐶𝑃2026 −  𝐶𝐶2016

2026 − 2016
∗ (𝑛 − 2016) + 𝐶𝐶2016    ;     𝑛 ∈ [2017 ;  2025] . 

As variáveis nela presentes são: n, que representa o ano para o qual se pretende estimar o custo; CPn, 

o custo previsto para o ano n; CP2026, o custo previsto para o ano de 2026; e CC2016, o custo captado 

para o ano de 2016. 

No entanto, antes de ser possível executar este passo, é imperativo estabelecer uma correspondência 

entre aqueles que são os módulos dos custos captados, estabelecidos pela metodologia, e os grupos 

dos custos estimados, recolhidos pela pesquisa bibliográfica. Assim, procede-se à associação do 

módulo B6 com o grupo dos custos de energia, do módulo B7 com o grupo dos custos de água e dos 

módulos B1 e B2 a B4 com o grupo de custos de manutenção e reparação. Apesar de, à partida, esta 

última associação não parecer adequada, alguns dos custos do módulo B1 podem estar incluídos no 

módulo de manutenção, reparação e substituição, como impostos, taxas ou até seguros, pelo que se 

opta por considerar esta associação. Em seguida, por forma a distribuir equitativamente os custos de 

manutenção e reparação pelos módulos B1 e B2 a B4, opta-se por dividir o custo estimado de forma 

ponderada, isto é, aplicando ao custo estimado o peso que cada módulo representa na soma dos custos 

acumulados (dos dois módulos) dos últimos nove anos (desde a reabilitação de 2008). 

Adicionalmente, e pelo facto de a escola ter recebido a instalação de colectores solares aquando da 

reabilitação, é necessário considerar o aumento do custo anual de manutenção (módulo B2 a B4), bem 

como as diminuições dos custos energéticos (B6). Essa quantificação encontra-se explicada mais à 

frente, no subcapítulo 5.2. Análise da viabilidade de estratégias de intervenção alternativas. 

Efectuada a linearização, falta apenas considerar a existência de reabilitações no período futuro da 

análise. Recorrendo à informação apresentada pela Figura 5.4, podem ser analisados os diversos 

períodos de vida útil definidos pela PE para os vários elementos instalados no edifício em 2008. 

 

Figura 5.4 – Períodos de vidas útil definidos para os elementos construtivos do edifício escolar reabilitado; 
retirado de Parque Escolar (2013, p. 70). 

Observando a informação disponibilizada pela Figura 5.4, pode-se concluir que, para o período de 2017 

a 2026, é expectável a ocorrência de uma reabilitação nos revestimentos de pintura do edifício escolar, 

(5) 
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posto que a execução destes revestimentos data de 2008, ano da reabilitação da escola, e o término 

da sua vida útil está previsto para 2023, 15 anos depois. Além disso, OECD (2012) corrobora esta ideia 

ao indicar que as previsões da PE apontam para três períodos de grandes despesas com reparações 

durante o período de exploração de 30 anos, sendo o primeiro de 2018 a 2023. 

Desta forma, é fundamental estimar também o custo desta intervenção a ocorrer em 2023. Para tal, 

recorre-se, mais uma vez, à pesquisa bibliográfica para estimar os custos associados. São pesquisados 

custos em duas plataformas de custos de construção, cujos valores se encontram listados na 

Tabela 5.2 e no Anexo J. Para o cálculo do custo total, são dadas pelo ProNIC as áreas de 

revestimentos de pinturas executados, discriminadas por tipo de elemento: paredes interiores e 

exteriores e tectos interiores. 

Tabela 5.2 –  Custos mínimo, médio e máximo de pintura da Escola X, baseados em duas referências de preços. 

Elemento Área (m2) 
Preços (€/m2) 

orcamentos.eu (2017) geradordeprecos.info (2017) 

Paredes interiores 16.770 5,45 4,50 

Tectos interiores 9.206 5,84 5,28 

Paredes exteriores 5.870 4,61 6,87 

Preço mínimo (€/m2) 4,61 4,50 

Preço médio (€/m2) 5,30 5,55 

Preço máximo (€/m2) 5,84 6,87 

Média dos preços mínimos (€/m2) 4,56 

Média dos preços médios (€/m2) 5,43 

Média dos preços máximos (€/m2) 6,36 

Custo mínimo da pintura (€) 145.059 

Custo médio da pintura (€) 172.765 

Custo máximo da pintura (€) 202.381 

Como é possível verificar na Tabela 5.2, são determinados três valores para a pintura a executar na 

escola em 2023. Cada um destes valores é adicionado às previsões de custos respectivas, já 

efectuadas para o período futuro, ou seja, o custo mínimo é adicionado à previsão inferior de custos, o 

custo médio à previsão intermédia e o custo máximo à previsão superior. Deste modo, trabalha-se com 

uma variabilidade no custo previsto para a reabilitação a efectuar, à semelhança do efectuado para os 

restantes custos futuros. 

 

5.1.3. Actualização dos custos a preços constantes 

Com todos os custos já captados e estimados, procede-se à actualização de todos estes custos. A 

actualização dos valores é realizada para os três cenários temporais descritos, tendo, contudo, a 

mesma referência temporal para a actualização, o final do ano de 2016. Realiza-se também o cálculo 

para o período global (1951 a 2026) e para o período pós-reabilitação (2008 a 2026). 

Neste passo segue-se o princípio matemático das expressões (6) e (7), referentes ao cálculo do custo 

actual líquido (CAL) dos custos passados e futuros, respectivamente: 
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𝐶𝐴𝐿 = ∑ 𝑉𝑃𝐶𝑜𝑛𝑠. (𝑛) ∗ (1 + 𝑡. 𝑎. )𝑡   ; 

𝐶𝐴𝐿 = ∑
𝑉𝑃𝐶𝑜𝑛𝑠. (𝑛)

(1 + 𝑡. 𝑎. )𝑡
  . 

As variáveis são: VPCons. (n), que representa o valor a preços constantes do ano n; t.a., o valor da 

taxa de actualização real considerada; e t, o número de anos entre a data a actualizar (ano n) e a data 

de referência (2016). 

 

5.1.4. Determinação do custo anual equivalente 

Outro indicador económico a utilizar, além do CAL, é o custo anual equivalente (CAE). A utilização do 

CAE tem a vantagem de possibilitar a comparação entre projectos, equipamentos ou ciclos de vida de 

edifícios com durações distintas. Neste caso de estudo, ainda que não exista uma pluralidade de 

edifícios em análise, procede-se ao cálculo do CAE com a finalidade de obter um valor susceptível de 

interpretação e comparação com outros trabalhos. 

Essa comparação só é possível pelo facto de este indicador traduzir a globalidade dos custos de 

investimento numa base anual e em termos economicamente equivalentes. Os custos são assim 

transformados numa renda anual que, acumulada ao longo do período de vida do investimento, perfaz 

um valor actual economicamente equivalente ao somatório dos custos actualizados (Santos, 2013). 

Posto isto, o significado matemático deste indicador é dado pela equação (8): 

𝐶𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐿 ∗
𝑡. 𝑎.∗ (1 + 𝑡. 𝑎. )𝑁

(1 + 𝑡. 𝑎. )𝑁 − 1
 

As variáveis são: CAL, que representa o custo actualizado líquido, anteriormente calculado; t.a., o valor 

da taxa de actualização real; e N, o número de anos do período a que o CAL se refere. 

 

5.2. Análise da viabilidade de estratégias de intervenção alternativas 

Para efeito deste estudo, procede-se à avaliação da viabilidade económica da instalação de colectores 

solares aquando da última reabilitação a que a Escola X foi sujeita, bem como de outras alternativas 

passíveis de implementar aquando dessa intervenção. Esses cenários de intervenção, alternativos à 

situação actualmente existente (cenário I), incidem sobre a não instalação de colectores solares 

(cenário II), a instalação de colectores solares e painéis fotovoltaicos (cenário III) e a instalação só de 

painéis fotovoltaicos (cenário IV). A exposição e a quantificação dos custos envolvidos nestas 

alternativas são apresentadas em seguida. 

(6) 

(7) 

(8) 
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5.2.1. Reabilitação sem instalação de colectores solares (cenário II) 

Com o objectivo de avaliar o impacto económico da instalação dos colectores solares, efectuada na 

Escola X, procede-se a uma nova estimativa do CAL para o período de 2008 a 2026, todavia sem os 

custos de instalação destes equipamentos, o seu custo de manutenção e a diminuição na factura 

energética ao nível do consumo de gás.  

O período de vida útil destes equipamentos varia entre 15 e 25 anos, pelo que se espera que coincida 

com o horizonte temporal da análise. Por esse facto, é possível realizar a análise tendo em conta o 

total aproveitamento económico deste tipo de soluções, englobando assim o seu CV no período de 

análise do CV do edifício escolar. Importa salientar que estes equipamentos são usualmente instalados 

para se obter uma poupança nos custos de aquecimento de águas quentes sanitárias, frequentemente 

aquecidas com gás natural, sendo que, neste caso, também se carece de água quente na cozinha da 

escola. A representação esquemática do funcionamento deste sistema encontra-se ilustrada na 

Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 – Representação esquemática do funcionamento em rede dos painéis fotovoltaicos; retirado de 
NaturalWorks (2010, p. 27). 

Quando inquirida a NaturalWorks, entidade que verificou o cumprimento do Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios e certificou o desempenho energético neste edifício, sobre a 

poupança económica espectável deste sistema, foi informado que o sistema desta escola sofre de uma 

grande desvantagem devido à grande distância entre os colectores e os depósitos de inércia térmica, 

cuja localização se encontra representada pelo esquema da Figura 5.5. Posto isto, a estratégia 

energética actual pode apresentar um grau de eficiência mais reduzido que o esperado. 

Posto isto, começa-se por avaliar qual a produção energética instalada na Escola X. Segundo 

NaturalWorks (2010), os 20 painéis instalados totalizam, para esta localização, uma produção potencial 

de cerca de 30.724 kWh/ano.  

Por forma a quantificar monetariamente essa produção, procura-se calcular o preço médio de 1 kWh 

de gás natural praticado em escolas deste tipo. Como tal, e recorrendo à informação disponível em 

EDP (2017), foi possível recolher o preço médio de 0,071 €/kWh, calculado a partir dos preços 

praticados em 10 escolas em que foram instalados sistemas de produção energética renovável. Esses 

preços encontram-se listados no Anexo F. Multiplicando esse preço pela produção potencial, obtém-se 
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uma poupança potencial anual de 2.187 €. No entanto, analisando os custos de gás (a preços 

correntes) captados em 2007 (2.054 €) e estimados para 2008 (1.660 €), conclui-se que a poupança 

potencial não se verificou por uma elevada margem (cerca de 82 % de diferença). Apesar de o valor 

em 2008 ter sido estimado a partir dos valores de 2007 e 2014 e de existir a possibilidade de terem 

sido instalados equipamentos de maior consumo na escola depois da reabilitação, assume-se que o 

sistema instalado continua a apresentar uma elevada ineficiência energética. Sendo assim, para efeito 

de poupança com consumo de gás, assume-se a redução de custos verificada entre 2007 e 2008.  

Para o cálculo das novas facturas de gás a partir de 2008, retira-se aos valores anuais considerados 

no subcapítulo 4.2. Captação, análise e tratamento dos dados recolhidos a percentagem de poupança 

estimada, resultante da relação entre o valor económico da energia produzida (obtido pela multiplicação 

da energia realmente produzida pelo custo do kWh de gás) e o custo captado de gás em 2007.  

Para o período futuro, onde as facturas de gás e electricidade se encontram diluídas num grupo de 

estimativa dos custos energéticos, a poupança é relativa ao somatório dos custos de gás e electricidade 

de 2007. Enquanto para o cenário I se retira o valor da poupança, para o cenário II o valor permanece 

igual à estimativa de custos proveniente das previsões efectuadas, uma vez que estas não pressupõem 

a instalação de sistemas de produção energética. 

Além disso, e para se ter em conta a possível perda de eficiência dos colectores solares ao longo dos 

anos, admite-se uma perda de produção energética de 0,5 % em cada ano, relativamente à capacidade 

inicial (Duarte, 2012). Esta perda de produção é então transformada num custo equivalente através do 

produto do custo de 0,071 €/kWh de gás pela produção real do sistema de colectores. Deste cálculo 

resulta um custo equivalente de 9 € por cada ano de funcionamento após a instalação. 

Tendo em conta a base de dados do ProNIC relativa aos custos da reabilitação em 2008 (ver Anexo A), 

a empreitada de Instalações, equipamentos e sistemas de energia renovável, correspondente à 

instalação dos colectores, teve um custo de cerca de 21.832 €. Assim sendo, subtrai-se este montante 

ao valor anteriormente estipulado para a reabilitação da escola, resultando no final um custo global a 

preços constantes de 6.934.242 €. 

Por último, retira-se ao valor da renda de manutenção paga à PE o custo da inspecção e manutenção 

anual dos equipamentos e sistemas instalados para a produção de energia solar térmica. Segundo o 

valor orçado por uma empresa para uma instalação similar numa escola, esse custo é cerca de 308 € 

por ano, resultante da adição do IVA de 23 % aos 250 € de custo base (Duarte, 2012). 

 

5.2.2. Reabilitação com instalação de colectores solares e painéis fotovoltaicos (cenários III e 

IV) 

Segundo um estudo realizado pela empresa que certificou energeticamente a escola, uma parte 

considerável do impacto energético existente neste edifício está associada à iluminação dos espaços 

(35 % do total, aproximadamente) e aos equipamentos instalados (25 % do total, aproximadamente). 

Essa informação está presente na Figura 5.6, apresentada em seguida. 
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Figura 5.6 – Composição do consumo energético da Escola X e classificação segundo a classe energética; 
retirado de NaturalWorks (2010). 

Sabendo que as maiores utilizações de energia compreendem um consumo de energia com origem 

eléctrica e que a Escola X se encontra numa zona de elevado potencial solar, nomeadamente nas suas 

vertentes viradas a sul (com uma radiação solar incidente superior a 1.600 kWh/(m2.ano), ver 

Figura 5.7), a medida a propor passa pela instalação de um conjunto de painéis fotovoltaicos na 

vertente sul da cobertura inclinada, para a produção de energia eléctrica renovável. De notar que os 

colectores solares também foram instalados segundo esta orientação, ainda que colocados na 

cobertura em terraço do novo bloco escolar. 

 

Figura 5.7 – Potencial solar da Escola X; retirado de Lisboa e-nova (2017). 

À semelhança dos colectores solares, esta medida possui benefícios importantes do ponto de vista 

ambiental. Todavia, como indicado inicialmente, esta ACCV tem somente em consideração o ponto de 

vista económico e exclui valorizações sociais e/ou ambientais.  

De entre os possíveis modelos económicos associados à rentabilização do investimento, sugere-se, 

para efeito de simplificação dos cálculos desta análise, a implementação de um modelo em regime de 

unidade de produção em autoconsumo (UPAC). Neste modelo, toda a energia produzida tem 

unicamente a finalidade de satisfazer as necessidades de consumo. Um sistema em regime UPAC 

deve obedecer a restrições legalmente impostas pelo Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de Outubro de 

2014, nomeadamente à que impõe que o total de produção fotovoltaica não pode ser superior ao 
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consumo anual total de energia. O consumo anual total de energia eléctrica, estimado a partir do estudo 

anteriormente mencionado, é de cerca de 330.000 kWh. 

Como tal, com o intuito de estimar as características da instalação dos painéis fotovoltaicos, procede- 

-se à pesquisa de alguns casos de estudo direccionados para instituições de ensino. Para tal, adopta- 

-se o mesmo conjunto de escolas que serviu de estimativa para o custo unitário do consumo de gás. 

Os dados pesquisados encontram-se apresentados no Anexo F. A partir do mesmo conjunto de 

escolas, estima-se um preço médio de 0,170 € por kWh de electricidade consumida. 

De modo a estimar o custo de cada unidade de potência instalada, compara-se na Figura 5.8 a potência 

instalada com o custo da instalação nas várias escolas pesquisadas. 

 

Figura 5.8 – Relação entre a potência instalada e o investimento efectuado em painéis fotovoltaicos. 

Através da regressão linear presente no gráfico da Figura 5.8, retira-se a equação que estima o valor 

do investimento a efectuar para uma dada potência do sistema de painéis fotovoltaicos. Assumindo, 

uma potência de 75.000 kWh para este caso de estudo, que se encontra dentro das limitações impostas 

a um regime do tipo UPAC e das necessidades energéticas da Escola X, o investimento inicial toma 

um valor de cerca de 78.455 €. Com base nos dados do ProNIC relativos aos custos da reabilitação 

(ver Anexo A) soma-se ao custo global da reabilitação o custo de instalação dos painéis fotovoltaicos, 

resultando num investimento total, a preços constantes de 2016, de 7.045.127 € para o cenário III, e 

de 7.020.988 € para o cenário IV. 

À semelhança do efectuado para o cenário do subcapítulo anterior, para o cálculo das novas facturas 

de electricidade a partir de 2009, aplica-se aos valores anuais considerados no subcapítulo 4.2. 

Captação, análise e tratamento dos dados rescolhidos a percentagem de poupança estimada, 

resultante da relação entre o valor económico da energia produzida (obtido pela multiplicação da 

energia produzida anualmente pelo custo do kWh de electricidade) e o custo captado da factura de 

electricidade de 2007. Para o período futuro, onde as facturas de gás e electricidade se encontram 

diluídas num grupo de estimativa dos custos energéticos, a redução é relativa ao somatório dos custos 

de gás e electricidade de 2007. 

Em termos de perda de eficiência energética, e tendo em conta que se tratam de equipamentos com 

produções mais sensíveis aos agentes exteriores (atmosféricos, por exemplo), atribui-se uma perda de 

Regressão: Investimento (€) = 0,9722 * Potência Instalada (kWh) + 5.539,7
R² = 0,9639
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produção anual de 0,68 % relativamente à capacidade produtiva inicial (Duarte, 2012). Este valor é 

equivalente a um custo de cerca de 87 € por cada ano de funcionamento após a instalação. No caso 

do cenário IV, que considera a instalação simultânea dos painéis e dos colectores, são consideradas 

as perdas de produção anual dos colectores e dos painéis fotovoltaicos. Esta perda conjunta equivale 

a um custo de 96 € por cada ano de idade após a instalação. 

O período de vida útil destes equipamentos é similar ao dos colectores solares (entre 15 e 25 anos), 

ainda que esses sejam mais afectados por perdas de eficiência. No entanto, assume-se que o fim de 

vida esperado destes equipamentos se encontra dentro do período de análise e, como tal, é abrangido 

todo o período de poupança que este sistema tem para oferecer. 

Para o caso do cenário III, adiciona-se ao valor da renda de manutenção paga à PE o custo da 

inspecção e manutenção anual dos equipamentos e sistemas instalados para a produção de energia 

fotovoltaica, que se considera igual aos 308 € anuais do caso dos colectores solares. Para este cenário 

considera-se, portanto, o pagamento anual de duas vezes o custo de 308 €. Para o cenário IV, que só 

inclui painéis fotovoltaicos, só se considera uma vez este valor. 

 

5.3. Análises de sensibilidade 

Como indicado no subcapítulo 5.1. Descrição da estratégia metodológica adoptada, o Regulamento 

Delegado n.º 244/2012 destaca a importância que a análise de sensibilidade à taxa de actualização 

tem na variabilidade dos resultados finais da ACCV. Além das taxas de actualização sugeridas pelo 

Anexo C da ISO/DIS 15686-5 (2014), existem outras fontes de informação referentes à utilização deste 

indicador económico. 

Como refere Woodward (1997), em matéria de CCV, as estimativas de taxas de actualização a utilizar 

encontram-se entre 3 % e 4 %, podendo ser superiores a 20 %. Já segundo DGPR (2003), em Portugal 

aplicam-se taxas de actualização reais de 10 % e 11 % para projectos de investimento em indústria e 

energia, respectivamente. A análise dos CCV de escolas técnicas holandesas, realizada por Jong e 

Arkesteijn (2014), tem em consideração uma taxa de actualização de 4 %, que é usada pelo município 

local. 

Como tal, as taxas de actualização reais a estudar são de 1 %, 2 %, 3 % (caso base), 4 %, 5 %, e 10 %. 

Posteriormente, e com o intuito de comparação entre os resultados das alternativas, são estudadas 

taxas mais elevadas, de 15 %, 20 %, 25 % e 30 %. 

Além disso, são também efectuadas análises de sensibilidade ao preço do consumo de electricidade, 

as perdas anuais de produção eléctrica e o custo de instalação dos painéis fotovoltaicos. 

Por fim, é ainda realizada uma outra análise de sensibilidade, baseada numa combinação de diferentes 

valores para os parâmetros anteriores. 

Todas as análises de sensibilidade referidas são efectuadas com base nos custos estimados pela 

previsão intermédia de custos. 
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Verificação dos valores dos parâmetros económicos e do período de análise 

Verifica-se que, tendo em conta o que é apresentado pela revisão bibliográfica (subcapítulo 2.3. Análise 

do custo do ciclo de vida) e por casos de estudo similares (5.3. Análises de sensibilidade), os períodos 

de análise e os parâmetros económicos sugeridos inicialmente são adequados para o presente caso 

de estudo. 
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6. Apresentação e discussão dos resultados 

6.1. Resultados da ACCV 

Os resultados deste subcapítulo encontram-se discriminados no Anexo G, segundo as rúbricas e os 

módulos de custo definidos. 

6.1.1. Custos actualizados 

Começa-se a análise de resultados por exibir os gráficos respeitantes à evolução temporal dos custos 

actualizados para os períodos de análise de 1951 a 2007 e de 2008 a 2016, sem qualquer consideração 

de previsões de custos futuros. Nas Figuras 6.1 e 6.3 é possível observar as distribuições temporais 

desses custos, actualizados a uma taxa real de 3 %. 

 

Figura 6.1 – Custos actualizados ocorridos entre 1951 e 2007. 

Através da análise da Figura 6.1, é possível constatar que o custo de aquisição do terreno da Escola X 

(A0) possui um valor económico actualizado de cerca de 7 M€ e o custo de construção (A1 a A5) um 

valor somado superior a 20 M€. Além disso, é graficamente visível a discrepância entre a dimensão 

dos custos iniciais deste edifício, compostos por custos de aquisição e construção, e a dimensão dos 

custos recorrentes do edifício (B1, B2 a B4, B6 e B7), que se desenvolvem durante um maior período 

temporal que os anteriores. É também possível observar um pico de custo no módulo B5 (reabilitação, 

remodelação e ampliação), ocorrido no ano de 1976, que corresponde ao custo da ampliação da escola 

executada nesse ano. 
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Dentro dos custos denominados recorrentes, constata-se que os custos de manutenção, reparação e 

substituição (B2 a B4) tomam a maioria do custo global anual. Em segundo lugar, mas com uma 

dimensão comparavelmente inferior, vêm os custos operacionais de energia (B6). 

Em termos de evolução temporal é possível verificar que os custos recorrentes actualizados tendem a 

decrescer no sentido convencional do tempo. Tal é justificado pelo facto de estes custos terem sido 

estimados a preços constantes, ou seja, somente baseados na variação dos valores de inflação 

registados. Isto significa admitir que, por exemplo, nos anos onde a inflação geral registada foi perto de 

30 %, os custos destes módulos foram estritamente sensíveis a este indicador, registando uma variação 

segundo esse valor. 

Posto isto, a maioria destes custos recorrentes apresentam, a preços constantes de 2016, o mesmo 

valor todos os anos. Quando adicionada a valorização temporal do dinheiro, através da aplicação do 

factor de actualização (que, para a actualização de custos passados, é inverso ao factor apresentado 

no Passo 8 do subcapítulo 3.1. Passos da metodologia), estes custos passados tendem a ser tanto 

maiores quanto mais distantes do ano de referência para a actualização (2016). Como o período 

analisado é consideravelmente extenso, com mais de 50 anos de custos estimados, essa tendência é 

mais notória. 

A observação anterior, mesmo que a custos actualizados, tem fortes implicações no que à evolução 

esperada dos custos diz respeito. Para um edifício novo, é espectável que durante os primeiros anos 

de operação não existam acções de manutenção, reparação e substituição de grande dimensão, uma 

vez que os componentes ainda têm uma idade muito distante do fim da vida útil esperada. Por outro 

lado, espera-se que à medida que a sua idade vai aumentando os custos com estas acções aumentem 

também. Tal noção é corroborada pelo gráfico da Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 – Custos anuais de manutenção como % do custo da construção, tendo em conta a idade dos 
edifícios; adaptado de Ferreira (2009, p. 29). 

Como é possível observar, os custos anuais de manutenção tendem a ser crescentes com o incremento 

da idade dos edifícios, sendo que, em particular, para idades inferiores a cinco anos não se verificam 

custos de manutenção. Tal consideração deve encontrar-se fundada na existência de um período de 

garantia das construções. Em Portugal essa garantia é de cinco anos e é relativa a defeitos em 

elementos construtivos não estruturais ou em instalações técnicas (DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro). 
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Posto isto, ainda que os custos do módulo B2 a B4 se encontrem actualizados para 2016 e que existam 

custos nessa categoria que continuariam a existir nos primeiros anos de funcionamento (como a 

limpeza, por exemplo), pode-se concluir que, de facto, a estimativa dos custos passados, unicamente 

baseada na inflação, contribuiu para que a curva decrescente dos custos fosse tão acentuada. 

 

Figura 6.3 – Custos actualizados ocorridos entre 2008 e 2016. 

Com base no que é apresentado pela Figura 6.3, é notória a disparidade entre os valores associados 

ao custo da reabilitação em 2008 e os valores associados às despesas anuais recorrentes do edifício 

escolar. Enquanto a reabilitação apresenta um custo actualizado de quase 9 M€, o somatório das 

despesas recorrentes do edifício está entre 200 m€ e 450 m€, sendo que tende a decrescer com a 

aproximação temporal a 2016, fruto da menor influência do factor de actualização na valorização destes 

custos. 

Em relação aos custos recorrentes, observa-se novamente que os custos do módulo B2 a B4 

representam a maioria da totalidade dos custos anuais. Analisando separadamente o comportamento 

deste módulo de custos e comparando-o com o da Figura 6.1, verifica-se que ambos apresentam a 

mesma tendência decrescente após o investimento inicial. Todavia, enquanto que no caso anterior 

existe uma grande distância temporal entre os primeiros custos deste módulo e o ano de actualização, 

neste caso a distância é substancialmente inferior, o que atenua o efeito da actualização. Posto isto, a 

descida registada nos custos deste módulo, com maior expressão entre 2011 e 2013, é justificada pela 

revisão do contrato efectuada em 2012, onde o custo unitário com a manutenção foi revisto de 1,65 

€/mês/m2 (mais IVA) para 1,10 €/mês/m2 (mais IVA), numa diminuição de cerca de 33 %, equivalente 

a mais de 100 m€, a preços actualizados. 

Em seguida, apresentam-se os resultados correspondentes à evolução temporal dos custos 

actualizados, para o período de análise de 2017 a 2026, segundo as três previsões de custo 

consideradas. Da Figura 6.4 à Figura 6.6 é possível observar as distribuições temporais desses custos, 

actualizados a uma taxa de 3 %. 
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Figura 6.4 – Custos actualizados previstos para 2017 a 2026 e baseados numa previsão inferior de custos. 

 

Figura 6.5 – Custos actualizados previstos para 2017 a 2026 e baseados numa previsão intermédia de custos. 

 

Figura 6.6 – Custos actualizados previstos para 2017 a 2026 e baseados numa previsão superior de custos. 
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Analisando os gráficos das três figuras anteriores, é possível entender que as previsões efectuadas 

apresentam, de uma forma geral, duas tendências evolutivas para os custos actualizados: uma 

decrescente, associada às previsões inferior e intermédia; e uma crescente, associada à previsão 

superior.  

Tal situação decorre do facto de os valores referenciados para as previsões inferior e intermédia serem 

substancialmente inferiores aos custos de 2016, último ano de registo de custos e através do qual é 

realizada a linearização dos custos futuros. Como o modelo de previsão de custos prevê a linearização 

entre os custos estimados a partir das referências pesquisadas para 2026 e os custos registados em 

2016, e dado que quer a previsão inferior quer a previsão intermédia possuem custos inferiores aos 

registados, então existem dois gráficos com uma tendência geral decrescente para os custos previstos. 

Por outro lado, a previsão superior antevê um crescimento dos custos globais até 2026, sendo o único 

modelo de custos com uma tendência evolutiva crescente, todavia com uma inclinação 

significativamente inferior à dos gráficos das outras previsões. Esta tendência geral para a diminuição 

dos custos estimados resulta da elevada influência que o módulo B2 a B4 tem na dimensão geral dos 

custos, como se pode ver nos gráficos anteriores. Assim, pode-se concluir que são os valores 

estimados para este módulo que influenciam a tendência evolutiva de cada previsão. 

Como verificado nos gráficos dos períodos de 1951 a 2007 e de 2008 a 2016, também neste período 

de custos é assinalado o domínio do módulo B2 a B4 na globalidade dos custos recorrentes anuais. No 

entanto, existem duas previsões que subestimam fortemente o valor deste módulo para 2026 face ao 

valor captado em 2016. Tal situação vem de encontro ao já referido acerca da evolução natural dos 

custos de manutenção ao longo do ciclo de vida do edifício. Este facto pode estar relacionado com 

duas razões: 

▪ A primeira é referente ao tema da valorização temporal do dinheiro, onde, neste período, 

intervém com uma tendência inversa às situações anteriores. Por se tratar de uma previsão 

futura, os custos tendem a serem desvalorizados com o aumento da distância temporal para o 

ano de referência, ou seja, o factor de actualização (igual ao apresentado no Passo 8 do 

subcapítulo 3.1. Passos da metodologia) tende a diminuir; 

▪ A outra razão pode estar relacionada com as diferentes necessidades de manutenção da 

Escola X em relação ao conjunto das referências bibliográficas pesquisadas. De referir que, 

pelo facto de os custos das rendas de manutenção constantes do contrato, celebrado entre o 

Estado Português e a PE, se encontrarem sustentados por um cálculo que possui como 

variáveis a área bruta de construção da escola e o IVA em vigor, não é de esperar que os 

custos cobrados se alterem num curto prazo. Apesar de existir a possibilidade de este contrato 

ser revisto a cada três anos, o princípio de cobrança destes custos contraria logo à partida os 

princípios económicos da gestão técnica da manutenção. Como foi visto no capítulo 5.1.2. 

Estimativa dos custos passados e futuros, a PE possui para esta actividade um Plano de 

Manutenção, que incorpora um cronograma das intervenções e das despesas esperadas, que 

não são necessariamente constantes ao longo dos anos. Em suma, é possível entender que, 

enquanto a PE gere o património escolar segundo os princípios da gestão da manutenção, o 
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sistema de cobrança contractualizado não segue essa mesma ideologia, ficando indiferente 

aos custos realmente verificados em cada ano e às implicações económicas e orçamentais que 

essa situação pode acarretar para a administração dos recursos públicos. 

Em relação ao pico de custo do módulo B5 registado em 2023, fruto da antevisão de uma nova 

intervenção para a Escola X, as três previsões formam uma gama de três custos actualizados possíveis, 

entre cerca de 120 m€ (previsão inferior) e 170 m€ (previsão superior). 

Em seguida, apresenta-se na Figura 6.7 a evolução conjunta dos custos actualizados dos períodos de 

2008 a 2016 e de 2017 a 2026, para uma previsão intermédia de custos. 

 

Figura 6.7 – Custos actualizados previstos para o período de 2008 a 2026. 

No gráfico da Figura 6.7 é possível comparar, de uma forma mais próxima, os custos associados aos 

dois períodos anteriormente analisados. De uma forma específica, é perceptível a diferença existente 

entre os custos provenientes da reabilitação em 2008 e os custos esperados para a reabilitação a 

ocorrer em 2023. Visto que é planeada a repintura total da Escola X nesta intervenção, o que por si já 

significa uma despesa considerável, a comparação dessa despesa com a da reabilitação em 2008 

permite ter a noção da profundidade e dimensão do investimento efectuado. 

Por último, apresenta-se a Figura 6.8, que inclui a variação dos custos actualizados entre 1951 e 2026, 

com uma previsão de custos intermédia. 
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Figura 6.8 – Custos actualizados previstos para o período de 1951 a 2026. 

O gráfico da Figura 6.8 permite, de uma forma mais evidente, comparar todos os gráficos anteriormente 

apresentados. Uma das observações que este gráfico permite obter é a do contraste dos custos de 

manutenção, reparação e substituição (B2 a B4) entre os anos imediatamente anteriores à reabilitação 

e os anos seguintes a essa intervenção. Como já explicado, seria de esperar que, em condições 

normais, acontecesse precisamente o contrário, isto é, que os custos anteriores à reabilitação fossem 

mais elevados que os custos posteriores a esta. Contudo, o aumento da área dos espaços escolares e 

a implementação de equipamentos e sistemas que anteriormente não existiam (como equipamentos 

de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado – AVAC – e sistemas de gestão técnica centralizada, 

por exemplo), podem justificar a dimensão desse aumento. 

 

6.1.2. Custos actualizados acumulados 

Neste subcapítulo encontram-se expostos os gráficos respeitantes à evolução temporal dos custos 

actualizados acumulados, para os períodos de análise anteriormente apresentados.  

Na Figura 6.9 é possível observar a distribuição temporal desses custos para o período 1951 a 2007. 
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Figura 6.9 – Custos ocorridos entre 1951 e 2007, actualizados e acumulados. 

Analisando o gráfico da Figura 6.9, é possível observar que, em termos de custos actualizados 

acumulados, os módulos A0 e A1 a A5, cujos custos ocorrem nos anos iniciais do ciclo de vida deste 

edifício, detêm quase 60 % dos custos globais do período em análise. Num outro plano, porém com 

uma expressão relativamente importante, de 28 % dos custos globais, vem o módulo B2 a B4, que 

representa o segundo maior custo acumulado e o maior custo dentro dos custos recorrentes do edifício. 

Com menor expressão, os custos do módulo B6 têm um peso de cerca de 5 % dos custos globais e os 

custos dos módulos B5, B7 (custos operacionais de água) e B1 (utilização) representam 

aproximadamente 4 %, 3 % e 2 % do total acumulado, respectivamente. 

Apresenta-se agora a Figura 6.10, concernente ao período pós-reabilitação e aos custos acumulados 

previstos até 2026, segundo uma previsão intermédia de custos. 

 

Figura 6.10 – Custos ocorridos e previstos entre 2008 e 2026, actualizados e acumulados. 
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Analisando o gráfico da Figura 6.10, é possível observar que, em termos de custos actualizados 

acumulados, o módulo B5 detém 67 % dos custos globais do período em análise. Num outro plano, 

com uma expressão relativamente importante, de 27 % dos custos globais, vem o módulo B2 a B4, que 

representa novamente o segundo maior custo acumulado e o maior custo dentro dos custos recorrentes 

do edifício. Com menor expressão, os custos do módulo B6 têm um peso de cerca de 3 % dos custos 

globais e os custos dos módulos B1 e B7 representam aproximadamente 1 % do total. 

Em seguida, encontra-se a Figura 6.11, que demonstra a variação dos custos acumulados segundo as 

três previsões de custo existentes.  

 

Figura 6.11 – Custos actualizados e acumulados, ocorridos entre 2017 e 2026, segundo as previsões existentes. 

Recorrendo à observação desta figura, verifica-se e corrobora-se a ideia apresentada no subcapítulo 

anterior, referente a este período de análise. Nesta figura é possível distinguir claramente o contraste 

de inclinações entre o andamento dos custos acumulados da previsão superior e o andamento dos 

custos acumulados das restantes previsões. Além do mais, através da existência de três inclinações 

distintas no segmento de recta que liga os custos acumulados de 2022 a 2023, é possível verificar a 

consideração de três custos distintos para a acção de reabilitação a realizar em 2023. 

É possível ainda verificar que as previsões existentes para o custo actualizado acumulado variam numa 

gama de valores de 1,2 M€ a 2,9 M€, respeitantes às previsões inferior e superior, respectivamente, 

sendo que a previsão intermédia propõe um valor de perto de 1,8 M€ para este intervalo. 

Em seguida vem a Figura 6.12, que pretende mostrar a evolução dos custos actualizados acumulados 

desde o início do ciclo de vida do edifício até ao ano de 2026. 
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Figura 6.12 – Custos ocorridos entre 1951 e 2026, actualizados e acumulados. 

Analisando o gráfico da Figura 6.12, é possível observar que os módulos A0 e A1 a A5 representam 

cerca de 46 % dos custos globais do período em análise. Quanto ao módulo B5, os seus custos 

representam 17 % dos custos globais do edifício, sendo que a maior parte desse valor advém do 

aumento registado no ano de 2008, data da reabilitação escolar. 

Em termos de custos recorrentes, o maior peso dos custos encontra-se no módulo B2 a B4, o qual tem 

uma expressão de 27 % dos custos globais, significando que é o segundo maior módulo em termos de 

custos globais actualizados do edifício, apenas atrás do módulo de custos de construção. 

Com menor expressão, existem ainda os custos operacionais de energia, com 4 % dos custos globais, 

os custos operacionais de água e os custos de utilização, com 2 % dos custos para cada módulo. 

Em seguida, na Figura 6.13, apresenta-se a distribuição em termos proporcionais e temporais dos 

custos ocorridos entre 1951 e 2026, segundo uma previsão intermédia de custos. 

 

Figura 6.13 – Evolução da proporcionalidade entre os custos ocorridos entre 1951 e 2026, actualizados, 
acumulados e baseados numa previsão intermédia de custos. 
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De acordo com o gráfico da Figura 6.13, é possível verificar que, à medida que os anos passam, existe 

uma tendência de aumento do peso dos módulos B2 a B4, B5, B6 e B7, contraposto com o decréscimo 

do peso dos módulos A0 e A1 a A5. Esta tendência apresenta uma maior variação nos anos iniciais e, 

a partir dos anos 80/90, tende a estabilizar quase assimptoticamente. Em seguida, comparam-se os 

valores obtidos com os provenientes da pesquisa bibliográfica. 

Recorrendo aos dados citados por Hughes et al. (2004), relativamente ao estudo de Evans (1998), para 

um período de análise de 30 anos, verifica-se que a proporção sugerida para os custos de construção, 

os custos de manutenção e os custos de operação com consumíveis e salários (1 : 5 : 200) encontra-

se bastante afastada das proporções aqui obtidas, 1 : 0,62 : 0,84 para o período pré-reabilitação e 1 : 

0,77 : 1 para o período global. Se for contabilizada a grande reabilitação nos custos operacionais, o 

rácio passa a 1 : 0,62 : 1,51. Contudo, Hughes et al. (2004) criticam o realismo dos valores publicados 

por Evans (2008) com a apresentação de uma nova proporção, de 1 : 0,4 a 1,5 : 12 a 15, cujos valores 

são mais próximos dos obtidos nesta análise. No entanto, deve-se ter em conta que, embora os custos 

de operação continuem a ser bastante díspares, neste estudo não se consideram outros tipos de custo 

que são incluídos nesses estudos, como os salários dos funcionários e os custos de financiamento, por 

exemplo, que, face ao seu elevado custo, podem ser responsáveis por essa diferença. 

Jong e Arkesteijn (2014), na sua análise dos CCV de escolas holandesas para um período de 40 anos 

e uma taxa de actualização de 4 %, apresentam um rácio de 1 : 1,15 a 1,59 (custos iniciais : 

operacionais). Para esse período, o presente caso de estudo tem uma proporção de 1 : 0,72. Todavia, 

o rácio do período global de análise que inclui a reabilitação, de 1 : 1,51, já se encontra dentro deste 

intervalo. A proporção dos custos operacionais, apesar de mais próxima, continua a ser distante desta 

A referência que possui a distribuição de custos mais similar à determinada pertence ao estudo 

realizado por Kehily (2011), onde para a ACCV de um edifício escolar novo, um período de análise de 

60 anos e uma taxa de actualização de 5 %, se determinou um peso de 42 % para os custos de 

construção, 32 % para os custos de manutenção e 27 % para os custos de ocupação e operação. 

Citado por Flores-Colen (2016), Perret (1995) afirma que, para um empreendimento de 50 anos, os 

custos com concepção e execução representam 20 % a 25 % dos custos globais e que os restantes 

custos são provenientes de exploração e manutenção. Essa mesma divisão é apresentada por Tavares 

(2009) quando cita Patorreb (2006). Já Christian e Pandeya (1997) sugerem uma representação de 

60 % para os custos de operação e manutenção. Ora, para a totalidade do período de 1951 a 2007, os 

custos de construção tomam um peso de 45 % dos custos globais, 59 % se também considerarmos a 

aquisição do terreno. Quanto aos custos de operação e manutenção, obtidos a partir da soma dos 

custos recorrentes dos módulos do grupo B, representam cerca de 42 % dos custos globais. Se o 

período considerado for o de 1951 a 2026, o peso do custo de construção já passa a 35 % dos custos 

globais, 46 % contabilizando também os de aquisição. 

Num plano ainda mais díspar, Weise (2007) indica que os custos da fase de exploração representam 

70 % a 90 % dos custos totais do imóvel e que superam os de construção num período de 3 anos. Já 
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Real (2010) cita Gupta (1983) para afirmar que a utilização e a manutenção de um edifício podem 

chegar a representar 75% do custo de vida útil. 

Em contraste, Liu (2006) cita Wideman (2000) para referir que, em edifícios de escritórios e para um 

período de análise de 40 anos, os custos de construção tomam um peso de 50 % dos custos globais. 

Num plano semelhante, Sterner (2010) cita Flanegan e Norman (1989) para enunciar que os custos 

iniciais são cerca de 45 % dos custos totais. 

Na maior parte das considerações acima referidas os custos de operação e manutenção aparecem 

como os mais preponderantes no CCV dos edifícios. Todavia, esses dados propostos não se verificam 

nesta análise, mesmo para diferentes períodos dentro no período de 50 anos aqui apresentado. 

Uma das conclusões que se podem retirar é de que as opções tomadas em cada estudo influenciam 

consideravelmente os indicadores de desempenho económico por si apresentados. A título de exemplo, 

torna-se particularmente difícil compreender se os custos de construção apresentados pelas várias 

fontes incluem o custo de aquisição do terreno. Este dado é relativamente importante conhecer uma 

vez que neste estudo o seu peso é de 15 % do custo global do período pré-reabilitação. Além disso, o 

período de análise da maior parte das considerações é desconhecido, o que impossibilita sequer uma 

comparação realista entre os custos obtidos e os indicados. Outro dos factores que importa conhecer, 

e talvez o mais importante, é se as análises efectuadas nesses estudos são puramente económicas ou 

se incluem outras componentes de análise, como a social ou ambiental. Por todos estes motivos, é 

possível verificar e concluir que as referências para as quais se conhecem bem os parâmetros da 

análise e que são similares aos considerados no estudo são as que fornecem resultados mais próximos. 

Exemplos disso são as referências de Jong e Arkesteijn (2014) e Kehily (2011). 

Adicionalmente, introduz-se nesta fase os resultados da ACCV da dissertação de Loureiro (2017), em 

que é analisado o CCV de um edifício escolar do tipo pavilhonar, com um período total de análise de 

1970 a 2031. A Figura 6.14, que expõe esses resultados, encontra-se apresentada em seguida. 

 

Figura 6.14 – Custos actualizados e acumulados ocorridos numa escola do tipo pavilhonar, entre 1970 e 2031; 
adaptado de Loureiro (2017). 
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Como se verifica, o comportamento do gráfico apresentado por Loureiro (2017) é bastante similar ao 

apresentado neste caso de estudo. Identificam-se, de forma clara, os anos de elevados custos iniciais 

(1975 a 1976 e 2008 a 2009) e o crescimento acentuado dos custos recorrentes após a última grande 

reabilitação, que ocorreu no mesmo ano que o edifício da Escola X. 

No entanto, também é possível reconhecer algumas diferenças, nomeadamente em termos de 

dimensão e distribuição dos custos acumulados. A totalidade dos custos actualizados acumulados 

difere em cerca de 8 M€, com um menor custo do lado da escola pavilhonar. O custo de construção, 

por exemplo, apresenta um custo actualizado superior a 30 M€, cerca de 50 % a mais em relação ao 

custo de construção actualizado da Escola X (perto de 20 M€). Enquanto na escola pavilhonar este 

custo toma um peso de 59 % dos custos totais, na Escola X esse peso é cerca de 35 %. Além disso, 

se a análise se centrar por um instante no período compreendido entre 1970 e 2007, verifica-se que o 

módulo A1 a A5 toma um peso de aproximadamente 80 % dos custos acumulados desse período, o 

que vem contrapor a generalidade dos valores propostos pelas referências no início deste subcapítulo. 

Adicionalmente, percebe-se que os custos do módulo B2 a B4, distinguidos por Loureiro (2017) como 

B2 (manutenção) e B3 – B4 (reparação e substituição), representam uma parte significativamente 

inferior dos custos acumulados, quando comparados com os da Escola X. Em concreto, o custo 

acumulado do módulo B2 a B4 aqui determinado é cerca de três vezes superior ao determinado por 

Loureiro (2017). Em termos cronológicos, a disparidade entre estes custos ocorre principalmente no 

período anterior à reabilitação, onde os custos da escola pavilhonar são expressivamente inferiores. 

Do ponto de vista teórico, esta observação pode ter uma explicação plausível. Dado que os custos de 

construção da escola pavilhonar foram consideravelmente superiores aos da escola industrial e 

comercial (por exemplo através da aplicação de materiais mais nobres, com uma vida útil esperada 

superior às dos materiais aplicados na outra escola), esse investimento inicial pode ter originado 

menores custos de manutenção, reparação e substituição que os registados na Escola X. 

Quanto aos custos de aquisição do terreno (e respectivas taxas), observa-se que o custo é quase três 

vezes inferior ao da Escola X. Apesar de a área do terreno da escola pavilhonar ser maior, essa 

diferença pode estar relacionada com eventuais expropriações realizadas na Escola X e até com a 

própria localização dos terrenos de ambas as escolas. 

Em termos de custos operacionais de energia, verifica-se que a escola estudada por Loureiro (2017) 

apresenta um custo acumulado quase duas vezes superior ao da escola analisada e que o seu 

crescimento é claramente superior no período pós-reabilitação. Quanto à comparação de custos, visto 

que a disparidade começa a ser clara a partir da reabilitação em 2008, esta pode estar relacionada com 

a instalação de equipamentos de maior consumo energético na escola pavilhonar. Além disso, a 

instalação de colectores solares na Escola X, mesmo que pouco eficiente, pode ter beneficiado a 

poupança energética verificada nesse período, em comparação com a ausência desse tipo de medida 

na escola pavilhonar. 

Quanto aos custos actualizados de reabilitação e aos operacionais de água, estes têm praticamente o 

mesmo peso nas duas escolas. 
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6.1.3. Efeito das taxas de inflação e de actualização 

Tendo em conta as consequências já indicadas sobre o modo como a taxa de actualização é sugerida 

pela EN 16627 (2015), torna-se relevante tecer algumas considerações sobre este parâmetro. Na 

Figura 6.15, encontram-se esquematizados, para efeito de comparação, o processo de cálculo aqui 

efectuado e um outro processo de cálculo, equivalente e mais utilizado em estudos económicos. 

 

Figura 6.15 – Comparação entre o processo de cálculo adoptado e o processo de cálculo equivalente. 

Como se pode observar no esquema da Figura 6.15, o primeiro passo do método de cálculo aqui 

adoptado (transformação dos custos a preços correntes em custos a preços constantes) é equivalente, 

em termos de custos globais até 2016, a considerar que se retira aos custos de todos os anos uma 

taxa de inflação constante e equivalente de cerca de 6 %. Este valor é relativamente elevado, sendo 

até superior a algumas taxas de actualização nominais utilizadas em projectos de investimento. 

Em seguida, no segundo passo, percebe-se que a utilização de uma taxa de actualização real de 3 % 

na actualização dos custos anuais a preços constantes é equivalente à aplicação de uma taxa de 

actualização real de 4,4 % aos custos anuais a preços constantes, resultantes do passo anterior. 

Explorando o mesmo raciocínio para a actualização a preços correntes com uma taxa de actualização 

nominal (que inclui a inflação), verifica-se que o processo é equivalente à utilização de uma taxa de 

actualização nominal de 10,5 %. 

Contudo, deve-se reforçar o facto de os raciocínios anteriores serem apenas válidos para a 

equivalência de custos globais (a preços correntes, constantes ou actualizados) e para este caso de 

estudo específico. A existência de uma distribuição de custos e de um período de análise próprios 

inviabiliza o estudo da evolução temporal dos custos envolvidos e a comparação destes valores com 

outros de estudos similares, ficando esta comparação limitada à dimensão das taxas em causa. 

 

6.1.4. Custo do ciclo de vida e custo anual equivalente 

Em sequência, encontra-se presente na Tabela 6.1 a quantificação dos indicadores de desempenho 

económico das análises dos vários períodos estudados, bem como o CAE calculado por Loureiro (2017) 

para os seus períodos de análise. 
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Tabela 6.1 – Principais indicadores de desempenho económico dos diferentes períodos de análise. 

Indicador Unidade 
Custos registados Previsão de custos futuros 

1951 a 2007 2008 a 2016 2017 a 2026 2008 a 2026 1951 a 2026 

CCV 

€ 48.015.969 11.488.049 1.783.931 13.271.981 61.287.950 

€/m2 7.110 1.516 182 1.698 8.808 

€/aluno 48.016 11.438 1.749 13.187 61.203 

CAE Escola X 
€ 1.768.483 1.475.454 209.131 926.568 2.056.118 

€/m2 265 151 21 - - 

CAE Loureiro 
(2017) 

€ 
1.715.682 

(1970 a 2007) 
1.395.571 

346.692 
(2017 a 2031) 

- 
1.914.075 

(1970 a 2031) 

€/m2 345 172 43 - - 

Começam-se por analisar os valores dos CCV expressos em m2 de área bruta de construção, com a 

comparação com os mesmos indicadores de referências existentes. Para o estudo de Jong e Arkesteijn 

(2014), aplicado a escolas técnicas holandesas com um período de análise de 40 anos, o CCV apurado 

encontra-se entre 2.627 €/m2 e 3.539 €/m2. Comparando esse intervalo de valores com os dos períodos 

de 1951 a 2007 e de 2008 a 2026, é possível verificar que se encontra dentro do intervalo de valores 

calculado. Apesar de distintos, os valores apurados para a Escola X dizem respeito a períodos com 

durações bastante diferentes, uma com 57 anos e outra com 19 anos. Dado que o período de análise 

de Jong e Arkesteijn (2014) é de 40 anos e que a taxa de actualização utilizada foi de 4 %, superior em 

1 % à aqui utilizada, pode-se admitir que os valores estão de acordo com os calculados. 

Comparando com o estudo de Kehily (2011), aplicado à construção de uma nova escola e em que se 

tem um CCV de 5.519 €/m2 para um período de análise de 60 anos e uma taxa de actualização de 5 %, 

conclui-se que também se encontra dentro do intervalo de valores obtido, apesar de estar associado a 

uma taxa de actualização 2 % superior à considerada e um período de análise de elevada extensão. 

Segundo o estudo realizado por Loureiro (2017) o CAE do período de 1970 (primeiro ano do ciclo de 

vida do edifício) a 2007 (ano anterior à reabilitação ocorrida) é cerca de 345 €/m2. Com uma diferença 

que ronda os 80 €/m2, pode-se afirmar que os valores se encontram próximos. Quanto ao período de 

2008 a 2016, o CAE calculado por Loureiro (2017) é de 172 €/m2, cerca de 21 €/m2 superior ao aqui 

obtido, o que também confirma a proximidade dos valores obtidos. 

Comparando com os resultados de Rodrigues (2014), numa ACCV aplicada a dois hotéis e um edifício 

de escritórios em Portugal, observa-se que o CCV do caso C de estudo, para um período de análise 

de 7 anos, tem um valor por m2 de 180 €, bastante próximo do obtido para 2017 a 2026, de 182 €/m2. 

Um aspecto que importa salientar é de que, no período anterior à reabilitação, em que a Escola X teve 

uma divisão entre o ensino industrial e comercial e o ensino “tradicional”, não existem grandes 

diferenças de custo para a escola pavilhonar. Seria de esperar, por exemplo, que os custos energéticos 

ou de manutenção fossem superiores na Escola X, uma vez que as actividades oficinais tendem a 

aumentar este tipo de despesas. Contudo, uma vez que os custos dessa época foram estimados a 

partir de custos de um período de ensino mais recente, não é possível captar essa diferenciação. 
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Em relação ao período futuro, o CAE toma o menor valor de todos os períodos, pois é o único período 

que não contém uma intervenção de dimensão significativamente superior aos restantes custos. Para 

o período futuro definido por Loureiro (2017), de 2017 a 2031, o CAE estimado é de cerca de 43 €/m2. 

Esta estimativa do CAE, além de ser superior ao valor aqui estimado, é superior ao dobro do valor aqui 

estimado, de 21 €/m2. O facto de o processo de estimativa dos custos futuros para as duas dissertações 

ter sido realizado de forma independente e exclusivamente baseado nas referências bibliográficas 

existentes, pode ter contribuído para essa divergência. 

Quanto ao período total do ciclo de vida das duas escolas, o CAE calculado por Loureiro (2017) é 

aproximadamente igual a 1.914.149 €, cerca de 140 m€ inferior ao CAE aqui determinado, de 

2.056.118 €. Dado que se tratam de períodos de análise muito abrangentes, quando comparados com 

alguns dos propostos pelas referências já apresentadas, pode-se afirmar que os valores calculados em 

ambas as análises se encontram relativamente próximos. 

Em seguida, são apresentadas as Tabelas 6.2 e 6.3, respeitantes à apresentação do CAE de acordo 

com os diferentes módulos de custo. 

Tabela 6.2 – Contributo dos módulos de custo de utilização para o custo anual equivalente, baseado em previsões 
de custo intermédias. 

Módulos dos custos 
de utilização 

CAE (€) 

1951 a 2007 2008 a 2016 2017 a 2026 2008 a 2026 1951 a 2026 

B1 39.845 11.752 6.979 10.544 41.361 

B2 a B4 487.197 296.712 143.426 246.700 562.324 

B5 63.871 1.132.102 16.468 625.193 358.610 

B6 82.649 26.222 28.822 31.418 90.381 

B7 46.833 8.667 13.436 12.713 48.768 

Comparando os três primeiros períodos de análise da Tabela 6.2, é possível entender que o período 

de 1951 a 2007 tem custos anuais equivalentes claramente superiores aos dos períodos pós-

reabilitação, exceptuando o módulo B5, que é superior no período de 2008 a 2016 por efeito dessa 

mesma reabilitação. É ainda possível retirar que para o período futuro, os custos operacionais de 

energia e de água são os únicos que apresentam um valor mais elevado do que o período mais recente, 

de 2008 a 2016. De notar que no período de 2017 a 2026, os custos equivalentes de manutenção, 

reparação e substituição são menos de metade dos pertencentes ao período de 2008 a 2016. 

Quanto ao período de 1951 a 2026, verifica-se que o CAE do módulo B2 a B4 é superior à soma dos 

CAE dos restantes módulos de custo de utilização, demonstrando ser, mais uma vez, o tipo de custos 

mais representativo do CCV deste edifício escolar. Determinando o valor do CAE desse módulo nos 

períodos de 1951 a 2007 e de 2008 a 2026 segundo as áreas brutas médias de construção desses 

períodos, vem um CAE de 65 €/m2 e 25 €/m2. Tal diferença é explicada por dois factores: 

▪ Em primeiro lugar, o CAE do módulo no período pré-reabilitação é maior por razões já 

enunciadas, que envolvem o método de estimativa desses custos e a sua actualização para o 

presente; 
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▪ Em segundo, a área de construção do primeiro período é menor do que a do período pós-

reabilitação, levando a que o seu indicador económico por m2 de área de construção tome 

valores relativamente superiores ao outro.  

Relativamente ao estudado por Tavares (2009), o indicador de 5,5 €/ano/m2 para 4 edifícios 

multifamiliares no norte de Portugal parece estar longe dos que aqui foram determinados. Tal pode ter 

a ver com maior quantidade de equipamentos que a escola tem, em comparação com os edifícios 

habitacionais. Além do mais, o número de utilizadores é consideravelmente maior na escola, pelo que 

os níveis de desgaste, e por consequência, de manutenção, reparação e substituição devem ser 

superiores nesse caso. Por razões similares, o valor anual proposto por Pinto (2010) para 25 edifícios 

de serviços técnicos de telecomunicações, de 4,9 €/m2, fica também aquém dos valores aqui apurados. 

Por outro lado, os valores indicados por Liu (2006), de 2,19 €/pé2 (20,0 €/m2) para edifícios de escritórios 

no Canadá, por Bromilow e Pawsey (1987), de 23,9 $/m2 (21,6 €/m2) para um edifício universitário, por 

CMSines (2015), de 35,0 €/m2 para reparação e manutenção de escolas básicas e jardins de infância, 

e por CMCartaxo (2017), de 19,0 €/m2 para pequenas reparações em escolas básicas e jardins de 

infância, já se encontram mais próximos do indicador apurado para o período de 2008 a 2026. 

Comparando com os custos médios operacionais obtidos por Rodrigues (2014), para o hotel de área 

mais semelhante à Escola X e um período de análise de 5 anos, o valor por m2 de área bruta de 

construção é cerca de 43,1 €, próximo do valor de 35 € aqui calculado para o período de 2008 a 2016. 

Quanto aos custos operacionais de energia, calculando o CAE por unidade de área, vem que o valor 

para 1951 a 2007 é de 12 €/m2 e para 2008 a 2026 é de 10 €/m2. De salientar que o valor apresentado 

para o período de 1951 a 2007 se encontra fortemente influenciado pelo método utilizado para a 

estimativa de custos. Estes dois valores encontram-se acima dos propostos pelas referências, que 

variam entre 3,9 e 5,0 €/m2. Uma vez que o valor do período de 2008 a 2026 é cerca do dobro dos 

valores propostos, pode-se inferir que essa diferença possa estar relacionada com o elevado consumo 

energético verificado nas escolas abrangidas pelo PMEES, após as suas respectivas intervenções. O 

aumento das áreas dos espaços, juntamente com a instalação de equipamentos de AVAC de maior 

potência, de equipamentos informáticos e de mais iluminação artificial, têm a capacidade para justificar 

esse valor. Esta diferença pode ser corroborada pelo relatório de auditoria de IGF (2011), que afirma 

que após a intervenção se verificou nas facturas energéticas, de uma forma geral, um esforço duas a 

três vezes superior em relação ao que as escolas tinham antes da reabilitação. 

Relativamente aos custos operacionais de água, o CAE é de 7 €/m2 e 9 €/m2 para os períodos pré-

reabilitação e pós-reabilitação, respectivamente. Comparando com os valores referenciados, que 

variam entre 0,5 €/m2 e 3,4 €/m2, verifica-se novamente que se encontram acima destes. 

Em seguida, vem a Tabela 6.3 com a apresentação dos valores de CAE em relação aos custos iniciais, 

de construção ou de reabilitação, conforme o período de análise em questão. 
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Tabela 6.3 – Referenciação do custo anual equivalente sob a forma de intervalo de percentagens dos custos 
iniciais, segundo os módulos de custo de utilização. 

Módulos dos custos 
de utilização 

CAE (%) 

% do custo de construção actualizado 
(A1 a A5) 

% do custo de reabilitação actualizado 
(B5) 

(1951 a 2007) Previsão de custos (2008 a 2026) 

B1 0,2 0,1 

B2 a B4 2,3 2,5 – 3,5 

B5 0,3 7,1 

B6 0,4 0,3 – 0,4 

B7 0,2 0,1 – 0,2 

Focando a observação da Tabela 6.3 no módulo B2 a B4, por existirem várias referências que 

relacionam este módulo com os custos iniciais, observa-se que no período pré-reabilitação o CAE toma 

um valor de 2,3 % do custo de construção. Em paralelo, este módulo de custos apresenta para o 

período de 2008 a 2026 um CAE entre 2,5 % e 3,5 % do custo de reabilitação.  

Ora, Marteinsson e Johnsson (1999), citados por Flores-Colen (2016), referem que num estudo de 60 

anos para 220 edifícios de Reiquiavique, Islândia, o custo médio anual de manutenção é cerca de 2 % 

dos custos da construção nova. Admitindo que a dimensão da profundidade e custos envolvidos na 

reabilitação da Escola X em 2008 permitem considerá-la como uma construção nova, então os valores 

obtidos quer para o período pré-reabilitação quer para o período pós-reabilitação são equiparáveis ao 

valor de referência de Marteinsson e Johnsson (1999).  

Já Sekki et al. (2016) e Vieira (2013) propõem custos de 2 % a 4 % e 5 % do custo actual do edifício, 

respectivamente. Apesar de também se poder considerá-los como próximos dos obtidos, estes valores 

encontram-se baseados no valor actual do edifício e não no custo de construção, perdendo algum grau 

de comparabilidade. Esta situação repete-se para outras referências de custo, como Barco (1994), com 

1,33 %, e National Academy Press (1996), com 2 % a 4 % do valor do edifício. Por outro lado, os valores 

propostos por Ferreira (2009) e Freitas (2008), de 0,5 % a 1,0 % do custo de construção, ficam um 

pouco mais distantes do apresentado anteriormente. O mesmo acontece para Pinto (2010), que 

apresenta um valor de 0,76 %. 

 

6.2. Resultados da análise de viabilidade das estratégias de intervenção 

alternativas 

Segue-se o processo de análise comparativa das estratégias de intervenção alternativas, cujos 

resultados se encontram detalhados no Anexo H. Assim sendo, introduzem-se em seguida as Tabelas 

6.4 e 6.5, que auxiliam esse estudo. Estas tabelas incluem o somatório dos custos actualizados líquidos 

apurados entre os anos de 2008 e de 2026, período necessário e suficiente para discutir a viabilidade 

económica destes investimentos. 
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Tabela 6.4 – Custos actualizados líquidos das estratégias de intervenção alternativas, referentes ao período de 
2008 a 2026 e baseados numa previsão intermédia de custos. 

 
Cenários de análise 

I II III IV 

Módulos de 
custo 

A0 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1 151.033 € 151.053 € 151.013 € 151.033 € 

B2 a B4 3.533.684 € 3.528.306 € 3.539.062 € 3.533.684 € 

B5 8.955.142 € 8.924.564 € 9.062.029 € 9.034.451 € 

B6 450.026 € 454.296 € 128.826 € 128.934 € 

B7 182.096 € 182.096 € 182.096 € 182.096 € 

TOTAL 13.271.981 € 13.240.315 € 13.066.026 € 13.030.198 € 

Como se encontra patente na Tabela 6.4, o cenário de análise que incorpora um menor custo 

actualizado acumulado, para uma previsão intermédia de custos, é o cenário IV, que diz respeito à 

estratégia de investir somente em painéis fotovoltaicos no ano de 2008. Este cenário prevê um custo 

total acumulado de 13.030.198 €, desde a sua aplicação em 2008 até ao ano de 2026. Com um custo 

actualizado e acumulado cerca de 30 m€ superior ao do cenário IV, vem o cenário III, que propõe o 

investimento conjunto em painéis fotovoltaicos e em colectores solares. Para os restantes cenários, I e 

II, respeitantes a investir em colectores solares e em não investir em nenhuma solução de poupança 

energética, respectivamente, os custos previstos encontram-se numa gama de valores um pouco mais 

elevada relativamente aos anteriores, sendo que a diferença ronda os 180 m€. Entre os cenários I e II 

verifica-se que o primeiro tem um custo superior ao custo do segundo cenário, na ordem dos 30 m€.  

Uma vez que o cenário I tem um custo superior ao do cenário II, é possível entender que o investimento 

em colectores solares neste caso não é economicamente viável. Em termos comparativos, o 

investimento em painéis fotovoltaicos revela ser uma opção acertada do ponto de vista económico, pois 

traduz-se numa poupança de cerca de 210 m€ relativamente ao cenário II, que exclui qualquer medida 

alternativa. Contudo, e apesar do cenário III se revelar mais viável que os cenários I e II, esta situação 

só ocorre devido à contribuição dos painéis fotovoltaicos para a poupança energética. Na verdade, o 

investimento nos dois sistemas traduz-se numa perda aproximada de 30 m€ em comparação com a 

alternativa do cenário IV. Assim sendo, comparando a situação actual, representada pelo cenário I, e a 

situação economicamente mais viável, dada pelo cenário IV, a diferença prevista ronda os 240 m€. 

Numa segunda fase de análise, direcionada para a decomposição dos custos globais pelos módulos 

de custos existentes, constata-se que, como seria se esperar, os custos de aquisição e construção são 

nulos neste período, uma vez que apenas intervieram no início do CV da Escola X. Adicionalmente, é 

possível identificar a não alteração dos custos operacionais com o consumo de água visto que se 

estudaram unicamente soluções de poupança energética nos diferentes cenários. 

Quanto aos restantes módulos, verifica-se que os cenários que incluem a implementação de soluções 

de poupança energética favorecem a diminuição dos custos do módulo B6, associado aos custos 

operacionais com energia. Por outro lado, estes cenários incrementam os custos do módulo B2 a B4, 

fruto do aumento dos custos com a manutenção dos seus equipamentos, bem como os custos do 

módulo B5, face às despesas de instalação destes equipamentos aquando da reabilitação em 2008. 
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Em relação ao módulo B1, concernente a custos de utilização, os seus custos apresentam variações 

residuais e que resultam do método de cálculo utilizado para a distribuição dos custos estimados com 

base nas referências bibliográficas para os módulos de custo previamente definidas (ver capítulo 5.1.2. 

Estimativa dos custos passados e futuros). 

Tabela 6.5 – Custos actualizados líquidos das estratégias de intervenção alternativas, referentes ao período de 

2008 a 2026 e segundo os diferentes cenários de análise. 

Total dos custos actualizados 
Cenários de análise 

I II III IV 

Previsões 

Inferior 12.716.489 € 12.680.846 € 12.618.109 € 12.581.808 € 

Intermédia 13.271.981 € 13.240.315 € 13.066.026 € 13.030.198 € 

Superior 14.346.331 € 14.317.258 € 14.070.238 € 14.037.003 € 

Confrontando agora os resultados provenientes das três previsões existentes, verifica-se que o cenário 

IV permanece em todas previsões como o mais viável economicamente e que os restantes 

permanecem com a mesma ordem em termos de viabilidade económica relativa. 

 

6.3. Resultados das análises de sensibilidade 

Os resultados das análises de sensibilidade encontram-se apresentados em detalhe no Anexo I. 

6.3.1. Taxa de actualização 

A Figura 6.16, que se encontra em seguida, mostra a variação do CAL do cenário actual conforme a 

taxa de actualização escolhida para a análise económica. 

 

Figura 6.16 – Variação do CAL do cenário I segundo as previsões efectuadas e a taxa de actualização escolhida 
para a análise. 

Recorrendo à informação prestada pelo gráfico da Figura 6.16, averigua-se que a taxa de actualização 

escolhida para a análise tem um peso significativo no apuramento dos custos globais actualizados. 

Segundo o gráfico, e considerando o comportamento das três previsões para este intervalo, a escolha 

de uma taxa de actualização 1 % inferior ou superior à considerada tem como consequência a 

diminuição ou o aumento em cerca de 5 % dos custos actuais líquidos, respectivamente. 
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No entanto, quando se consideram taxas de actualização que se encontram acima da variação de 1 %, 

não só o custo actual líquido toma variações superiores (10 % para uma taxa de actualização de 1 % 

ou 5 %, por exemplo) como também os custos estimados pelas próprias previsões se distanciam. Esta 

última consequência fica espelhada na variação dos custos para uma taxa de actualização de 10 %, 

por exemplo. Para esta taxa estima-se que os custos dados pela previsão inferior aumentem cerca de 

42 % enquanto que para os custos da previsão superior esse valor passa a quase 53 %. 

As Figuras 6.17 e 6.18 apresentam, para uma previsão intermédia de custos, os resultados da relação 

entre a taxa de actualização utilizada e a viabilidade económica relativa dos quatro cenários em estudo. 

 

Figura 6.17 – Variação do custo actualizado líquido dos cenários em estudo. 

 

Figura 6.18 – Variação da viabilidade económica relativa entre os cenários em estudo conforme a taxa de 

actualização considerada. 

Com base no gráfico da Figura 6.17 percebe-se, novamente, que a taxa de actualização tem um peso 

significativo no CAL. O aumento da taxa de actualização de 3 % para 30 % faz aumentar os custos em 

cerca de 50 M€. Ainda sobre este gráfico, verifica-se que a taxa de actualização influencia a conclusão 

sobre a viabilidade económica relativa dos cenários em estudo. Essa observação pode também ser 

efectuada através do gráfico da Figura 6.18, onde, através de um sistema tradicional de classificação 

(1º lugar para o de menor custo), se analisa a variação da classificação dos cenários conforme a taxa 

considerada. Apesar disso, todos os cenários mantêm a sua classificação até uma taxa de actualização 
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de 15 %, taxa que pode ser considerada como alta tendo em conta as referências bibliográficas 

respeitantes a este tema (ver subcapítulo 5.3 Análises de sensibilidade). A partir deste valor nota-se 

uma tendência de subida na classificação dos cenários I e II, sendo que o cenário I mostra ser o mais 

viável e o cenário II o segundo mais viável para taxas iguais ou superiores a 25 %. Esta mudança é 

justificada pelo facto de taxas de actualização mais altas favorecerem a valorização dos custos 

passados e a desvalorização dos custos futuros. Dado que os cenários III e IV apresentam custos 

passados mais elevados, fruto de maiores custos de reabilitação, então as taxas de actualização mais 

elevadas incrementam os custos globais dos cenários III e IV, em favorecimento dos cenários I e II. 

 

6.3.2. Preço da electricidade 

Em seguida, apresentam-se na Figura 6.19 os resultados obtidos da análise de sensibilidade efectuada 

ao preço da electricidade a que a Escola X tem acesso, tendo por base uma previsão intermédia de 

custos e o período compreendido entre 2008 e 2026. 

 

Figura 6.19 – Efeito da variação do preço da electricidade no CAL. 

Tendo como suporte o gráfico da Figura 6.19, salienta-se o facto de uma variação de 10 % no preço 

da electricidade provocar uma variação no CAL que ronda os 30 m€ (cerca de 0,25 % do CAL). 

Entende-se ainda que para uma descida de 50 % no preço da electricidade o cenário IV continua a 

deter menores custos actuais líquidos face aos cenários I e II, que não incluem a solução de produção 

eléctrica com painéis fotovoltaicos. Nessa medida, apenas os cenários III e IV possuem custos que 

apresentam sensibilidade face à variação do preço da electricidade ou a qualquer factor que esteja 

directamente dependente do funcionamento dos painéis fotovoltaicos. 

É de referir também que o facto de existir uma evolução paralela dos custos dos cenários III e IV no 

gráfico da Figura 6.19 é justificado pela consideração simultânea do sistema de painéis fotovoltaicos, 

com exactamente as mesmas características económicas e energéticas nos dois casos. Posto isto, a 

diferença de custo que existe entre os dois cenários é condicionada pela viabilidade económica do 

sistema de produção energética adicional do cenário III, que são os colectores solares. O mesmo 

acontece para a diferença existente entre os custos dos cenários I e II. 
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6.3.3. Perdas anuais de produção eléctrica 

Os resultados da análise de sensibilidade realizada aos custos dos vários cenários para diferentes 

perdas produtivas dos painéis fotovoltaicos encontram-se apresentados na Figura 6.20. 

 

Figura 6.20 – Efeito da variação das perdas produtivas eléctricas anuais no CAL. 

Da análise da Figura 6.20, conclui-se que o cenário IV permanece como o mais favorável mesmo para 

perdas de 5 % na produção anual dos painéis fotovoltaicos. O valor de 5 % significaria que ao fim de 

20 anos os painéis findavam a sua capacidade produtiva, o que, tendo em conta a maior parte dos 

casos reais, é uma hipótese bastante conservativa. Ainda neste gráfico, é possível estimar que para 

um aumento de 1 % nas perdas produtivas anuais existe um aumento na ordem dos 15 m€ do custo 

actual líquido dos cenários III e IV, correspondente a cerca de 0,11 % do CAL. 

 

6.3.4. Custo de instalação dos painéis fotovoltaicos 

Em seguida encontra-se a Figura 6.21, que inclui os resultados obtidos para a análise de sensibilidade 

do CAL com base na variação do custo de instalação dos painéis fotovoltaicos. 

 

Figura 6.21 – Efeito da variação do custo de instalação dos painéis fotovoltaicos no custo actualizado líquido. 

Pelo que se encontra presente na Figura 6.21, é possível constatar que o custo de instalação dos 

painéis fotovoltaicos tem um peso importante no CAL. Nota-se que um aumento de 10 % nesse custo 
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produz um aumento de cerca de 10 m€ no CAL dos cenários que o incluem (III e IV). Verifica-se ainda 

que, mesmo para um agravamento de 50 % desse custo, o cenário IV continua a ser o mais favorável. 

6.3.5. Combinações de variáveis 

Apresentados os efeitos individuais que cada variável induz no CAL dos vários cenários, apresentam-

se agora na Figura 6.22 os resultados para dez combinações de valores das variáveis mais impactantes 

no custo actual líquido relativo do cenário IV, que até este momento se tem mostrado ser o mais viável 

do ponto de vista económico. Essas combinações encontram-se resumidas pela Tabela 6.6. 

Tabela 6.6 – Combinações das variáveis propostas para a análise de sensibilidade. 

Variáveis 
Combinações 

(actual) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Perdas de 
produção 
eléctrica 

0,68 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Preço 
electricidade 

0,170 
€/kWh 

-10 % -20 % -10 % -20 % -20 % -50 % -20 % -50 % -20 % -50 % 

Custo 
instalação 

painéis 
78.455 € +10 % +20 % +20 % +20 % +50 % +50 % +20 % +20 % +50 % +50 % 

 

 

 

Figura 6.22 – Efeito das combinações de variáveis no custo actual líquido dos cenários em estudo. 

Com a análise do gráfico de barras da Figura 6.22, é possível constatar no imediato que o cenário IV 

permanece como o mais viável economicamente na maioria das combinações geradas. Todavia, para 

as combinações n.os 6 e 10, ambas com penalizações de 50 % no preço da electricidade e no custo de 

instalação, este cenário é ultrapassado pelo cenário II. De salientar que, para as combinações 

anteriores e para a combinação n.º 8, o cenário III passa a ser o menos viável economicamente de 

todos os cenários, enquanto que nas restantes combinações se mantém como o segundo mais viável. 

Em suma, uma vez que o cenário IV se mantém como o mais viável na maioria das combinações, pode-

se afirmar que esta estratégia apresenta uma boa solidez de investimento. Além disso, demonstra ser 

uma opção bem mais favorável que a estratégia do cenário I, o qual mostra ser o cenário de maior 

custo em 8 das 11 combinações apresentadas.  
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7. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

7.1. Conclusões 

Antes de mais, confirma-se, de uma forma geral, a aplicabilidade da metodologia proposta pela norma 

EN 16627 (2015) na ACCV realizada ao presente caso de estudo. Apesar de esta norma ainda não se 

encontrar totalmente adaptada a análises económicas que contemplem custos já ocorridos, como é o 

caso, foi possível manter a estrutura sugerida e adaptar os métodos de cálculo a esta nova situação. 

Uma dificuldade que também se verificou foi a alocação de alguns custos captados com base nas 

indicações fornecidas pela norma. O facto de esta norma apresentar um campo de aplicação genérico 

para os edifícios exigiu a tomada de decisões sobre a inclusão ou exclusão de alguns custos captados. 

Em termos das análises desenvolvidas em torno dos três principais períodos do CV do edifício em 

estudo, verifica-se que os investimentos iniciais realizados na Escola X – a construção e a reabilitação 

– representam uma parte significativa dos custos actualizados acumulados. Para o período de 1951 a 

2007 a participação da construção é de cerca de 45 % dos custos globais, enquanto que para o período 

pós-reabilitação, de 2008 a 2026, a reabilitação toma um peso de 67 %. Em paralelo, verifica-se que 

os custos de manutenção representam uma parte considerável dos custos globais, aproximadamente 

28 % e 27 % dos custos actualizados acumulados, para os períodos pré-reabilitação e pós-reabilitação, 

respectivamente. Os restantes custos de utilização, que incluem os consumos de energia e de água, 

representam, de forma respectiva, 14 % e 5 % da totalidade dos custos. 

Constata-se ainda que a estratégia adoptada para a estimativa dos custos passados, baseada na 

uniformização dos custos a preços constantes, veio condicionar significativamente o realismo dos 

custos actualizados obtidos para o período de 1951 a 2007, que apresentam um grande peso dos 

custos globais. Como tal, uma das importantes conclusões a retirar é de que o armazenamento da 

informação relativa aos custos de utilização dos edifícios é crucial para que no futuro se possam tomar 

decisões informadas e baseadas em dados reais, com um processo de estimativa o menos invasivo 

possível.  Além do armazenamento, a rastreabilidade deste tipo de informação também toma um papel 

importante neste processo, na medida em que, por exemplo, a desorganização existente no arquivo 

escolar dificultou a captação e até o posterior tratamento dos custos aí arquivados. 

Em comparação com as referências existentes, verifica-se uma grande dispersão de resultados, uma 

vez que o âmbito e os parâmetros das análises dos vários estudos existentes são muitas vezes distintos 

ou desconhecidos, tornando a comparação difícil de alcançar. Todavia, existem algumas referências, 

como a dissertação de Loureiro (2017), por exemplo, em que esses parâmetros são conhecidos na 

totalidade, tornando possível a comparação e a discussão de resultados. Em consequência, conclui-se 

que os resultados obtidos por Loureiro (2017) se aproximam dos resultados obtidos neste estudo. 

Loureiro (2017) estima um CAE de 1.715.682 € para o período de 1970 a 2007 (em comparação com 

os 1.768.483 € aqui obtidos para o período de 1951 a 2007) e um CAE de 1.395.571 € para o período 

de 2008 a 2016 (em comparação com os 1.475.454 € aqui obtidos para o mesmo período). Para a 

consideração do CCV global do edifício, desde 1951 a 2026, estima-se um valor aproximado de 61 M€, 
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com um custo anual equivalente de cerca de 2.056.118 €, enquanto que Loureiro (2017) calcula um 

CAE de 1.914.075 € para o período de 1970 a 2031. 

A excepção existente prende-se com os custos do período futuro de análise, uma vez que foram obtidos 

a partir de estimativas baseadas em diferentes referências bibliográficas existentes. O CAE desse 

período é cerca de 209.131 € no presente caso e de 346.692 € para a escola de Loureiro (2017). 

Em seguida, conclui-se que a estratégia de instalação de colectores solares na Escola X verifica ser 

economicamente inviável, uma vez que o cenário que exclui essa instalação (cenário II) demonstra ter 

menores custos actualizados acumulados para o período de 2008 a 2026, cujo término coincide com o 

fim de vida útil esperada para este tipo de equipamentos. A diferença registada entre os custos 

actualizados acumulados dos dois cenários é cerca de 30 m€. Por outro lado, os cenários III e IV, 

ambos detentores da hipótese de instalação de um sistema de produção eléctrica fotovoltaica, 

demonstram ser economicamente mais viáveis que os cenários anteriores. O cenário III, por considerar 

também a instalação dos actuais colectores solares, verifica ser menos viável que o cenário IV, que 

propõe apenas a instalação dos painéis fotovoltaicos. Assim sendo, o cenário economicamente mais 

viável dos discutidos é o cenário IV, com uma diminuição de cerca de 240 m€ no custo actualizado 

acumulado de 2008 até 2026, face ao cenário actual, o cenário I. 

Por último, as análises de sensibilidade executadas demonstram que a taxa de actualização tem, de 

facto, uma influência considerável na dimensão dos valores obtidos para o CAL, tal como o 

Regulamento Delegado n.º 244/2012 enuncia. Verifica-se que, para uma variação de 1 % na taxa de 

actualização real produz uma modificação no CAL em cerca de 5 %. 

Além da taxa de actualização, identificaram-se outras variáveis que afectam consideravelmente o CAL 

dos cenários considerados para o presente estudo. As que apresentam uma maior capacidade de 

condicionar a viabilidade económica do cenário IV, dentro da realidade deste tipo de soluções, são o 

preço da electricidade e o custo de instalação. Analisando os seus efeitos em conjunto, através das 

combinações propostas, verifica-se que o cenário IV permanece como o mais viável de todos para 8 

das 11 combinações geradas, sendo que para as combinações n.os 6 e 10, ambas com penalizações 

de 50 % no preço da electricidade e no custo de instalação, este cenário é ultrapassado pelo cenário 

II.  De salientar que, para as combinações anteriores e para a combinação n.º 8, o cenário III passa a 

ser o menos viável economicamente de todos os cenários, enquanto que nas restantes combinações 

se mantém como o segundo mais viável. Em suma, pode-se afirmar que a estratégia do cenário IV 

apresenta uma boa solidez de investimento. Além disso, demonstra ser uma opção mais favorável que 

a estratégia do cenário I, o qual tem o maior custo em 9 das 11 combinações apresentadas. 
 

7.2. Desenvolvimentos futuros 

Indo de encontro ao que foi explicado sobre a comunicação com as entidades gestoras do património 

escolar, existe a clara necessidade de maior abertura das instituições públicas para a comunicação 

externa, nomeadamente na resposta aos contactos efectuados pelos cidadãos e na divulgação dos 

dados públicos requeridos, quando legalmente exequível. Essa mudança de atitude permitiria não só 
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incrementar a confiança por parte das partes interessadas das escolas como também possibilitar o 

desenvolvimento de estudos internos ou externos sobre análises de custos, como é o caso da presente 

dissertação. É também pertinente implementar uma base de dados pública, com a inclusão dos custos 

operacionais de edifícios, com o propósito de tornar a sua gestão numa actividade mais transparente, 

de facilitar estudos similares a este e de diminuir o risco de extravio deste tipo de informação. 

Existe a necessidade de um maior suporte para a aplicação da ACCV a períodos de análise que incluam 

custos já ocorridos. As normas existentes, a EN 16627 (2015), a EN 15643-4 (2012) e a ISO/DIS 

15686- 5 (2014), têm apenas em conta investimentos futuros. Por ser importante conhecer o historial 

de custos dos edifícios, interessa desenvolver os métodos de cálculo destas análises e os parâmetros 

económicos de que se encontram dependentes. Um parâmetro ainda a desenvolver é a taxa de 

actualização, face à sua capacidade de alteração dos resultados finais. Sugere-se, então, que se 

procure estudar esta taxa com maior pormenor, por exemplo através da desagregação dos factores 

que a compõem, bem como entender em que medida estas diferem para cada módulo de custo e os 

seus efeitos nos resultados finais. A título de exemplo, Seeley (1996) refere que as tendências 

inflacionárias podem não afectar todos os custos de igual forma, pelo que podem contribuir para uma 

distorção significativa dos resultados. Outro importante desenvolvimento deste parâmetro é o estudo 

dos seus factores ao longo do tempo, que pode contribuir no processo de revisão destes factores ao 

longo do período de exploração de um dado empreendimento, nomeadamente em parcerias público-   

-privadas, que se desenvolvem tipicamente durante vários anos. 

Quanto a trabalhos futuros, sugere-se a aplicação desta análise a uma amostra de escolas mais 

alargada, de modo a aprofundar o tema da gestão de portefólios e programas, de preferência com a 

colaboração da DGESTE e da PE. Seria benéfica a captação pormenorizada dos custos existentes, de 

forma a evitar a aglutinação dos módulos sugeridos pela norma e, assim, obter dados mais concisos. 

Outra das variantes desta dissertação deve passar, num nível mais abrangente, pela integração do 

estado de degradação do edifício no plano da análise. Tal consideração pode possibilitar a comparação 

de estratégias de manutenção e conservação em escolas distintas com idades, características 

funcionais e profundidades de reabilitação distintas. Seria também importante a comparação entre 

aquelas que são as vidas úteis esperadas pela PE para os componentes após a reabilitação das 

escolas e o registo cronológico das acções de reparação e substituição efectuadas até à data. 

Num outro plano, salienta-se a importância de incluir em trabalhos futuros os cenários de fim de vida, 

que foram excluídos à partida para esta dissertação. Também se poderão incluir noutros estudos as 

receitas geradas, ainda que não sejam muito significativas em edifícios públicos. 

Alternativamente, sugere-se a aplicação desta técnica a outro tipo de edifícios públicos, como centros 

de saúde, hospitais, instalações prisionais, tribunais e bibliotecas, por forma a comparar indicadores e, 

numa perspectiva de longo prazo, apoiar os órgãos gestores na tomada de decisões estratégicas. 

Outro dos desenvolvimentos possíveis passa pelo alargamento do âmbito da análise às dimensões 

social e ambiental, complementando a análise aqui executada e, por consequência, aproximando-se 

do real significado do custo total do ciclo de vida de um edifício. 



80 

Referências bibliográficas 

Documentos normativos 

EN 15643-4 (2012). Sustainability of construction works – Assessment of buildings – Part 4: Framework for the 

assessment of economic performance. European Committee for Standardization, Brussels, BE. 

EN 16627 (2015). Sustainability of construction works – Assessment of economic performance of buildings – 

Calculation methods. European Committee for Standardization, Brussels, BE. 

ISO/DIS 15686-5 (2014). Buildings and constructed assets – Service-life planning – Part 5: Life-cycle costing. 

International Organization for Standardization, Genève, CH. 

ISO 21500 (2012). Guidance on project management. International Organization for Standardization, Genève, CH. 

ISO 55000 (2014) – Asset management – Overview, principles and terminology. International Organization for 

Standardization, Genève, CH. 

ISO/DIS 55001 (2012) – Asset Management – Management systems: Requirements. International Organization for 

Standardization, Genève, CH. 

ISO/DIS 55002 (2012) – Asset management – Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001. 

International Organization for Standardization, Genève, CH. 

NP ISO 21500 (2012). Linhas de orientação sobre a gestão de projetos. Comissão Técnica de Normalização CT 

175, Instituto Português da Qualidade, Setúbal, PT. 

Regulamento Delegado (UE) n.º 244/2012 (de 16 de Janeiro). Jornal Oficial da União Europeia, UE. 

Regulamento de Execução (UE) n.º 207/2015 (de 20 de Janeiro). Jornal Oficial da União Europeia, UE. 

DL n.º 18/2008 (de 29 de Janeiro). Decreto-Lei n.º 18/2008 – Diário da República n.º 20/2008, Série I de 2008-01-

29 (Código dos Contratos Públicos). Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Lisboa, PT. 

 

Livros 

Allen, F.; Brealey, R.; Myers, S. (2007). Princípios de Finanças Empresariais (8ª ed.). ISBN 978-84-481-6085-2. 

McGraw-Hill, New York, US. 

ANAO (1998). Life-cycle costing in the Department of Defence.. ISBN 0-644-38849-8. Australian National Audit 

Office, Camberra, AU. 

ANAO (2001). Life-cycle costing – Better Practice Guide. Australian National Audit Office, Camberra, AU. 

Boussabaine, H.; Kirkham, R.; (2004). Whole Life-cycle Costing: Risk and Risk Responses (1st ed.). ISBN 1-4051-

0786-3. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 

CISBE (2008). Maintenance engineering and management,a guide for designers, maintainers, building owners and 

operators, and facilities managers – CISBE Guide M. ISBN 978-1-903287-93-4. Norwhich, UK. 



81 
 

Damodaran, A. (2001). Corporate Finance – Theory and Practice (2ª ed.). ISBN 0-471-28332-0. Wiley series in 

Finance, New York University, New York, US. 

Deming, W.E. (1993). The New Economics (2nd ed.). ISBN 0-262-54116-5. Massachusetts Institute of Technology 

Press, Cambridge, US. 

DHPW (2017). Maintenance Management Framework – Building Maintenance Budget (2ª ed.). ISBN 978-0-

9804717-6-2. Department of Housing and Public Works, Queensland Government, Brisbane, AU. 

Gonçalves, H.; Graça, J. (2004). Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal. ISBN 972-8268-34-3. 

DGGE/IP-3E, Lisboa, PT 

IAM, The Institute of Asset Management (2012). Asset Management – an anatomy (version 1.1). ISBN 978-1-

908891-00-6. Bristol, UK. 

Isola, A. (1997). Value Engineering: Practical Applications...for Design, Construction, Maintenance and Operations. 

ISBN 0-87629-463-8. RSMeans, Massachusetts, US. 

Langdon, D. (2007). Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to a sustainable construction: a common 

methodology - Guidance on the use of the LCC Methodology and its application in public procurement (final 

guidance). Davis Langdon Management Consulting, London, UK. 

Lufkin, P.; Abate, D.; Romani, L.; Towers, M.; Dotz, R.; Miller, J. (2014). The Whitestone Facility Operations Cost 

Reference – 2014/2015, North America (8ª ed. anual). ISBN 978-0-9897743-4-5. CBRE, Whitestone Research 

Corporation, California, US. 

Mubarak, S. (2010). Construction Project Scheduling and Control (2nd ed.). ISBN 978-0-470-50533-5. John Wiley 

& Sons, New Jersey, US 

Parque Escolar (2010). Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias (1ª ed.). ISBN 978-989-96106-4-4. Parque 

Escolar, EPE, Lisboa, PT. 

Parque Escolar (2012). Renovar: Soares dos Reis. ISBN 978-989-96106-0-6. Parque Escolar, EPE, Lisboa, PT. 

Pinheiro, M. (2006). Ambiente e construção sustentável. ISBN 972-8577-32-X. Instituto do Ambiente, Lisboa, PT 

PMI (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK (4th ed.). Project Management 

Institute, Pennsylvania, US. 

RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors (2016). Life cycle costing (1st ed.). ISBN 978-1-78321-136-4. 

London, UK. 

Seeley, I. (1996). Building Economics: Appraisal and control of building design cost and efficiency (4th ed.). Palgrave 

Macmillan, New York, US. 

 

Artigos científicos 

Almeida, R.; Ramos, N.; Freitas, V. (2013). Variability of energy and water consumption of school buildings. 

Proceedings of the 2nd Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2013). 

Assis, R.; Julião, J. (2009a). Gestão da Manutenção ou gestão de activos? – Custos ao longo do ciclo de vida. 

Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, PT.



82 

Barco, A. (1994). Budgeting for facility repair and maintenance. Journal of Management in Engineering, 1994,10: 

28 – 34. 

Branco, F.; Brito, J.; Ferreira, J.; Correia, J.; Flores-Colen, I.; Paulo, P. (2010). Escolas Industriais em Portugal: 

Caracterização Construtiva e Principais Anomalias Estruturais e de Desempenho em Serviço (artigo de 

conferência). ICIST, Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Bromilow, F.; Pawsey, M. (1987). Life cycle cost of university buildings. Construction Management and Economics, 

1987, 5: S3 – S22. 

Burns, P.; Hope, D.; Roorda, J. (1998). Managing infrastructure for the next generation. Adelaide, AU. 

Chiurugwi et al. (2010). Exploration of drivers and barriers to life cycle costing (LCC) in construction projects: 

professional quantity surveyors assessment. Computing in Civil and Building Engineering, Proceedings of the 

International Conference, Paper 108, p. 215. ISBN 978-1-907284-60-1, Nottingham University Press, Nottingham, 

UK. 

Christian, J.; Pandeya, A. (1997). Cost Prediction of Facilities. Journal of Management in Engineering – 

January/February 1997. 

Hughes, W.; Ancell, D.; Gruneberg, S.; Hirst, L. (2004). Exposing the myth of the 1:5:200 ratio relating initial cost, 

maintenance and staffing costs of office buildings. In: Khosrowshahi, F (Ed.), 20th Annual ARCOM Conference, 1-

3 September 2004, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 1, 373-

81 

Jong, P.; Arkesteijn, M. (2014). Life Cycle Costs of Dutch school buildings (artigo de conferência). Real Estate & 

Housing, Faculty of Architecture and The Built Environment, Delft University of Technology, Delft, NL. 

Neely, E.; Neathammer, R. (1991). Life-cycle maintenance costs by facility use. Construction Engineering 

Management, 1991, 117: 310 – 320. 

Ottoman, G.; Nixon, W.; Lofgren, S. (1999). Budgeting for facility maintenance and repair, I: Methods and models. 

Journal of Management in Engineering, 1999, 15: 71 – 83. 

Raposo, S.; Brito, J.; Fonseca, M. (2012). Sistemas de gestão de manutenção de edifícios – uma análise sobre as 

práticas adoptadas internacionalmente (artigo de conferência). Congresso Construção 2012 – 4º Congresso 

Nacional, Universidade de Coimbra, Coimbra, PT. 

Sekki, T.; Andelin, M.; Airaksinen, M.; Saari, A. (2016). Consideration of energy consumption, energy costs, and 

space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Energy and Buildings 2016, 129: 199 – 206. 

Sterner, E. (2000). Life-cycle costing and its use in the Swedish building sector. Department of Civil and Mining 

Engineering, Lulea University of Technology, SE. 

Visser, J.; Botha, T. (2015). Evaluation of the importance of the 39 subjects defined by the global forum for 

maintenance and asset management. South African Journal of Industrial Engineering, Vol. 26(1), pp 44 – 58, 

Pretoria, ZA. 

Weise, A. (2007). O Mercado e as Tendências do Facility Management na Alemanha. XXVI Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção, Paraná, BR. 



83 
 

Weise, A.; Schultz, C.; Trierweiller, A.; Rocha, J.; Pereira, V. (2009). Os conceitos do custo do ciclo de vida de 

imóveis aplicado no Facility Management. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, AEDB, Rio de Janeiro, 

BR. 

Woodward, D. (1997). Life cycle costing--theory, information acquisition and application. Internattonal Journal of 

Project Management, Vol. 15, No. 6, pp. 335 – 344, 1997. 

 

Dissertações de mestrado e doutoramento 

Almeida, M. (2016). Estruturação e Análise de um Modelo de Captação de Custos do Ciclo de Vida: Aplicação a 

Edifícios Escolares (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Castro, L. (2016). Avaliação de custos no ciclo de vida de infraestruturas rodoviárias com recurso ao software LCC 

AM/QM (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Duarte, J. (2012). Viabilidade do investimento em miniprodução fotovoltaica nas obras de requalificação dos 

edifícios escolares públicos – contributo para NZEB (dissertação de mestrado). Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, Lisboa, PT. 

Ferreira, L. (2009). Rendimentos e custos em actividades de manutenção de edifícios – coberturas de edifícios 

correntes (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Liu, Y. (2006). A forecasting model for maintenance and repair costs for office buildings (dissertação de mestrado). 

Concordia University, Quebec, CA. 

Loureiro, M. (2017). Análise do custo do ciclo de vida de um edifício escolar do tipo pavilhonar em Portugal –

Determinação do custo anual equivalente e estudo económico da instalação de paredes de Trombe (dissertação 

de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Pereira, C. (2012). Caracterização construtiva e do estado de degradação das escolas do ensino secundário – 

Caso de estudo: Escolas Industriais e Comerciais (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, 

PT. 

Pinto, G. (2010). A gestão de serviços de manutenção em edifícios de serviços (dissertação de mestrado). 

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto, PT. 

Pudney, S. (2010). Asset Renewal Decision Modelling with Application to the Water Utility Industry (dissertação de 

doutoramento). Queensland University of Technology, Brisbane, AU. 

Real, S. (2010). Contributo da análise dos custos do ciclo de vida para projectar a sustentabilidade na construção 

(dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Rocha, J. (2015). Análise de custos do ciclo de vida de pontes ferroviárias – Contributo para a melhoria do plano 

de gestão de ativos da REFER (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Rodrigues, J. (2014). O custo do ciclo de vida de edifícios como suporte à gestão de ativos físicos construídos – 

Metodologia aplicada a edifícios não residenciais (dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, 

PT. 



84 

Sanches, P. (2010). Medição de Desempenho das Empresas de Construção Civil e Obras Públicas em Portugal 

(dissertação de mestrado). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Soares, J. (1994). Preços de Acções na Bolsa de Lisboa: Análise, Previsão e Regras de Compra e Venda 

(dissertação de doutoramento). Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT. 

Tavares, A. (2009). Gestão de edifícios – Informação comportamental (dissertação de mestrado). Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Porto, PT. 

Vieira, A. (2013). Organização e Gestão da Manutenção em Estabelecimentos de Ensino (dissertação de 

doutoramento). Universidade de Coimbra, Coimbra, PT. 

 

Outras publicações 

Almeida, N. (2012). Gestão de partes interessadas: considerações sobre o subsector dos edifícios, Artigo didático 

de apoio à disciplina de Economia e Planeamento na Construção, Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT 

DGPR (2003). Manual de análise de custos e benefícios dos projectos de investimento (Fundos estruturais – 

FEDER, Fundo de Coesão e ISPA). DGPR, Direcção-Geral da Política Regional – Comissão Europeia, UE. 

DIRETIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014, Jornal 

Oficial da União Europeia, UE. 

Flores-Colen, I. (2016). Manutenção de edifícios: apresentação (slides das aulas teóricas). Instituto Superior 

Técnico, Lisboa, PT.  

IGF (2011). Auditoria à empresa Parque Escolar, EPE. Relatório n.º 1615/2011, Inspecção-Geral de Finanças, PT. 

INE (2014). Série Longa do Índice de Preços no Consumidor 1948 – 2013. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 

PT. 

Karatsikis, J.; Norfleet, J. (2014). Energy Change Newsletter, Fall 2014.  Energy Program Office School Plants, 

Virginia, US. 

Kehily, D. (2011). Life Cycle Cost Example: Colaiste Bhride. Dublin Institute of Technology, IE. 

Kumar, U. (2008). Tutorials on Life Cycle Costing and Reliability Engineering (course material). Indian Institute of 

Management, Bangalore, IN 

Marques, C.; Ribeirinha, V. (2012). Gestão da manutenção e conservação de edifícios escolares – Caso de Estudo 

edificado da Parque Escolar, E.P.E.  

Parque Escolar (2013). Relatório e Contas, 2013. Lisboa, PT. 

Parque Escolar (2017). Contrato Programa celebrado entre o Estado Português e a Parque Escolar, E.P.E., PT 

Raposo, S. (2012). A gestão da manutenção de edifícios – Uma introdução ao tema (sessão técnica). Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, PT. 

OECD (2012). Modernising Secondary School Buildings in Portugal. ISBN 978-92-64-12877-4. OECD Publishing. 

Santos, J. (2013). Análise de Projectos – Critérios de Valorização e Selecção de Investimentos (materiais das 

aulas). Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo, PT. 



85 
 

Páginas web 

APEEMA (2015). APEEMA, Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2/3 Marquesa de Alorna 

Página consultada: http://www.apeema.com/wp-content/uploads/2016/02/relatorio.pdf 

Data da última consulta: 24 de Maio de 2017 

 

AssetInsights (2014a) AssetInsights.net 

Página consultada: http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Formula_Tolk.html 

Data da última consulta: 26 de Setembro de 2017 

 

AssetInsights (2014b) AssetInsights.net 

Página consultada: http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Sherman_Dergis_Formula.html 

Data da última consulta: 26 de Setembro de 2017 

 

Banco de Portugal (2017) 

Página consultada: https://www.bportugal.pt/perguntas-frequentes/267 

Data da última consulta: 6 de Julho de 2017 

 

Betar (2013). Betar, Estudos e Projectos de Estabilidade, Lda. 

Página consultada: http://www.betar.pt/upload/pdf/pdf_1317394315.pdf 

Data da última consulta: 19 de Maio de 2017 

 

CMCartaxo (2017). CMCartaxo, Câmara Municipal de Cartaxo. 

Página consultada: http://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/DocumentosGestao/Documents/AE_Adenda%20 

2016_VPedra.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

CMLoures (2012). CMLoures, Câmara Municipal de Loures. 

Página consultada: http://www.cm-loures.pt/media/pdf/pdf20120629175133078.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

CMSines (2015). CMSines, Câmara Municipal de Sines. 

Página consultada: http://www.sines.pt/uploads/document/file/315/Junta_de_Freguesia_de_Porto_Covo 

_-_Acordo_de_Execu__o.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

CMTavira (2015). CMTavira, Câmara Municipal de Tavira. 

Página consultada: http://www.cm-tavira.pt/site/sites/default/files/cmt/acordo_execucao_Conceicao_ 

Cabanas_2014.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

 

http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Formula_Tolk.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Sherman_Dergis_Formula.html
https://www.bportugal.pt/perguntas-frequentes/267
http://www.betar.pt/upload/pdf/pdf_1317394315.pdf
http://www.cm-loures.pt/media/pdf/pdf20120629175133078.pdf


86 

EDP (2017). EDP, Energias de Portugal 

Página consultada: https://energia.edp.pt/corporate/servicos/eficiencia-energetica-escolas  

Data da última consulta: 3 de Outubro de 2017 

 

Geradordeprecos.info (2017a) 

Página consultada: http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/calculaprecio.asp?Valor=0|0_0|0| 

RIP025|rip_025:_0_0_1c6_0_1c7_0_1_0_1_0_1c10_0 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

Geradordeprecos.info (2017b) 

Página consultada: http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/calculaprecio.asp?Valor=2|0_0|0| 

RIP025|rip_025:c9_0_1c7_0_1_0_1_0_1c10_0 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

Geradordeprecos.info (2017c) 

Página consultada: http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/calculaprecio.asp?Valor=4_0_1_2_3_4| 

1|0|RFP010|rfp_010:_0_1c10_0_1c5_0_1_0_0_1_0_1c10_0|hoja_exterior_vista_sys:_0 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

IAM (2017). IAM, The Institute for Asset Management. 

Página consultada: https://theiam.org/knowledge/What-ISO-55000 

Data da última consulta: 22 de Setembro de 2017 

 

INETI (2005). INETI, Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. 

Página consultada: http://www.lneg.pt/download/4078/BrochuraSolarXXI_Dezembro2005.pdf 

Data da última consulta: 20 de Abril de 2017 

 

JFCarregado (2014). JFCarregado, Junta de Freguesia do Carregado. 

Página consultada: http://www.carregado.pt/docs_junta/acordo_carregado_cadafais.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

JFSS (2014). JFSS, Junta de Freguesia de São Sebastião, Setúbal. 

Página consultada: https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact 

=8&ved=0ahUKEwiK_s7FqLbVAhWHHxoKHRXuC_gQFghLMAc&url=http%3ª%2F%2Fwww.jfss.pt%2Fj

unta%2Fgestao%3Fdownload%3D50%3Aacordo-de-execucao-entre-a-cm-setubal-e-a-jfss&usg=AFQ 

jCNHoyt444kNsohFR99NvQKYn_ndsDQ 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

José Neves (2015). José Simões Neves, Gabinete de Arquitectura, Lda. 

Página consultada: http://www.joseneves.net/pt/Index.swf 

Data da última consulta: 19 de Julho de 2017 

 

https://theiam.org/knowledge/What-ISO-55000
http://www.lneg.pt/download/4078/BrochuraSolarXXI_Dezembro2005.pdf
http://www.joseneves.net/pt/Index.swf


87 
 

Lisboa e-nova (2017).Lisboa e-nova, Agência Municial de Energia e Ambiente. 

Página consultada: http://80.251.174.200/lisboae-nova/potencialsolar 

Data da última consulta: 28 de Setembro de 2017 

 

Memória para todos (2017). 

Página consultada: http://memoriaparatodos.pt/portfolio/agrupamento-de-escolas-marquesa-de-alorna/ 

Data da última consulta: 31 de Maio de 2017 

 

National Academy Press (1996) 

Página consultada: https://www.nap.edu/read/9226/chapter/9#31 

Data da última consulta: 25 de Julho de 2017 

 

NaturalWorks (2010). NaturalWorks Engineering Consultants 

Página consultada: http://www.oasrn.org/3R/conteudos/areareservada/areareservada6/3R-S1-C8-

CGraca.pdf 

Data da última consulta: 1 de Setembro de 2017 

 

Observador (2016). 

Página consultada: http://observador.pt/2016/02/05/orcamento-das-escolas-publicas-cai-despesa-

privados-sobe/ 

Data da última consulta: 30 de Setembro de 2017 

 

Orcamentos.eu (2017a) 

Página consultada: http://orcamentos.eu/pintura-de-paredes-em-reboco-areado-com-tinta-acrilica-

branco-acetinado/ 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

Orcamentos.eu (2017b) 

Página consultada: http://orcamentos.eu/pintura-de-tectos-em-reboco-areado-com-tinta-vinilica-branco-

mate/ 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

Orcamentos.eu (2017c) 

Página consultada: http://orcamentos.eu/pintura-paredes-exteriores-tinta-vinyl-xt-branca-ficha-

rendimento/ 

Data da última consulta: 8 de Setembro de 2017 

 

Parque Escolar (2017a). Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial 

Página consultada: https://www.parque-escolar.pt/pt/programa/enquadramento.aspx 

Data da última consulta: 1 de Outubro de 2017 

 

 

http://memoriaparatodos.pt/portfolio/agrupamento-de-escolas-marquesa-de-alorna/
https://www.parque-escolar.pt/pt/programa/enquadramento.aspx


88 

Parque Escolar (2017b). Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial 

Página consultada: https://www.parque-escolar.pt/pt/programa/modelo-de-financiamento.aspx 

Data da última consulta: 2 de Outubro de 2017 

 

 

Parque Escolar (2017c). Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial 

Página consultada: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/025 

Data da última consulta: 1 de Outubro de 2017 

 

Parque Escolar (2017d). Parque Escolar, Entidade Pública Empresarial 

Página consultada: https://www.parque-escolar.pt/docs/escolas/caracteristicas/025-3010.pdf 

Data da última consulta: 1 de Outubro de 2017 

 

PORDATA (2017a). PORDATA, Base de Dados Portugal Contemporâneo. 

Página consultada: https://www.pordata.pt/Portugal/Estabelecimentos+nos+ensinos+pr%C3%A9+esc 

olar++b%C3%A1sico+e+secund%C3%A1rio+p%C3%BAblico+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-

1241 

Data da última consulta: 30 de Setembro de 2017 

 

PORDATA (2017b). PORDATA, Base de Dados Portugal Contemporâneo. 

Página consultada: https://www.pordata.pt/Europa/Produto+Interno+Bruto+(Euro)-1786 

Data da última consulta: 30 de Setembro de 2017 

 

PORDATA (2017c). PORDATA, Base de Dados Portugal Contemporâneo. 

Página consultada: http://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+Infla%C3%A7%C3%A3o+(Taxa+de+Varia 

%C3%A7%C3%A3o+do+%C3%8Dndice+de+Pre%C3%A7os+no+Consumidor)+total+e+por+consumo+i

ndividual+por+objectivo-2315 

Data da última consulta: 22 de Setembro de 2017 

 

PORDATA (2017d). PORDATA, Base de Dados Portugal Contemporâneo. 

Página consultada: https://www.pordata.pt/Site/MicroPage.aspx?DatabaseName=Portugal&MicroName= 

Sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional&MicroURL=74& 

Data da última consulta: 23 de Setembro de 2017 

 

RICS (2017) 

Página consultada: http://www.rics.org/uk/news/news-insight/news/the-lifetime-costs-of-buildings/ 

Data da última consulta: 3 de Agosto de 2017 

 

S&G (2017). S&G, Asset Management. 

Página consultada: http://www.sg-assetmanagement.nl/eng/products-2/lcc-amqm/ 

Data da última consulta: 22 de Setembro de 2017 

 

https://www.parque-escolar.pt/pt/programa/modelo-de-financiamento.aspx
https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/025
http://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+Infla%C3%A7%C3%A3o+(Taxa+de+Varia
https://www.pordata.pt/Site/MicroPage.aspx?DatabaseName=Portugal&MicroName=Sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional&MicroURL=74&
https://www.pordata.pt/Site/MicroPage.aspx?DatabaseName=Portugal&MicroName=Sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional&MicroURL=74&
http://www.rics.org/uk/news/news-insight/news/the-lifetime-costs-of-buildings/
http://www.sg-assetmanagement.nl/eng/products-2/lcc-amqm/


89 
 

 

University of Nottingham (2016) 

Página consultada: https://www.nottingham.ac.uk/estates/documents/annualreports/2013-2014-energy-

report.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

USGBC (2006). USGBC, U.S. Green Building Council. 

Página consultada: https://www.usgbc.org/sites/default/files/Greening_Americas_Schools.pdf 

Data da última consulta: 27 de Setembro de 2017 

 

Vertex42 (2017) 

Página consultada: https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-planner-template.html 

Data da última consulta: 21 de Abril de 2017 

 

Vitruvius (2016) 

Página consultada: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/16.182/5938 

Data da última consulta: 19 de Julho de 2017 

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-planner-template.html
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/16.182/5938


 





 

Anexos 

 

Anexo A Custos iniciais de construção e reabilitação 

 

Anexo B Custos captados do arquivo e plataforma informática escolar 

 

Anexo C Resumo dos custos captados e estimados 

 

Anexo D Registo da variação da inflação em Portugal desde 1951 

 

Anexo E Revisão bibliográfica da quantificação de custos de manutenção e reparação e de 

consumo de energia e água 

 

Anexo F Levantamento das características energéticas de escolas portuguesas abrangidas por 

sistemas de produção eléctrica fotovoltaica 

 

Anexo G Resultados da aplicação da ACCV 

 

Anexo H Resultados na análise de viabilidade das estratégias de intervenção alternativas 

 

Anexo I Resultados das análises de sensibilidade 

 

Anexo J Custos pesquisados para a repintura da escola 

 

 

 

 



 
 

Anexo A – Custos iniciais de construção e reabilitação 

Tabela A.1 – Dados acerca da construção (recolhidos do ME) e reabilitação (retirados do ProNIC) da Escola X. 

Tipos de custos de 
construção 

Ano Custo ($*) 
 

 

Especialidades de construção Custo ($) 

Capítulo 1 - Movimento de 
terras 

91.610 

Capítulo 2 - Alvenarias 1.178.500 

Capítulo 3 - Cantarias 259.604 

Capítulo 4 - Betão 1.704.883 

Capítulo 5 - Cobertura 440.601 

Capítulo 6 - Pavimentos 571.266 

Capítulo 7 - Revestimentos 
interiores e exteriores 

728.658 

Capítulo 8 - Portas e janelas 576.106 

Capítulo 9 - Serralharias 93.964 

Capítulo 10 - Águas e esgotos 187.111 

Capítulo 11 - Loiças sanitárias 156.038 

Capítulo 12 - pinturas 56.857 

Capítulo 13 - Arranjos 
exteriores 

651.292 

Instalações elétricas 855.619 

Mobiliário 963.990 

Custo total 8.516.100 

Terreno 1951 2.119.838 

Projeto 
1953 

296.000 

Sondagens  38.540 

Construção 
1957 

8.516.100 

Fiscalização 24.000 

 

Construção 

Início Fim 
Área do 
terreno 

(m2) 

Área de 
construção 

(m2) 

Área de 
espaços 

exteriores 
(m2) 

1955 1957 10.927 6.684 7.642 

 

Reabilitação 

Inicio Fim 
Área de 

reabilitação 
(m2) 

Área de 
espaços 

exteriores 
(m2) 

Investimento 
total (€) 

2008 2009 6.684 5.693 6.425.893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades da reabilitação Custo (€) 

Estaleiro 542.055,42 

Trabalhos Preliminares - 

Movimentos de Terras e contenções - 

Demolições - 

Estabilidade 1.037.528,52 

Arquitetura 2.666.108,48 

Instalações, Equipamentos e sistemas de águas e esgotos 142.639,19 

Instalações, Equipamentos e sistemas elétricos 702.715,05 

Instalações, Equipamentos e sistemas de comunicações 102.233,96 

Instalações, Equipamentos e sistemas de AVAC 590.014,54 

Instalações, Equipamentos e sistemas de gás 4.295,98 

Sistemas de segurança integrada 76.710,77 

Gestão técnica centralizada 60.244,87 

Instalações, Equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas - 

Condicionamento acústico - 

Espaços exteriores 331.219,68 

Instalações, Equipamentos e sistemas de energia renovável 21.831,66 

Resíduos sólidos urbanos 15.683,69 

Mobiliários e equipamento fixo e móvel 154.442,86 

Plano de segurança e saúde em fase de projeto - 

Custo total 6.425.893,00 



 

Anexo B – Custos captados do arquivo e plataforma informática escolar 

Tabela B.1 – Custos captados em facturas no arquivo, ano de 2006. 

Rúbricas 
Ano 2005/2006 2006 

Período Dez-Jan Jan-Fev Fev-Mar Mar-Abr Abr-Mai Mai-Jun Jun-Jul Jul-Ago Ago-Set Set-Out Out-Nov Nov-Dez 

Electricidade  
(EDP) 

1 035,33 € 1 487,06 € 962,35 € 1 048,71 € 1 057,55 € 1 026,59 € 631,94 € 464,52 € 486,78 € 983,77 €   

Gás Natural  
(LisboaGás) 

294,86 € 410,72 € 374,30 € 349,01 € 325,17 €  

Água  
(EPAL) 

451,47 € 775,50 € 676,35 € 698,00 € 855,33 € 1 687,56 € 400,36 € 295,23 € 322,67 €    

Limpeza  
(contrato) 

4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 4 753,18 € 

Segurança  
(sistema alarmes) 

    313,26 €     295,16 € 

Mat. de const., manut., 
inspec., repar. e substit. 

6 258,18 € 13 508,95 € 264,64 €  899,28 € 72,60 € 1 784,67 €  2 125,52 € 1 784,65 € 121,94 € 2 065,50 € 

Equipamentos 
desportivos 

    3 329,92 €        

Telecomunicações 
(PT) 

  639,91 €   702,56 € 637,68 €   675,45 €   
 

Tabela B.2 – Custos captados em facturas no arquivo, ano de 2007. 

Rúbricas 
Ano 2006/2007 2007 

Período Dez-Jan Jan-Fev Fev-Mar Mar-Abr Abr-Mai Mai-Jun Jun-Jul Jul-Ago Ago-Set Set-Out Out-Nov Nov-Dez 

Electricidade  
(EDP) 

1 005,50 € 1 494,80 € 1 102,87 € 941,37 € 1 094,38 € 1 066,56 € 694,08 € 548,36 € 571,61 € 1 089,87 € 1 068,65 € 1 143,68 € 

Gás Natural  
(LisboaGás) 

328,00 € 338,74 € 589,45 €     

Água  
(EPAL) 

504,56 € 759,95 € 591,34 € 605,06 € 658,14 € 835,36 € 428,78 € 276,18 € 299,32 € 801,26 € 852,70 € 725,17 € 

Limpeza  
(contrato) 

4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 4 824,48 € 

Segurança  
(sistema alarmes) 

    423,15 €  423,15 €    

Mat. de const., manut., 
inspec., repar. e substit. 

22,00 €  110,66 €  18,00 € 10 156,84 €  236,01 €  65,34 €  45,50 € 

Equipamentos 
desportivos 

          

Telecomunicações 
(PT) 

  570,53 € 579,70 € 1 246,28 €      



 
 

Tabela B.3 – Custos captados na plataforma informática, anos de 2014, 2015 e 2016. 

Rúbricas de custo 
Ano 

2014 2015 2016 

Electricidade  
(EDP) 

35 765,28 € 33 992,66 € 37 501,01 € 

Gás Natural  
(LisboaGás) 

2 287,98 € 3 042,31 € 2 659,87 € 

Água  
(EPAL) 

7 863,61 € 15 260,23 € 13 031,58 € 

Limpeza  
(contrato) 

43 990,36 € 49 997,94 € 43 080,64 € 

Telecomunicações 7 018,93 €  10 035,82 € 

Segurança 
(sistema alarmes) 

717,70 €  904,29 € 

Fundo de maneio 2 400,00 € 

Manutenção  
(contrato) 

371 150,86 € 512 172,58 € 508 574,91 € 

 



 

Anexo C – Resumo dos custos captados e estimados 

Tabela C.1 – Tabela-resumo dos custos captados e estimados no caso de estudo, após recolha e tratamento. 

Módulo 
de custos 

Rúbrica de custos 
 Período 

1951 1953 1956 1957 - 1976 - 2006 2007 2008 - 2014 2015 2016 

A0 Aquisição ✓              

A1 a A5 Construção  ✓ ✓ ✓           

B1 

Fundo de maneio     e e e e e e e e e ✓ 

Segurança     e e e ✓ ✓ e e ✓ e ✓ 

Impostos           e e e ✓ 

Telecomunicações     e e e ✓ ✓ e e ✓ e ✓ 

B2 a B4 

Limpeza     e e e ✓ ✓ e e ✓ ✓ ✓ 

Materiais de construção e acções 
de manutenção, inspecção, 

reparação e substituição 
    e e e ✓ ✓      

Equipamentos desportivos        ✓       

Remuneração do zelador/técnico 
de manutenção 

    e e e e e e e e e e 

Renda de manutenção           e ✓ ✓ ✓ 

B5 
Ampliação      ✓         

Reabilitação          ✓     

B6 
Electricidade     e e e ✓ ✓ e e ✓ ✓ ✓ 

Gás     e e e ✓ ✓ e e ✓ ✓ ✓ 

B7 Água     e e e ✓ ✓ e e ✓ ✓ ✓ 
 

Legenda:   ✓  – Custo captado 

 e   – Custo estimado 

      – Custo inexistente 



 
 

Anexo D – Registo da variação da inflação em Portugal desde 1951 

Tabela D.1 – Registo histórico da variação da inflação geral em Portugal de 1951 a 2016 (INE, 2014 e PORDATA, 
2017c) 

Ano i (%) Ano i (%) Ano i (%) Ano i (%) Ano i (%) Ano i (%) Ano i (%) 

1951 -0,22 1961 0,50 1971 10,96 1981 19,04 1991 11,78 2001 4,39 2011 3,66 

1952 -0,05 1962 2,43 1972 11,12 1982 21,68 1992 9,57 2002 3,60 2012 2,73 

1953 1,69 1963 1,72 1973 13,05 1983 24,00 1993 6,76 2003 3,22 2013 0,23 

1954 -1,90 1964 3,11 1974 26,19 1984 28,39 1994 5,41 2004 2,35 20146 -0,30 

1955 0,26 1965 4,75 1975 17,25 1985 19,46 1995 4,21 2005 2,27 20156 0,50 

1956 2,91 1966 6,58 1976 19,90 1986 12,33 1996 3,10 2006 3,11 20166 0,60 

1957 1,13 1967 4,50 1977 27,06 1987 9,63 1997 2,34 2007 2,45 

 
1958 2,19 1968 5,79 1978 21,03 1988 10,10 1998 2,58 2008 2,58 

1959 1,41 1969 8,59 1979 21,90 1989 12,69 1999 2,34 2009 -0,86 

1960 2,58 1970 4,34 1980 15,87 1990 13,63 2000 2,87 2010 1,39 

 

  

                                                      
6 Por quebra na série de preços de 1951 a 2013, foram retirados de PORDATA (2017c) os valores de 2014 a 2016. 



 

Anexo E – Revisão bibliográfica da quantificação de custos de manutenção e 

reparação e de consumo de energia e água em edifícios 

Tabela E.1 – Custos de manutenção e reparação em edifícios 

Grupo de 
Custo 

Tipo de 
referência 

Autores Ano Informação 
Custo 

anual (€) 

Manutenção 
e Reparação 

(MeR) 

Outra 
Publicação 

Escolar 2013 
O custo de manutenção é de 1,10 €/mês/m2 + 
IVA. 

158.902 

Dissertação 
de mestrado 

Liu 2006 
Em edifícios de escritórios no Canadá o custo 
de MeR é de 2,19 $/pé2. 

196.102 

Dissertação 
de mestrado 

Ferreira 2009 
Os custos de manutenção variam entre 0,5 e 1,0 
% do valor de construção. 

28.289 

56.578 

Dissertação 
de mestrado 

Tavares 2009 

É necessário investir entre 0,5 e 1% do valor do 
edifício em manutenção. 

28.289 

56.578 

Para 4 edifícios multifamiliares no norte, o custo 
de manutenção é de 5,5€/ano/m2. 

53.828 

Artigo 
Científico 

Sekki et al. 2016 
O nível apropriado de despesa com MeR deve 
ser entre 2 e 4 % do custo actual de 
substituição. 

113.156 

226.312 

Artigo 
Científico 

Neely e 
Neathammer 

1991 Os custos de MeR são de 1,54 $/pé2. 147.490 

Artigo 
Científico 

Barco 1994 

Para grandes universidades o custo com MeR é 
de 1,5 % do custo actual de substituição 

84.867 

O National Association of College and University 
Business Officers (NACUBO) nos EUA, de 
acordo com Callnan and Collins (1986), 
recomenda 1,33 % do custo do edifício para 
custos de MeR.  

75.249 

O Australian Vice Chancellors 'Committee 
Working Groupon Building Maintenance and 
Rehabilitation (1985) recomenda um custo entre 
1,0 e 1,5 % para a manutenção. 

56.578 

84.867 

Livro DHPW 2017 

A Maintenance Management Framework 
recomenda uma despesa mínima de 1% do 
valor de substituição do edifício em acções de 
manutenção. 

56.578 

Web RICS 2017 
Em 2014 os custos de manutenção para 
edifícios não habitacionais foram cerca de 1,2 % 
do custo de substituição do edifício. 

67.894 

Web 
National 
Academy 

Press 
1996 

Um orçamento apropriado para a MeR de 
edifícios está entre 2 e 4 % do custo de 
substituição (excluindo o valor do terreno e 
infraestruturas de grande dimensão). 

113.156 

226.312 

Dissertação 
de mestrado 

Pinto 2010 

A média do custo total médio com manutenção, 
para dezassete anos de vida útil 
é de 4,83 €/(m2×ano). 

47.271 

Um edifício de serviços de telecomunicações 
gasta com a sua manutenção, em média e por 
ano, cerca de 4,92€/m2. Este valor está acima 
de valores obtidos para edifícios de habitação, 
apresentados por Ribeiro (2009) e Cordeiro 
(2009), que rondam os 3,00 €/(m2×ano). 

48.152 

29.361 

Custo de manutenção anual expresso em % do 
custo de reposição: 1,5% (Inglaterra - geral); 
0,7% (Australia - geral); 1,76% (Canadá - 
campus de pesquisa); 1 a 2% (EUA - 
universidades); 0,85% (EUA - escritórios); 0,45 a 
1,4% (Espanha - correios e telecomunicações). 

84.867 

39.605 

99.577 

56.578 

113.156 

48.091 

25.460 

79.209 

Foi obtido o valor de 0,76 % do custo de 
construção, a que corresponde a um custo de 5 
€/m2. 

42.999 

48.935 

Dissertação 
de 

doutoramento 
Vieira 2013 

Um dos métodos para estimar os orçamentos 
anuais de um plano de manutenção preventivo é 
aplicar 5% ao valor actual do edifício (Mearing et 
al. 1999) (Vieira 2003) (Vieira and Cardoso 
2006b). 

282.890 

(continua na página seguinte) 



 
 

Grupo de 
Custo 

Tipo de 
referência 

Autores Ano Informação 
Custo 

anual (€) 

Manutenção 
e Reparação 

(MeR) 

Livro Seeley 1996 

Custo médio anual em manutenção e 
redecoração entre 1985/86 e 1989/90: 
Departamento de Química 2 (8250m2; 1960) = 
390£/100m2. 

41.986 

Edifício de Engenharia Eléctrica (12232m2; 
1965) = 410£/100m2. 

44.139 

Artigo 
Científico 

Bromilow e 
Pawsey 

1987 

O custo médio a longo-prazo (100 anos) é de 
23,9 $/m2, equivalente a 2,0 % do custo do 
edifício a preços constantes. 

211.791 

113.156 

Bromilow (1985a) sugeriu um custo médio de 
1% do custo do edifício para edifícios 
comerciais. 

56.578 

Os custos anuais são de 12,80 $/m2 ou 1,10 % 
do custo do edifício a preços constantes. 

113.921 

62.236 

Web AssetInsights 2014a 
Fórmula de Tolk: Custos de MeR = 
(185+0,0143*área-2,06*idade)2. 

- 

Web AssetInsights 2014b 

Fórmula de Sherman and Dergis Formula: 
M&R= 2/3*Valor do edifício * Idade/n, com n 
igual à soma dos dígitos da vida útil esperada 
(para 30 anos, =1+2+3+…+29+30 = 465). 

- 

Web CMLoures 2010 
1% do custo de construção para conservação e 
reparação de edifício escolares. 

56.578 

Web JFSS 2014 
Pequenas reparações em pré-escolar e ensino 
básico: 5,50 €/m2. 

53.829 

Web CMSines 2015 
Reparações em escolas básicas e JI: 25 €/m2. 
Manutenção dos espaços envolventes: 10 €/m2. 

301.605 

Web CMTavira 2015 
MeR escolas: área*860 €/m2*1% 
Manutenção espaços envolventes: área*50 
€/m2*3% 

92.708 

Web CMCartaxo 2017 
Pequenas reparações em JI e EB: 633,45 
€/m2*3% 

185.987 

Web JFCarregado 2014 
Pequenas reparações em JI e EB: 10 €/aluno + 
250 €/sala 
Manutenção espaços envolventes: 1 €/m2 

31.303 

Artigo 
Científico 

Ottoman et al. 1999 

O orçamento anual para MeR pode ser expresso 
por X % x custo de substituição da instalação. 
BRB (1990) recomenda um valor de 2 a 4 % 
para X. 

113.156 

226.312 

Kraft (1950) propôs a variante de usar na 
Universidade de Oklahoma um orçamento para 
a manutenção de: Factor de custo de 
manutenção (dependente do tipo de construção; 
igual a 1,10 % para estruturas de betão) x Custo 
de substituição. 

62.236 

Valor mínimo (€) 25.460 

Valor médio (€) 102.264 

Valor máximo (€) 303.397 

Desvio padrão (€) 74.744 

Coeficiente de variação (-) 0,73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela E.2 – Custos operacionais de energia em edifícios 

Grupo de 
Custo 

Tipo de 
referência 

Autores Ano Informação 
Custo 

anual (€) 

Energia 

Artigo 
Científico 

Krstić e 
Marenjak 

2012 

O modelo tem duas formas de calcular os custos 
com energia (CE): 
CE = 1.203 + 0.97 * área;  
CE = 1.217 + 0.642 * área + 0,206 * utilizadores. 

7.304 

5.002 

Livro Seeley 1996 

Custos típicos de energia em escolas de 
Nottinghamshire em 1993 (7000m2): 14.000 
£(aquecimento) + 21.000 £(electricidade) = 5 
£/m2. 

53.829 

Livro CISBE 2008 

Consumo anual energético para escolas 
primárias:113 kWh/m2(fósseis) + 22 kWh/m2 
(electric) = 4,59 €/m2. 

44.922 

Para escolas secundárias: 108 kWh/m2 + 25 
kWh/m2 = 4,97 €/m2. 

48.641 

Artigo 
Científico 

Almeida et al. 2013 

Para as escolas na Argentina os custos 
energéticos anuais são de 3,85 $/m2. 

37.680 

Em 23 escolas portuguesas, os custos de 
electricidade e gás são de 3,89 €/m2 + 0,66 €/m2 
= 4,55 €/m2. 

44.531 

Valor mínimo (€) 5.002 

Valor médio (€) 34.558 

Valor máximo (€) 53.829 

Desvio padrão (€) 18.527 

Coeficiente de variação (-) 0,54 

 

 

 

Tabela E.3 – Custos operacionais de água em edifícios 

Grupo de 
Custo 

Tipo de 
referência 

Autores Ano Informação 
Custo 

anual (€) 

Água 

Livro Lufkin et al. 2014 

Para edifícios de escritórios com 2 pisos existe 
um custo anual de 0,44 $/pé2 com água/esgotos 
= 3,38 €/m2. 

33.080 

Equivalente a 0,22 % do custo actual de 
substituição. 

12.447 

Outra 
Publicação 

Karatsikis e 
Norfleet 

2014 
Para escolas básicas o custo anual é de 14.536 
$/ano. 

11.182 

Web 
University of 
Nottingham 

2016 A despesa registada com água foi de 2,57 £/m2. 30.144 

Livro Isola 1997 
Em universidades, o custo mínimo é de 0,17 
$/pé2 e o máximo é de 0,28 $/ pé2. 

16.246 

26.816 

Web USGBC 2006 
Pode-se assumir conservativamente que os 
custos escolares com água e esgotos são, em 
média, de 0,06 $/pé2. 

5.285 

Artigo 
Científico 

Almeida et al. 2013 
Em 23 escolas portuguesas os custos médios 
anuais com água são de 1,45 €/m2. 

14.191 

Valor mínimo (€) 5.285 

Valor médio (€) 18.674 

Valor máximo (€) 30.144 

Desvio padrão (€) 9.391 

Coeficiente de variação (-) 0,50 

 

 

 

 



 
 

Anexo F – Levantamento das características energéticas de escolas 

portuguesas abrangidas por sistemas de produção eléctrica fotovoltaica 

 

Tabela F.1 – Caracterização energética de escolas em que foram instalados painéis fotovoltaicos. 

Escola Distrito 
Preço 

electricidade 
(€/kWh) 

Preço gás 
(€/kWh) 

Consumo 
eléctrico anual 

(kWh) 

Produção painéis 
fotovoltaicos 

(kWh) 

Investimento 
(€) 

EB Catujal Lisboa 0,147 - 170.362 12.005 21.000 

EBS de Gama Barros Lisboa 0,145 0,081 204.103 22.710 34.000 

EB Alexandre Herculano Santarém 0,185 0,061 175.748 105.830 115.600 

EB 2,3 Prof João Pratas Santarém 0,231 - 100.086 30.850 33.028 

EBS Luís de Camões de 
Constância 

Santarém 0,156 - 97.734 3.780 5.100 

ES Miraflores Lisboa 0,169 0,093 200.450 12.005 21.000 

ES Alfredo Silveira Setúbal 0,154 0,052 199.236 16.300 24.000 

EBS Raul Proença Leiria 0,149 - 146.365 7.050 10.350 

ES Afonso Lopes Vieira Leiria 0,220 0,060 205.761 67.600 57.778 

ES Palmela Setúbal 0,146 0,080 164.529 12.000 15.600 

 Média 0,170 0,071    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo G – Resultados da aplicação da ACCV 

 

Tabela G.1 – Resultados da análise do custo do ciclo de vida, de 1951 a 1969. 

Módulo Rúbrica/Ano 1951 1953 1956 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

A0 Terreno 6 911 216 €               

A1 a A5 Construção  1 030 859 € 6 408 139 € 14 106 326 €            

B1 

Fundo maneio     12 940 € 12 563 € 12 197 € 11 842 € 11 497 € 11 162 € 10 837 € 10 521 € 10 215 € 9 917 € 9 629 € 

Segurança     11 499 € 11 164 € 10 839 € 10 523 € 10 217 € 9 919 € 9 630 € 9 350 € 9 077 € 8 813 € 8 556 € 

Imposto                

Telecomun.     16 730 € 16 243 € 15 770 € 15 310 € 14 864 € 14 432 € 14 011 € 13 603 € 13 207 € 12 822 € 12 449 € 

B2 a B4 

Limpeza     359 336 € 348 870 € 338 709 € 328 843 € 319 265 € 309 966 € 300 938 € 292 173 € 283 663 € 275 401 € 267 380 € 

Rep, subst, mat     92 254 € 89 567 € 86 959 € 84 426 € 81 967 € 79 579 € 77 262 € 75 011 € 72 826 € 70 705 € 68 646 € 

Equip. desport.                

Salário zelador     61 584 € 59 791 € 58 049 € 56 358 € 54 717 € 53 123 € 51 576 € 50 074 € 48 615 € 47 199 € 45 825 € 

Manutenção PE                

B5 
Ampliação                

Reabilitação PE                

B6 
Electricidade     71 800 € 69 709 € 67 678 € 65 707 € 63 793 € 61 935 € 60 131 € 58 380 € 56 679 € 55 029 € 53 426 € 

Gás     13 638 € 13 241 € 12 855 € 12 481 € 12 117 € 11 764 € 11 422 € 11 089 € 10 766 € 10 452 € 10 148 € 

B7 Água     48 443 € 47 032 € 45 662 € 44 332 € 43 041 € 41 787 € 40 570 € 39 388 € 38 241 € 37 127 € 36 046 € 

A0 6 911 216 €    0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5  1 030 859 € 6 408 139 € 14 106 326 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1     41 169 € 39 970 € 38 806 € 37 676 € 36 578 € 35 513 € 34 478 € 33 474 € 32 499 € 31 553 € 30 634 € 

B2 a B4     513 175 € 498 228 € 483 717 € 469 628 € 455 949 € 442 669 € 429 776 € 417 258 € 405 105 € 393 306 € 381 850 € 

B5     0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B6     85 438 € 82 949 € 80 533 € 78 188 € 75 910 € 73 699 € 71 553 € 69 469 € 67 445 € 65 481 € 63 574 € 

B7     48 443 € 47 032 € 45 662 € 44 332 € 43 041 € 41 787 € 40 570 € 39 388 € 38 241 € 37 127 € 36 046 € 

Total 6 911 216 € 1 030 859 € 6 408 139 € 14 106 326 € 688 224 € 668 179 € 648 717 € 629 823 € 611 478 € 593 668 € 576 377 € 559 589 € 543 291 € 527 467 € 512 104 € 

Total acumulado 6 911 216 € 7 942 075 € 14 350 214 € 28 456 540 € 29 144 764 € 29 812 943 € 30 461 660 € 31 091 483 € 31 702 962 € 32 296 630 € 32 873 007 € 33 432 596 € 33 975 887 € 34 503 354 € 35 015 457 € 

 



 
 

Tabela G.2 – Resultados da análise do custo do ciclo de vida, de 1970 a 1984. 

Módulo Rúbrica/Ano 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

A0 Terreno                

A1 a A5 Construção                

B1 

Fundo maneio 9 348 € 9 076 € 8 811 € 8 555 € 8 306 € 8 064 € 7 829 € 7 601 € 7 379 € 7 165 € 6 956 € 6 753 € 6 557 € 6 366 € 6 180 € 

Segurança 8 307 € 8 065 € 7 830 € 7 602 € 7 381 € 7 166 € 6 957 € 6 754 € 6 558 € 6 367 € 6 181 € 6 001 € 5 826 € 5 657 € 5 492 € 

Imposto                

Telecomun. 12 086 € 11 734 € 11 392 € 11 061 € 10 738 € 10 426 € 10 122 € 9 827 € 9 541 € 9 263 € 8 993 € 8 731 € 8 477 € 8 230 € 7 990 € 

B2 a B4 

Limpeza 259 592 € 252 031 € 244 690 € 237 563 € 230 644 € 223 926 € 217 404 € 211 072 € 204 924 € 198 956 € 193 161 € 187 535 € 182 073 € 176 770 € 171 621 € 

Rep, subst, mat 66 647 € 64 705 € 62 821 € 60 991 € 59 215 € 57 490 € 55 815 € 54 190 € 52 611 € 51 079 € 49 591 € 48 147 € 46 745 € 45 383 € 44 061 € 

Equip. desport.                

Salário zelador 44 490 € 43 194 € 41 936 € 40 715 € 39 529 € 36 863 € 30 524 € 27 683 € 26 818 € 28 331 € 27 089 € 26 995 € 22 016 € 21 317 € 20 039 € 

Manutenção PE                

B5 
Ampliação       1 734 164 €         

Reabilitação PE                

B6 
Electricidade 51 870 € 50 359 € 48 892 € 47 468 € 46 086 € 44 743 € 43 440 € 42 175 € 40 946 € 39 754 € 38 596 € 37 472 € 36 380 € 35 321 € 34 292 € 

Gás 9 852 € 9 565 € 9 287 € 9 016 € 8 754 € 8 499 € 8 251 € 8 011 € 7 778 € 7 551 € 7 331 € 7 118 € 6 910 € 6 709 € 6 514 € 

B7 Água 34 996 € 33 977 € 32 987 € 32 026 € 31 093 € 30 188 € 29 309 € 28 455 € 27 626 € 26 822 € 26 040 € 25 282 € 24 545 € 23 831 € 23 136 € 

A0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1 29 741 € 28 875 € 28 034 € 27 218 € 26 425 € 25 655 € 24 908 € 24 182 € 23 478 € 22 794 € 22 130 € 21 486 € 20 860 € 20 252 € 19 663 € 

B2 a B4 370 728 € 359 931 € 349 447 € 339 269 € 329 387 € 318 280 € 303 744 € 292 944 € 284 354 € 278 365 € 269 841 € 262 676 € 250 834 € 243 469 € 235 721 € 

B5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 734 164 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B6 61 722 € 59 924 € 58 179 € 56 484 € 54 839 € 53 242 € 51 691 € 50 186 € 48 724 € 47 305 € 45 927 € 44 589 € 43 291 € 42 030 € 40 806 € 

B7 34 996 € 33 977 € 32 987 € 32 026 € 31 093 € 30 188 € 29 309 € 28 455 € 27 626 € 26 822 € 26 040 € 25 282 € 24 545 € 23 831 € 23 136 € 

Total 497 188 € 482 707 € 468 647 € 454 997 € 441 745 € 427 365 € 2 143 816 € 395 768 € 384 182 € 375 286 € 363 939 € 354 033 € 339 530 € 329 582 € 319 325 € 

Total acumulado 35 512 645 € 35 995 352 € 36 463 999 € 36 918 997 € 37 360 742 € 37 788 107 € 39 931 922 € 40 327 690 € 40 711 872 € 41 087 158 € 41 451 097 € 41 805 130 € 42 144 660 € 42 474 242 € 42 793 567 € 

 

 

 



 

Tabela G.3 – Resultados da análise do custo do ciclo de vida, de 1985 a 1999. 

Módulo Rúbrica/Ano 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

A0 Terreno                

A1 a A5 Construção                

B1 

Fundo maneio 6 000 € 5 825 € 5 656 € 5 491 € 5 331 € 5 176 € 5 025 € 4 879 € 4 737 € 4 599 € 4 465 € 4 335 € 4 208 € 4 086 € 3 967 € 

Segurança 5 332 € 5 177 € 5 026 € 4 880 € 4 737 € 4 599 € 4 465 € 4 335 € 4 209 € 4 087 € 3 968 € 3 852 € 3 740 € 3 631 € 3 525 € 

Imposto                

Telecomun. 7 758 € 7 532 € 7 312 € 7 099 € 6 893 € 6 692 € 6 497 € 6 308 € 6 124 € 5 946 € 5 772 € 5 604 € 5 441 € 5 283 € 5 129 € 

B2 a B4 

Limpeza 166 622 € 161 769 € 157 057 € 152 483 € 148 042 € 143 730 € 139 544 € 135 479 € 131 533 € 127 702 € 123 983 € 120 371 € 116 865 € 113 462 € 110 157 € 

Rep, subst, mat 42 778 € 41 532 € 40 322 € 39 148 € 38 008 € 36 901 € 35 826 € 34 782 € 33 769 € 32 786 € 31 831 € 30 904 € 30 004 € 29 130 € 28 281 € 

Equip. desport.                

Salário zelador 18 659 € 17 760 € 17 197 € 16 441 € 15 983 € 16 072 € 15 729 € 15 165 € 14 309 € 13 535 € 13 151 € 12 861 € 12 578 € 12 397 € 12 212 € 

Manutenção PE                

B5 
Ampliação                

Reabilitação PE                

B6 
Electricidade 33 293 € 32 323 € 31 382 € 30 468 € 29 581 € 28 719 € 27 883 € 27 070 € 26 282 € 25 516 € 24 773 € 24 052 € 23 351 € 22 671 € 22 011 € 

Gás 6 324 € 6 140 € 5 961 € 5 787 € 5 619 € 5 455 € 5 296 € 5 142 € 4 992 € 4 847 € 4 706 € 4 568 € 4 435 € 4 306 € 4 181 € 

B7 Água 22 463 € 21 808 € 21 173 € 20 556 € 19 958 € 19 376 € 18 812 € 18 264 € 17 732 € 17 216 € 16 714 € 16 227 € 15 755 € 15 296 € 14 850 € 

A0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1 19 090 € 18 534 € 17 994 € 17 470 € 16 961 € 16 467 € 15 987 € 15 522 € 15 070 € 14 631 € 14 205 € 13 791 € 13 389 € 12 999 € 12 621 € 

B2 a B4 228 059 € 221 062 € 214 577 € 208 072 € 202 033 € 196 702 € 191 099 € 185 426 € 179 611 € 174 023 € 168 964 € 164 137 € 159 447 € 154 988 € 150 651 € 

B5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B6 39 617 € 38 463 € 37 343 € 36 255 € 35 199 € 34 174 € 33 179 € 32 212 € 31 274 € 30 363 € 29 479 € 28 620 € 27 787 € 26 977 € 26 192 € 

B7 22 463 € 21 808 € 21 173 € 20 556 € 19 958 € 19 376 € 18 812 € 18 264 € 17 732 € 17 216 € 16 714 € 16 227 € 15 755 € 15 296 € 14 850 € 

Total 309 229 € 299 867 € 291 087 € 282 354 € 274 151 € 266 719 € 259 077 € 251 424 € 243 687 € 236 233 € 229 362 € 222 775 € 216 378 € 210 261 € 204 313 € 

Total acumulado 43 102 796 € 43 402 663 € 43 693 750 € 43 976 104 € 44 250 254 € 44 516 974 € 44 776 051 € 45 027 475 € 45 271 162 € 45 507 395 € 45 736 757 € 45 959 532 € 46 175 910 € 46 386 171 € 46 590 484 € 

 

 

 



 
 

Tabela G.4 – Resultados da análise do custo do ciclo de vida, de 2000 a 2014. 

Módulo Rúbrica/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A0 Terreno                

A1 a A5 Construção                

B1 

Fundo maneio 3 851 € 3 739 € 3 630 € 3 524 € 3 422 € 3 322 € 3 225 € 3 131 € 3 040 € 2 952 € 2 866 € 2 782 € 2 701 € 2 623 € 2 546 € 

Segurança 3 422 € 3 323 € 3 226 € 3 132 € 3 041 € 2 952 € 2 866 € 3 754 € 2 089 € 2 028 € 1 969 € 1 912 € 1 856 € 1 802 € 447 € 

Imposto          2 075 € 2 031 € 1 945 € 1 821 € 1 720 € 1 665 € 

Telecomun. 4 979 € 4 834 € 4 694 € 4 557 € 4 424 € 4 295 € 4 170 € 3 544 € 4 329 € 4 203 € 4 081 € 3 962 € 3 847 € 3 734 € 4 370 € 

B2 a B4 

Limpeza 106 948 € 103 833 € 100 809 € 97 873 € 95 022 € 92 255 € 89 568 € 85 609 € 57 910 € 56 223 € 54 585 € 52 995 € 51 452 € 49 953 € 27 388 € 

Rep, subst, mat 27 457 € 26 658 € 25 881 € 25 127 € 24 396 € 23 685 € 22 995 € 7 987 €        

Equip. desport.       5 229 €         

Salário zelador 12 055 € 11 950 € 11 573 € 11 113 € 10 719 € 10 416 € 10 181 € 10 012 € 10 024 € 10 020 € 10 351 € 10 120 € 9 474 € 8 948 € 8 661 € 

Manutenção PE          315 911 € 309 183 € 296 033 € 230 963 € 174 503 € 168 913 € 

B5 
Ampliação                

Reabilitação PE         8 814 669 €       

B6 
Electricidade 21 370 € 20 747 € 20 143 € 19 556 € 18 987 € 18 434 € 17 897 € 17 481 € 21 780 € 21 146 € 20 530 € 19 932 € 19 351 € 18 788 € 22 267 € 

Gás 4 059 € 3 941 € 3 826 € 3 715 € 3 606 € 3 501 € 3 399 € 3 037 € 2 325 € 2 257 € 2 191 € 2 128 € 2 066 € 2 005 € 1 424 € 

B7 Água 14 418 € 13 998 € 13 590 € 13 194 € 12 810 € 12 437 € 12 075 € 10 851 € 8 190 € 7 952 € 7 720 € 7 495 € 7 277 € 7 065 € 4 896 € 

A0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1 12 253 € 11 896 € 11 550 € 11 213 € 10 887 € 10 570 € 10 262 € 10 430 € 9 459 € 11 259 € 10 947 € 10 601 € 10 225 € 9 879 € 9 028 € 

B2 a B4 146 461 € 142 441 € 138 263 € 134 114 € 130 137 € 126 356 € 127 972 € 103 608 € 67 934 € 382 153 € 374 119 € 359 148 € 291 890 € 233 404 € 204 963 € 

B5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 814 669 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B6 25 429 € 24 688 € 23 969 € 23 271 € 22 593 € 21 935 € 21 296 € 20 518 € 24 105 € 23 403 € 22 721 € 22 060 € 21 417 € 20 793 € 23 692 € 

B7 14 418 € 13 998 € 13 590 € 13 194 € 12 810 € 12 437 € 12 075 € 10 851 € 8 190 € 7 952 € 7 720 € 7 495 € 7 277 € 7 065 € 4 896 € 

Total 198 561 € 193 023 € 187 372 € 181 792 € 176 427 € 171 297 € 171 605 € 145 407 € 8 924 357 € 424 767 € 415 508 € 399 304 € 330 809 € 271 141 € 242 579 € 

Total acumulado 46 789 045 € 46 982 069 € 47 169 441 € 47 351 233 € 47 527 660 € 47 698 957 € 47 870 562 € 48 015 969 € 56 940 325 € 57 365 092 € 57 780 600 € 58 179 904 € 58 510 713 € 58 781 854 € 59 024 433 € 

 

 

 



 

Tabela G.5 – Resultados da análise do custo do ciclo de vida, de 2015 a 2026, segundo uma previsão intermédia de custos. 

Módulo Rúbrica/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A0 Terreno             

A1 a A5 Construção             

B1 

Fundo maneio 2 472 € 2 400 € 

9 444 € 8 561 € 7 720 € 6 922 € 6 163 € 5 443 € 4 759 € 4 111 € 3 496 € 2 914 € 
Segurança 490 € 530 € 

Imposto 1 621 € 1 566 € 

Telecomun. 5 148 € 5 878 € 

B2 a B4 

Limpeza 30 313 € 25 232 € 

178 252 € 164 164 € 150 745 € 137 969 € 125 809 € 114 240 € 103 239 € 92 781 € 82 845 € 73 409 € 

Rep, subst, mat   

Equip. desport.   

Salário zelador 8 782 € 8 904 € 

Manutenção PE 164 487 € 158 902 € 

B5 
Ampliação             

Reabilitação PE         140 473 €    

B6 
Electricidade 20 609 € 21 964 € 

23 816 € 24 073 € 24 294 € 24 482 € 24 639 € 24 766 € 24 864 € 24 936 € 24 983 € 25 005 € 
Gás 1 845 € 1 558 € 

B7 Água 9 252 € 7 633 € 8 482 € 9 276 € 10 016 € 10 705 € 11 346 € 11 940 € 12 490 € 12 998 € 13 466 € 13 895 € 

A0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

A1 a A5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B1 9 731 € 10 374 € 9 444 € 8 561 € 7 720 € 6 922 € 6 163 € 5 443 € 4 759 € 4 111 € 3 496 € 2 914 € 

B2 a B4 203 582 € 193 038 € 178 252 € 164 164 € 150 745 € 137 969 € 125 809 € 114 240 € 103 239 € 92 781 € 82 845 € 73 409 € 

B5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 140 473 € 0 € 0 € 0 € 

B6 22 454 € 23 522 € 23 816 € 24 073 € 24 294 € 24 482 € 24 639 € 24 766 € 24 864 € 24 936 € 24 983 € 25 005 € 

B7 9 252 € 7 633 € 8 482 € 9 276 € 10 016 € 10 705 € 11 346 € 11 940 € 12 490 € 12 998 € 13 466 € 13 895 € 

Total 245 019 € 234 566 € 219 995 € 206 073 € 192 776 € 180 078 € 167 957 € 156 389 € 285 826 € 134 826 € 124 789 € 115 223 € 

Total acumulado 59 269 452 € 59 504 018 € 59 724 013 € 59 930 086 € 60 122 862 € 60 302 940 € 60 470 897 € 60 627 286 € 60 913 111 € 61 047 937 € 61 172 726 € 61 287 950 € 

 

 



 
 

Anexo H – Resultados na análise de viabilidade das estratégias de intervenção alternativas 

 

Legenda:                1.º cenário de menor custo                  2.º cenário de menor custo                  3.º cenário de menor custo                  4.º cenário de menor custo 

Tabela H.1 – Resultados da análise de viabilidade económica dos cenários definidos, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário Período Previsão 
Módulo de custos 

A0 A1 a A5 B1 B2 a B4 B5 B6 B7 TOTAL 

I 

2008 a 2016 - 0 € 0 € 91 502 € 2 310 232 € 8 814 669 € 204 167 € 67 480 € 11 488 049 € 

2008 a 2026 

Inferior 0 € 0 € 137 847 € 3 202 490 € 8 932 614 € 321 476 € 122 061 € 12 716 489 € 

Intermédia 0 € 0 € 151 033 € 3 533 684 € 8 955 142 € 450 026 € 182 096 € 13 271 981 € 

Superior 0 € 0 € 185 564 € 4 401 014 € 8 979 223 € 533 838 € 246 691 € 14 346 331 € 

II 

2008 a 2016 - 0 € 0 € 91 502 € 2 307 497 € 8 784 090 € 204 273 € 67 480 € 11 454 842 € 

2008 a 2026 

Inferior 0 € 0 € 137 852 € 3 197 128 € 8 902 036 € 321 769 € 122 061 € 12 680 846 € 

Intermédia 0 € 0 € 151 053 € 3 528 306 € 8 924 564 € 454 296 € 182 096 € 13 240 315 € 

Superior 0 € 0 € 185 624 € 4 395 597 € 8 948 645 € 540 701 € 246 691 € 14 317 258 € 

III 

2008 a 2016 - 0 € 0 € 91 502 € 2 312 966 € 8 924 556 € 74 279 € 67 480 € 11 470 782 € 

2008 a 2026 

Inferior 0 € 0 € 137 842 € 3 207 853 € 9 042 502 € 107 852 € 122 061 € 12 618 109 € 

Intermédia 0 € 0 € 151 013 € 3 539 062 € 9 065 029 € 128 826 € 182 096 € 13 066 026 € 

Superior 0 € 0 € 185 504 € 4 406 432 € 9 089 111 € 142 501 € 246 691 € 14 070 238 € 

IV 

2008 a 2016 - 0 € 0 € 91 502 € 2 310 232 € 8 893 978 € 74 026 € 67 480 € 11 437 217 € 

2008 a 2026 

Inferior 0 € 0 € 137 847 € 3 202 490 € 9 011 923 € 107 486 € 122 061 € 12 581 808 € 

Intermédia 0 € 0 € 151 033 € 3 533 684 € 9 034 451 € 128 934 € 182 096 € 13 030 198 € 

Superior 0 € 0 € 185 564 € 4 401 014 € 9 058 532 € 145 202 € 246 691 € 14 037 003 € 

 

 

 

 

 



 

Anexo I – Resultados das análises de sensibilidade 

Legenda:                1.º cenário de menor custo                  2.º cenário de menor custo                  3.º cenário de menor custo                  4.º cenário de menor custo 

Tabela I.1 – Resultados da análise de sensibilidade para a taxa de actualização, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário 
Previsão de 

custos 

Taxa de actualização 

1% 2% 3% (actual) 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

I 

Inferior 11 337 913 € 12 001 130 € 12 716 489 € 13 486 528 € 14 313 950 € 19 418 410 € 26 464 026 € 35 998 033 € 48 706 883 € 65 438 809 € 

Intermédia 11 973 692 € 12 595 045 € 13 271 981 € 14 006 710 € 14 801 644 € 19 777 754 € 26 735 917 € 36 208 776 € 48 873 840 € 65 573 720 € 

Superior 13 203 269 € 13 743 679 € 14 346 331 € 15 012 805 € 15 744 949 € 20 473 064 € 27 262 319 € 36 617 098 € 49 197 612 € 65 835 596 € 

II 

Inferior 11 306 626 € 11 967 747 € 12 680 846 € 13 448 451 € 14 273 257 € 19 361 542 € 26 384 734 € 35 888 253 € 48 556 269 € 65 234 199 € 

Intermédia 11 946 955 € 12 565 914 € 13 240 315 € 13 972 357 € 14 764 443 € 19 723 460 € 26 658 576 € 36 100 511 € 48 724 430 € 65 370 083 € 

Superior 13 179 500 € 13 717 320 € 14 317 258 € 14 980 881 € 15 710 025 € 20 420 449 € 27 186 250 € 36 509 820 € 49 048 985 € 65 632 594 € 

III 

Inferior 11 225 018 € 11 895 413 € 12 618 109 € 13 395 690 € 14 230 903 € 19 379 631 € 26 482 676 € 36 093 748 € 48 906 890 € 65 779 448 € 

Intermédia 11 737 685 € 12 374 319 € 13 066 026 € 13 815 126 € 14 624 134 € 19 669 313 € 26 701 790 € 36 263 514 € 49 041 321 € 65 888 019 € 

Superior 12 886 995 € 13 447 968 € 14 070 238 € 14 755 537 € 15 505 850 € 20 319 204 € 27 193 781 € 36 645 120 € 49 343 885 € 66 132 722 € 

IV 

Inferior 11 193 067 € 11 861 369 € 12 581 808 € 13 356 956 € 14 189 553 € 19 322 097 € 26 402 693 € 35 983 236 € 48 755 489 € 65 573 978 € 

Intermédia 11 706 276 € 12 340 782 € 13 030 198 € 13 776 835 € 14 583 199 € 19 612 085 € 26 622 039 € 36 153 183 € 48 890 063 € 65 682 665 € 

Superior 12 858 553 € 13 417 202 € 14 037 003 € 14 719 675 € 15 467 192 € 20 263 656 € 27 115 303 € 36 535 776 € 49 193 411 € 65 928 003 € 

Tabela I.2 – Resultados da análise de sensibilidade para o preço da electricidade, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário 
Previsão de 

custos 

Variação no preço da electricidade 

-50% -20% -10% (actual) +10% +20% 

I 

Inferior 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 

Intermédia 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 

Superior 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 

II 

Inferior 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 

Intermédia 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 

Superior 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 

III 

Inferior 12 725 251 € 12 660 966 € 12 639 538 € 12 618 109 € 12 596 681 € 12 575 253 € 

Intermédia 13 226 955 € 13 130 397 € 13 098 211 € 13 066 026 € 13 033 840 € 13 001 654 € 

Superior 14 266 237 € 14 148 638 € 14 109 438 € 14 070 238 € 14 031 039 € 13 991 839 € 

IV 

Inferior 12 688 949 € 12 624 664 € 12 603 236 € 12 581 808 € 12 560 379 € 12 538 951 € 

Intermédia 13 192 879 € 13 095 270 € 13 062 734 € 13 030 198 € 12 997 661 € 12 965 125 € 

Superior 14 234 753 € 14 116 103 € 14 076 553 € 14 037 003 € 13 997 453 € 13 957 903 € 



 
 

Tabela I.3 – Resultados da análise de sensibilidade para as perdas de produção eléctrica, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário 
Previsão de 

custos 

Perdas anuais de produção eléctrica 

0,5% 0,68% (actual) 1% 2% 5% 

I 

Inferior 12 172 119 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 

Intermédia 12 727 611 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 

Superior 13 801 961 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 

II 

Inferior 12 137 070 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 

Intermédia 12 696 539 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 

Superior 13 773 482 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 

III 

Inferior 12 068 998 € 12 618 109 € 12 622 658 € 12 636 874 € 12 679 520 € 

Intermédia 12 516 914 € 13 066 026 € 13 070 574 € 13 084 790 € 13 127 436 € 

Superior 13 521 126 € 14 070 238 € 14 074 787 € 14 089 003 € 14 131 649 € 

IV 

Inferior 12 033 290 € 12 581 808 € 12 586 357 € 12 600 572 € 12 643 218 € 

Intermédia 12 482 607 € 13 030 198 € 13 033 098 € 13 042 162 € 13 069 354 € 

Superior 13 489 412 € 14 037 003 € 14 039 904 € 14 048 968 € 14 076 160 € 

 

 

Tabela I.4 – Resultados da análise de sensibilidade para o custo de instalação dos painéis fotovoltaicos, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário 
Previsão de 

custos 

Variação no custo de instalação dos painéis 

-10% (actual) +10% +20% +50% 

I 

Inferior 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 

Intermédia 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 

Superior 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 

II 

Inferior 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 

Intermédia 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 

Superior 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 

III 

Inferior 12 607 121 € 12 618 109 € 12 629 098 € 12 640 087 € 12 673 053 € 

Intermédia 13 055 037 € 13 066 026 € 13 077 014 € 13 088 003 € 13 120 969 € 

Superior 14 059 250 € 14 070 238 € 14 081 227 € 14 092 216 € 14 125 182 € 

IV 

Inferior 12 570 819 € 12 581 808 € 12 592 797 € 12 603 785 € 12 636 751 € 

Intermédia 13 019 209 € 13 030 198 € 13 041 186 € 13 052 175 € 13 085 141 € 

Superior 14 026 014 € 14 037 003 € 14 047 992 € 14 058 981 € 14 091 947 € 



 

Tabela I.5 – Resultados da análise de sensibilidade para as combinações de variáveis definidas, segundo as previsões de custos inferior, intermédia e superior. 

Cenário 
Previsão de 

custos 

Combinações 

(actual) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

Inferior 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 12 716 489 € 

Intermédia 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 13 271 981 € 

Superior 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 14 346 331 € 

II 

Inferior 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 12 680 846 € 

Intermédia 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 13 240 315 € 

Superior 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 14 317 258 € 

III 

Inferior 12 618 109 € 12 654 621 € 12 686 583 € 12 678 403 € 12 697 955 € 12 730 921 € 12 789 577 € 12 732 072 € 12 777 934 € 12 765 038 € 12 810 900 € 

Intermédia 13 066 026 € 13 113 294 € 13 156 014 € 13 137 077 € 13 167 386 € 13 200 352 € 13 291 281 € 13 201 503 € 13 279 638 € 13 234 469 € 13 312 604 € 

Superior 14 070 238 € 14 124 521 € 14 174 254 € 14 148 303 € 14 185 627 € 14 218 593 € 14 330 562 € 14 219 744 € 14 318 919 € 14 252 710 € 14 351 886 € 

IV 

Inferior 12 581 808 € 12 618 319 € 12 650 281 € 12 642 102 € 12 661 653 € 12 694 620 € 12 753 275 € 12 695 770 € 12 741 632 € 12 728 737 € 12 774 598 € 

Intermédia 13 030 198 € 13 076 333 € 13 119 568 € 13 095 479 € 13 126 819 € 13 159 785 € 13 253 805 € 13 148 573 € 13 234 434 € 13 181 539 € 13 267 401 € 

Superior 14 037 003 € 14 090 152 € 14 140 401 € 14 109 299 € 14 147 652 € 14 180 618 € 14 295 679 € 14 169 406 € 14 276 309 € 14 202 372 € 14 309 275 € 

Variáveis incluídas               Caracterização de cada combinação 

Perdas anuais de produção 0,68% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 

Preço electricidade - -10% -20% -10% -20% -20% -50% -20% -50% -20% -50% 

Custo instalação painéis - +10% +20% +20% +20% +50% +50% +20% +20% +50% +50% 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo J – Custos pesquisados para a repintura da escola 
 

Tabela J.1 – Preço unitário de pintura de paredes interiores (geradordeprecos.info, 2017). 

 

 

Tabela J.2 – Preço unitário de pintura de tectos interiores (geradordeprecos.info, 2017). 

 

 

Tabela J.3 – Preço unitário de pintura de paredes exteriores (geradordeprecos.info, 2017). 

 

 

Tabela J.4 – Preço unitário de pintura de paredes interiores (orcamentos.eu, 2017). 

 

 

Tabela J.5 – Preço unitário de pintura de tectos interiores (orcamentos.eu, 2017). 

 

 

Tabela J.6 – Preço unitário de pintura de paredes exteriores (orçamentos.eu, 2017). 

 

 


