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Resumo 

A procura por um modo de vida mais sustentável a nível ambiental, social e económico tem gerado 

o aparecimento de novas formas de habitação. Neste contexto a presente dissertação introduz o 

conceito de cohousing e ecovila, explorando ao detalhe alguns exemplos significativos e 

interpretando um conjunto de dados recolhidos, relativos a 97 comunidades intencionais 

existentes há mais de 20 anos. 

Numa primeira fase a revisão literária permitiu uma compreensão geral dos conceitos de 

cohousing, ecovila, bioconstrução e permacultura e possibilitou uma visão global do espectro de 

comunidades existentes no mundo. Através de um alargado conjunto de dados, descreveu-se 

também de forma mais pormenorizada 3 comunidades bem-sucedidas: Tamera, Findhorn e 

Auroville. 

Com base na nova versão do sistema de avaliação e certificação de sustentabilidade LiderA 

avaliou-se a sustentabilidade de uma ecovila e cohousing em Torres Vedras e propôs-se medidas 

de melhoria. A avaliação obtida inicialmente foi A e com as medidas propostas conseguiu subir- 

se para A+. 

O objetivo principal desta dissertação consiste em através da análise de um caso de estudo 

demonstrar que a metodologia do LiderA contribui para encontrar soluções do ponto de vista da 

sustentabilidade e contribuir para melhorar a nova versão do modelo. Pretende-se também em 

discutir os critérios que se devem ter em conta na construção de comunidades sustentáveis e 

salientar as vantagens de viver em comunidade. 

 

 
Palavras chave: Cohousing, Ecovila, Comunidade, Sustentabilidade, LiderA 
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Abstract 

The search for a more sustainable way of life in the environmental, social and economic area has 

generated the appearance of new forms of housing. In this context, the present dissertation 

introduces the concept of cohousing and ecovillage, exploring in detail some significant examples 

and interpreting a set of collected data of about 97 intentional communities that existed for more 

than 20 years. 

 

In a first phase the literary revision allowed a general understanding of the concepts of cohousing, 

ecovillage, bioconstruction and permaculture and a global view of the spectrum of communities 

in the world, where 3 successful communities have also been explored in more detail: Tamera, 

Findhorn and Auroville. 

 

Based on the sustainability assessment and certification system LiderA (new version) the 

sustainability of an ecovillage and cohousing in Torres Vedras was evaluated and improvement 

measures were proposed. The initial evaluation was A and with the proposed measures it was 

possible to increase to A +. 

 

The main objective of this dissertation is that through the analysis of a case study demonstrate 

that the methodology of LiderA contributes to find solutions from the point of view of 

sustainability and contribute to improve the new version of the model. It is also intended to 

discuss the criteria that should be taken into account in the construction of sustainable 

communities and to highlight the advantages of living in a community.  

 
 
 

Keywords: Cohousing, Ecovillage, Community, Sustainability, LiderA 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 
 

Nas áreas urbanas, o crescimento incontrolável das cidades, impõe, nos dias de hoje, uma reflexão 

sobre o seu bom desempenho a nível ambiental e de sustentabilidade (Lehmann, 2015). 

Embora difícil de definir, o termo sustentabilidade é tipicamente associado ao conceito de 

desenvolvimentos sustentável (Pounder, 2011), ou seja, uma visão, comportamento ou estratégia 

que é ecologicamente correta, economicamente exequível , justa do ponto de vista social e 

culturalmente diversificada (Goodland, 1995). 

De acordo com os três pilares do desenvolvimento sustentável da Brundtland, vários autores, 

como Elkington (1999) e Costanza, (1992) forneceram uma série de definições para a 

Sustentabilidade Ambiental, Económica e Social. 

Dentro de um contexto urbano, a sustentabilidade social depende fortemente de dois aspetos 

principais ( N. Dempsey, G. Bramley, S. Power, 2009): equidade social, ou seja inclusão de todos 

os membros da sociedade sem distinção, em que a apropriação do espaço público é vista como 

uma medida para mitigar a segregação urbana(Pol, 2002) e a sustentabilidade da comunidade, 

que está fortemente ligada à qualidade das interações socias entre as pessoas e à interação do 

individuo com o ambiente exterior(N. Dempsey, G. Bramley, S. Power, 2009). 

Um desenvolvimento economicamente sustentável é muitas vezes descrito como a necessidade de 

manter uma receita permanente para a humanidade, fundada num capital não decrescente 

(Spangenberg, 2005). Já a sustentabilidade ambiental está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento económico, social e humano, uma vez que se trata de utilizar os recursos 

naturais da forma mais eficiente possível, para que estes se mantenham no futuro [S1]. 

Segundo o governo do Reino Unido uma comunidade sustentável é “Um espaço onde um grupo 

de pessoas decide viver intencionalmente durante um período alargado de tempo. Um lugar onde 

os futuros residentes serão sensíveis ao cuidado do ambiente em que vivem e que irá responder a 

grande parte das suas necessidades. Um local seguro, bem planeado, construído e administrado 

que oferece igualdade de oportunidades e bons serviços para todos”(McDonald,2009). 

Uma ecovila é uma comunidade intencional à escala de uma vila que pretende criar 

sustentabilidade ecológica, económica, social e espiritual ao longo de várias gerações. 

O cohousing consiste numa comunidade intencional e funcional de habitações privadas, 

agrupadas em torno de um espaço comum que funciona, na realidade, como um complemento 

das mesmas (Boyer, 2018). O conceito surgiu há mais de 40 anos na Dinamarca, quando um grupo 

de 50 famílias procuravam uma melhor forma de cuidar dos seus filhos e partilhar tarefas 

domésticas. Viver num cohousing é experienciar a vida comunitária com mais privacidade. Por 

um lado, existem espaços partilhados, atividades e tarefas domésticas realizadas em conjunto, por 

outro lado a estrutura de propriedade permite que se preserve os espaços privados de cada 

morador. (Scotthanson and Scotthanson, 2004). 
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Um cohousing pode ser a base de uma ecovila no sentido em que responde a grande parte dos 

desafios de uma comunidade, embora uma ecovila contenha em si uma maior preocupação com 

o ambiente (Scotthanson and Scotthanson, 2004). 

Existe, de facto, uma tendência natural humana para viver em comunidade e é importante 

sublinhar as várias dimensões em que pode ser benéfica e sustentável este tipo de vivência 

(Christian, 2009): 

• Promove um estilo de vida saudável; 

•  Promove o bem-estar social e humano através do sentido de pertença, resiliência no individuo 

e diversidade e encontro intergeracional; 

• A cooperação no cuidado de crianças e idosos; 

• Menor impacto ambiental através da utilização de energias renováveis, regeneração da 

paisagem, produção e consumo próprio de alimentos saudáveis 

• Incentivo à criação de habitats humanos sustentáveis e de habitats para fauna e flora locais; 

• Redução de custos de vida através da partilha de espaços comuns e da criação de sinergias 

cruzando necessidades, talentos e interesses dos moradores. 

Não podemos ignorar algumas desvantagens, de facto este modo de vida comunitário pode não 

ser indicado para qualquer pessoa, e requer alguma educação básica no processo de gestão, 

tomada de decisão e gestão de conflitos da comunidade. O principal desafio é a privacidade, no 

entanto, por exemplo, num cohousing uma vez que cada residente tem a sua habitação particular, 

este ponto acaba por não ter tanto impacto. 

 

 
1.2. Metodologia e Objetivos do Trabalho 

 
O caso de estudo – Ecovila & Cohousing da Quinta da Arroteia é um projeto que tem tido a minha 

colaboração desde o início, e que será construído de raiz. Neste momento, encontra-se em fase de 

projeto. 

Em Portugal, trata-se de um modelo pioneiro de cohousing, que pretende ser inovador baseando- 

se nos princípios de permacultura, com vista a fechar ciclos e ter o mínimo impacto ambiental. 

Para além disso, este projeto de cohousing é desenhado não pelos próprios moradores, mas pelos 

projetistas o que poderá até ser uma vantagem uma vez que 90% das comunidades intencionais 

falham nos primeiros anos de vida, nas fases de planeamento, compra do terreno e plano de 

execução em grande parte por desacordos entre futuros moradores (Christian, 2009). 

Neste sentido, a metodologia utilizada no processo de design pela equipa de projeto teve por base 

os seguintes métodos de investigação: levantamento e observação do terreno, questionários 

online, focus groups, entrevistas, estudo das tendências de mercado e recolha do estado de arte. 

Para além da investigação realizada em colaboração com a equipa de projeto, integra a 

metodologia do presente trabalho uma revisão literária, a descrição do projeto e uma avaliação 

com base nos princípios da nova versão do sistema de avaliação e certificação de sustentabilidade 

LiderA, assim como a proposta de medidas de melhoria. 

Nesta dissertação recorreu-se aos princípios da nova versão do modelo LiderA, a versão v3.0 que 
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se dedica especificamente ao estudo de comunidades e que ainda não foi lançada. O presente 

trabalho pretende dar um contributo para esta nova versão. 

Pretende-se com a presente dissertação contribuir para a temática descrita discutindo os critérios 

que devem ser considerados no desenho e conceção de uma comunidade sustentável que pretenda 

ser o mais benéfica possível para os seus moradores e todo o meio envolvente e avaliar a 

sustentabilidade do caso de estudo. 

Propõe-se demonstrar que a vida em comunidade é sustentável a vários níveis e avaliá-los 

segundo os critérios do LiderA e também provar que pode projetar comunidades sustentáveis 

recorrendo ao modelo do LiderA. 

 

 
1.3. Estrutura da Dissertação 

 
A dissertação apresentada é composta por seis capítulos: 

O primeiro capítulo, onde o leitor se encontra agora, diz respeito à introdução, é feito um 

enquadramento do trabalho, e é fundamentado a pertinência da realização do mesmo; 

O segundo capítulo, contém uma revisão de literatura em que são apresentados vários casos 

relevantes de comunidades sustentáveis já existentes e a sua abordagem relativamente ao tema 

da sustentabilidade; 

No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo da ecovila e cohousing em Torres Vedras, 

nomeadamente em termos da observação da situação em que se encontra o projeto e identificação 

dos principais obstáculos à realização do mesmo; 

No quarto capítulo, o caso de estudo é avaliado de acordo com o programa LiderA para 

comunidades sustentáveis, percorrendo os vários parâmetros e atribuindo uma classificação ao 

mesmo. É também proposto um plano de desenvolvimento; 

No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos pela avaliação do 

programa LiderA antes e após aplicação das medidas de melhoria, e as limitações do modelo, 

discute-se também os resultados obtidos nos questionários online e nos focus groups sobre a 

possibilidade de existência e definição de comunidades sustentáveis. 

E finalmente, no sexto capítulo são mencionadas as conclusões fundamentais da dissertação, a 

caracterização do projeto existente e algumas linhas de desenvolvimento que possam vir a ser 

implementadas. 

Para os anexos está destinada alguma informação complementar ao acompanhamento do 

trabalho. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Abordagens 

 
2.1.1 Conceito de Cohousing 

 
Cohousing é um modelo habitacional que visa o resgate da conexão entre moradores e com a 

natureza (Sanguinetti, 2014). Aqui, intercala-se o espaço privado com o comum de forma a recriar 

um sentido de comunidade, preservando sempre a privacidade do individuo (Lietaert, 2010). 

O processo de criação de um cohousing começa inicialmente com um grupo de futuros residentes 

que planeiam o design do local onde irão morar (Christian, 2009). 

É comum, num cohousing situado em regiões suburbanas ou rurais, que haja uma separação entre 

a zona habitacional e o local onde se deixam os carros, os vários espaços interligam-se por 

caminhos pedestres e as cozinhas são comummente colocadas de frente para estes caminhos, uma 

vez que são consideradas o ponto central de interação familiar o que torna o local mais seguro e 

apropriado para crianças (Scotthanson and Scotthanson, 2004), e promove a reconexão social e 

com a natureza (Sanguinetti, 2014). De facto, o design do espaço irá promover as interações entre 

vizinhos e com o meio ambiente.(Williams, 2008). 

O ponto central de qualquer cohousing é a Casa comum e é aqui que a comunidade se encontra e 

onde se realizam as mais variadas atividades comunitárias, tais como: refeições partilhadas, 

reuniões, atividades culturais, workshops ou simples convívio (Sanguinetti, 2014). As práticas de 

partilha têm implicações ambientais e cada vez mais neste tipo de habitação existe um sentido de 

responsabilidade ambiental (McCama, 2011), e uma clara direção no sentido da sustentabilidade: 

conservar recursos naturais, usar produtos orgânicos produzidos e locais e poupar energia com 

preferência por energias renováveis (Williams, 2008). 

A vivência dos modelos de cohousing é marcada por um ambiente seguro e acolhedor, com 

abundância de oportunidades de interação social, repartição de competências e talentos, tais 

como cozinhar, cuidar das crianças e idosos, reparações, limpezas e jardinagem (Scotthanson and 

Scotthanson, 2004). Residentes a trabalhar lado a lado cria um forte sentido de comunidade, algo 

que está quase desaparecido nos dias de hoje (Grinde, 2009). Alguns estudos evidenciam um 

menor consumo diário de recursos nestes bairros em comparação com os bairros “típicos” ou até 

mesmo com os bairros “verdes”, em parte porque o cohousing incentiva a partilha de espaços e 

instalações como jardins, cozinhas, máquinas e eletrodomésticos (Boyer, 2018). 

O cohousing cumpre, também, os objetivos de sustentabilidade no sentido em que cria fortes 

relações sociais, incentiva um comportamento pró ambiental e gera uma maior sensação de bem 

estar entre os residentes (Williams, 2008). 
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2.1.2 Conceito de Ecovila e Bioconstrução 
 

Uma ecovila contribui para uma melhor qualidade de vida dos seus membros e simultaneamente 

colabora com natureza protegendo e regenerando o meio ambiente (For and Future, 2016). É um 

microcosmo do macrocosmo, porque representa numa área relativamente pequena - tipicamente 

com 50 a 400 habitantes- todos as questões da sociedade maior, enquanto fornece soluções 

visíveis para esses problemas (Jackson, 2004). Aqui são integradas as 3 dimensões da 

sustentabilidade, já referidas: ecológica, económica e social/cultural (For and Future, 2016). 

A ecovila (uma das muitas formas de comunidade), tem um objetivo distinto de praticar de um 

estilo de vida sustentável com uma forte dimensão ecológica (Hong and Vicdan, 2016), neste 

sentido procura o acesso a comida, abrigo, água e energia de forma a respeitar os ciclos da 

natureza [S2], tudo isto numa distância próxima, o que aumenta grandemente a qualidade de 

vida, e é muito mais sustentável (Jackson, 2004). 

A construção de ambientes sustentáveis por meio do uso de materiais de baixo impacto ambiental, 

adequação da arquitetura ao clima local e tratamento de resíduos é conseguida com técnicas de 

bioconstrução (MMA, 2008). Os materiais utilizados são variados, dependendo do que existir no 

local: (pedra, madeira, palha, superadobe, adobe, cob, taipa, etc.), sendo que a opção é também 

feita em detrimento de materiais que agridam o meio ambiente (Cantarino, 2006). É importante 

que a casa seja construída valorizando arquitetura tradicional local por ser construída de acordo 

com o clima e com ambiente natural, garantindo moradias agradáveis, utilizando ao máximo as 

energias da natureza como o sol e o vento (MMA, 2008). 

A bioconstrução, ou construção natural, designa um elevado número de processos de construção 

e materiais que visa obter um baixo impacto ambiental (Silva, 2015). 

Assim, a bioconstrução tira partido do aquecimento/ arrefecimento (Pinto, 2013), por exemplo 

pode construir-se uma varanda coberta, e plantar-se árvores em frente às fachadas mais 

ensolaradas. Em climas chuvosos os telhados devem ser bastante inclinados e em climas muito 

secos é bom colocar plantas em redor da casa. 

Para climatização, a casa pode ser bem ventilada através de aberturas cruzadas, nas paredes 

laterais, ou aberturas superiores (MMA, 2008). 

Na bioconstrução, em termos de abastecimento de água podemos recorrer a água de poços ou 

coletar água da chuva. As fontes devem ser de fácil acesso e estar perto da casa, de modo a 

economizar materiais e longe de qualquer contaminação (fezes humanas, por exemplo). A água 

pode ser colocada num pequeno reservatório no telhado que se pode encher, por exemplo, através 

de uma bomba manual. Pode-se também coletar água utilizando o telhado para juntar a água da 

chuva, fazendo um “caminho” de canos que leve a água até ao reservatório, ou até construir 

“canais de infiltração” impedindo que a água seja desaproveitada no terreno (MMA, 2008). 

A indústria alimentar, por exemplo, é uma das indústrias que consome mais água e energia do 

mundo, consecutivamente uma das mais poluentes (Compton, 2018). De facto, tendemos a 

ignorar o uso indireto de água. Este tema foi objeto de estudo de autores como o professor J. A. 

Allan de Kings College London que criou o conceito de pegada de água. A independência 
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alimentar é um aspeto muito relevantes para uma ecovila, não só pela questão económica e 

ambiental, mas também, pela procura de um estilo de vida saudável, com uma alimentação 

baseada em alimentos biológicos. Aqui recorre-se muitas vezes aos princípios da permacultura 

(Holmgren, 2013), que compreende também muitas das técnicas abordadas anteriormente. 

Na visão das ecovilas, o desperdício é visto como um recurso valioso, como tal, todos os sistemas 

devem estar interligados (Christian, 2009). Um processo muito utilizado é a transformação de 

dejetos humanos e animais, assim como lixos orgânicos em fertilizante através da compostagem. 

A fertilidade do solo pode também ser beneficiada pela utilização de biofertilizantes, provenientes 

da fermentação anaeróbica de matéria orgânica, aplicação de fontes de carbono tais como palha, 

madeira e bambu, aplicação de fontes de nitrogénio geralmente urina e matéria orgânica de 

origem animal e vegetal, e a técnica do minhocário, minhocas colocadas no solo vão alimentar-se 

de proteína vegetal e cavar túneis que servem para oxigenar o solo (Vilar, 2008). 

As ecovilas apontam no sentido da autonomia e sustentabilidade energética recorrendo, muitas 

vezes, a energias renováveis: energia solar, biogás, eólica, hidroelétrica, entre outras [S2], tal irá 

aumentar segurança do fornecimento, reduzir potencialmente o custo da energia e 

significativamente as emissões de carbono (Rae and Bradley, 2012). 

 
 

2.1.3. Conceito de Permacultura 
 

A Permacultura é muito mais que uma forma de agricultura orgânica (Telford, 2005), é o 

planeamento consciente da paisagem, que tem por base as relações e padrões da natureza, de 

forma a produzir alimento e energia abundante (Holmgren, 2013). A técnica pode ser utilizada 

para planear paisagens, campos de cultivo orgânico e agricultura biológica, construções 

energeticamente sustentáveis e ecovilas. 

Na esquematização da abordagem (em forma de Flor) da Permacultura (Figura 1) encontramos 

os pontos chave a transformar (Holmgren, 2013). O caminho de transformação é feito de forma 

evolutiva tendo por base uma série de princípios éticos e de design que servem a todos os domínios 

que queremos incorporar (Telford, 2005), um design que utiliza as energias naturais que entram 

no sistema, com as produzidas localmente para garantir um ciclo energético completo (Mollison, 

B., Slay, 1991). 
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O primeiro princípio é “Captar e armazenar energia” (Holmgren, 2013). Em qualquer sistema que 

criamos é relevante que nos tornemos autossuficientes, para tal é essencial que a energia captada 

seja suficiente para mantê-lo. Há que encontrar “Soluções criativas e flexíveis”, “Usar e valorizar 

a diversidade” e sempre que possível “Utilizar energias renováveis (Holmgren, 2013).”. 

É também fundamental que o trabalho “Obtenha rendimentos” (Holmgren, 2013), aquilo que 

fazemos pela natureza ela irá retribuir e isso dar-nos-á, como ser humano, a motivação para 

continuar. Os sistemas mais eficientes geram rendimento e utilizam-no para atender às suas 

necessidades. 

O design de um plantio de Permacultura é feito de forma “Integrar ao invés de segregar” 

(Holmgren, 2013), a localização e a relação com o ambiente natural e humano envolvente, afetam 

o potencial e as características naturais da terra (Telford, 2005). É importante acompanhar ao 

máximo os padrões orgânicos da natureza e manter um ecossistema equilibrado sem excluir 

nenhum aspeto do mesmo (Jelinek, 2017). 

Cada elemento do sistema deve ser escolhido e posicionado de modo a executar o maior número 

de tarefas possíveis (Mollison, 1991), o espaço é dividido em zonas, que são localizadas 

estrategicamente consoante os vários sectores (de sol, chuva, vento, inundação, etc.), sectores 

estes que indicam o ponto central, a partir do qual as energias naturais entram na terra (Telford, 

2005). No centro iremos encontrar as habitações humanas, próximo destas serão colocadas as 

zonas com maior taxa de utilização e necessidade de manutenção, e de dentro para fora 

gradualmente a necessidade de manutenção das áreas vai diminuído, esta é também uma forma 

de conservação de energia do sistema (Holmgren, 2013). 

São privilegiadas as “Soluções pequenas e lentas” (Holmgren, 2013), estas são mais acessíveis e 

fáceis de manter em comparação com as maiores, obtendo um melhor desempenho dos recursos 

locais e produzindo resultados mais sustentáveis (Mollison, B., Slay, 1991). 

Figura 1 - Flor da Permacultura (Mollison, 1991) 
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2.2. Análise de Comunidades Existentes no Mundo 
 

Recorrendo à ferramenta de pesquisa avançada do diretório de comunidades do site ‘Fellowship 

for Intentional Community’ [S3], foram recolhidos dados das comunidades que ainda existem 

hoje em dia com mais de 20 anos , dos tipos ecovila e cohousing, no total 97 comunidades. Os 

dados obtidos, dizem respeito ao resultado total de 97 comunidades com base nos critérios acima 

descritos e encontram-se numa tabela em Anexo (Anexo A). 

Grande parte das comunidades avaliadas, cerca de 71%, estão localizadas na América do Norte, e 

cerca de 12% situam-se na Europa, sete das quais no Reino Unido e uma em Portugal, a ecovila 

de Tamera. No entanto observando o número de comunidades por 10 milhões de habitantes 

verifica-se que a Nova Zelândia é o país com maior incidência, seguido da Dinamarca, Austrália e 

Canadá (Figura 2). 

Cerca de 66% das comunidades estudadas situam-se em zonas rurais, 11 % em aldeias, 7% em 

zonas urbanas e 16% em regiões suburbanas. Em zonas urbanas e suburbanas é mais frequente 

encontrarmos o modelo de cohousing, já que, pela forte dimensão ambiental uma ecovila deve 

estar próxima da natureza (Figura 3). 

A localização é um fator chave na criação de uma comunidade, uma vez que, irá influenciar o 

acesso a infraestruturas urbanas (Crabtree, 2006), a recursos de energia renovável e irá 

determinar as condições do solo (Holmgren, 2013). 
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Figura 2 - Número de comunidades por 10 milhões de habitantes, existentes há mais de 20 anos por país, segundo a 
base de dados da ‘Fellowship for Intentional Community’ [S3]. 
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Figura 3 - Localização das comunidades segundo a base 
de dados da ‘Fellowship for Intentional Community’ 
[S3]. 
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As áreas ocupadas por estas comunidades variam entre os 0.4 e os 1700 hectares, e o número de 

habitantes varia entre os 3 e os 683. Não existe nenhuma relação direta entre área e número de 

habitantes, dado o cariz diferenciado das comunidades, mas em geral e como seria de esperar, 

maior área representa maiores níveis de produção de comida e energia. 

A altura que marca o crescimento exponencial do aparecimento de novas comunidades é a década 

de 60, associada ao movimento hippie, no entanto é entre 1985 e 1995 que se atinge o pico da 

criação de novas comunidades (42 das 97 estudadas) (Figura 4). 

O tempo de planeamento, é também bastante diverso, planear uma comunidade, pode ser um 

processo complexo, uma vez que, na maior parte dos casos este processo é feito pelos próprios 

moradores, havendo que encontrar soluções de convergência de interesses (Christian, 2009). 

Ainda assim 62% das comunidades estudadas demoraram até 2 anos na fase de planeamento, 16% 

demoraram entre 2 e 4 anos e 19% demoraram entre 4 e 11 anos. 

O tipo de habitação providenciada pode ser obtido por compra, arrendamento ou em troca de 

prestação de serviços, e é quase sempre requerido que os membros prestem serviço à comunidade, 

normalmente jardinagem, cozinha construção, limpezas, entre outros. 

Os critérios para a escolha da entidade proprietária de uma comunidade são fundamentais para a 

proteção dos seus membros em relação a potenciais ações judiciais e outras responsabilidades 

financeiras, e tomada de decisão justa entre os membros residentes (Christian, 2009). Segundo 

os resultados do estudo efetuado, esta entidade pode ser uma pessoa singular, um fundo de 

investimento, uma organização sem fins lucrativos ou podem ser alguns membros da comunidade 

ou todos os membros da comunidade. 
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Figura 4 - Ano de início de planeamento das comunidades com mais de 20 anos, segundo a base de dados da 
‘Fellowship for Intentional Community’[S3] 
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Figura 5 - Tempo de planeamento das comunidades, segundo a base de dados da ‘Fellowship for Intentional 
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No que se refere às despesas com a comunidade, em 71% dos casos são compartilhadas. De 

destacar ainda que em 20% das comunidades se optou pela partilha de rendimento pessoal dos 

membros. Sendo que em 14% dos casos a partilha é parcial e em 6% das situações é total. 

Quanto ao uso, as habitações providenciadas pelas comunidades são diversas. Embora, prevaleça 

um propósito de partilha, 59,2% das comunidades utilizam habitações privadas unifamiliares. 

Ainda assim, 23,5% das comunidades opta também por habitações multifamiliares e 30,6% por 

quartos em edifícios (Figura 6). 

 

Uso Habitacional (%) 
 

Habitações Multifamiliares 

Habitações Familiares Privadas 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 
 

 

Em relação à utilização de soluções alternativas de construção, 25,5% das comunidades utilizam 

yurts, tee-pees, domos, cúpulas, casas na árvore e estruturas naturais, e 11,2% utilizam casa 

moveis e autocarros convertidos(Figura 7). Este tipo de soluções alternativas, existem mais 

frequentemente em ecovilas em espaço rural. 

 

 

 
 

Um dos maiores receios de viver em comunidade é o da falta de privacidade (Scotthanson and 

Scotthanson, 2004), no entanto existem várias formas de equilibrar o espaço privado com o 

público, a maior parte delas advêm do processo de design. 

Em termos de instalações e equipamentos comuns: 64% das comunidades, têm uma casa comum 

ou anexos comuns; 62% partilham jardins, estufas e parques infantis; 44% partilham biblioteca; 

38% têm tratores e equipamentos de agricultura comuns, 34% partilham cozinhas, 30% possuem 

veículos comunitários, 29% partilham espaços para workshops, 27% possuem piscinas e lagos 

partilhados e 4% partilham ginásio (Figura 8). 

Figura 7 - Soluções Alternativas de Construção, segundo a base de dados da ‘Fellowship for Intentional 
Community’[S3]] 

Figura 6 - Uso habitacional, segundo a base de dados da ‘Fellowship for Intentional 
Community’[S3] 
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A0 nível das ligações às redes públicas de abastecimento, cerca de 36% das comunidades estão 

completamente conectadas à rede pública  e 15% estão totalmente desconectadas  (Figura 9).     A 

utilização de energias renováveis é superior a 90% em cerca de 15% das comunidades. As 

restantes, 85%, utilizam entre 25% e 75% de energia renovável no seu consumo. 

A grande maioria (90%) produz energia recorrendo à energia solar, 23% utilizam a biomassa, 17% 

energia hidroelétrica e 20% energia eólica(Figura 10). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 - Equipamentos e espaços partilhados, segundo a base de dados da ‘Fellowship for Intentional Community’ 
[S3]. 
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Figura 9 - Abastecimento de energia em comunidades, segundo 
a base de dados da ‘Fellowship for Intentional Community’[S4] 
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Figura 10 - Percentagem de uso de energias renováveis nas comunidades, segundo a base de dados da ‘Fellowship 
for Intentional Community’[S4] 
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No que se refere à produção própria para subsistência alimentar, 75% das comunidades 

conseguem responder a um máximo de 25% das necessidades, 16% conseguem responder a 

valores entre 26 e 49% e 11% dão resposta a valores entre os 50% e 75 %. A sustentabilidade a este 

nível é também conseguida recorrendo ao consumo de comida de produção local. 

Em termos de tomada de decisão dentro das comunidades, 52% das comunidades adotaram o 

consenso. Neste caso para que a decisão seja tomada existe um processo de discussão até ser 

alcançado um consentimento de todos os membros do grupo, esta forma de tomada de decisão é 

mais demorada, no entanto as decisões são, em geral, implementadas mais rapidamente 

(Christian, 2009). 

O consenso modificado é utilizado em 23% das comunidades estudadas. Esta forma de tomada de 

decisão pode tomar várias formas, um exemplo é a unanimidade menos 1 ou unanimidade menos 

2, neste caso a decisão é aprovada se todos os membros do grupo a aprovarem, com exceção de 

uma ou duas pessoas, no máximo, respetivamente (Figura 12). 
 

 

Em cerca de 12% das comunidades as decisões são tomadas por um grupo de líderes, 8% utilizam 

a votação, 2% a sociocracia, 1% a anarquia e 1% têm um líder que toma as decisões pelo grupo. 

Integrado no tema da presente dissertação foram caracterizadas algumas comunidades com o 

interesse para ilustrar o conjunto. No subcapítulo seguinte são partilhadas as principais 

características destas comunidades. 

 

 
2.3. Exemplos de Comunidades Sustentáveis 

 
2.3.1. Tamera 

 

Tamera é uma comunidade, criada por um casal de alemães, em 1995, perto de Odemira no Monte 

do Cerro, com o propósito de criar um modelo para a paz. Hoje em dia conta já com cerca de 170 

habitantes de várias nacionalidades, sendo uma das comunidades com maior dimensão da 

Europa(P. Moura, 2014). 

Figura 11 - Forma de tomada de decisão, segundo a base de dados da ‘Fellowship 
for Intentional Community’[S4] 
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O foco tem sido a capacitação de indivíduos de todo o mundo na construção de uma cultura que 

se regenere sem violência, através da investigação de fundamentos éticos, sociais, sexuais, 

económicos, tecnológicos e ecológicos, da educação daqueles que apoiam os seus projetos e 

divulgação e partilha da visão de “Terra Nova” [S4]. 

O trabalho ecológico em Tamera surge numa tentativa de dar resposta às catástrofes naturais pelo 

mundo [S4], tem por base a criação de uma paisagem de retenção de água, a reflorestação, a 

independência alimentar com recurso a alimentos produzidos na comunidade e redondezas e 

armazenamento de sementes(Dregger, 2015). 

Há 10 anos o local encontrava-se perto da desertificação, quando foi submetido a uma intensa 

pesquisa por parte do especialista austríaco em permacultura, Sepp Holzer, que propôs a 

transformação total da paisagem com a criação de vários reservatórios de retenção de água 

conectados entre si que coletam a água das chuvas durante o Inverno. 

Hoje o espaço encontra-se verde e com fertilidade para produzir a maior parte dos alimentos que 

consome. Os lagos, não estando selados com nenhum material artificial, permitem que a água 

coletada vá sendo integrada no terreno de forma gradual o que possibilita uma melhor e mais 

eficiente assimilação desta por parte da vegetação. A conclusão retirada foi que de facto a água da 

chuva é suficiente desde que tenhamos uma solução para que não seja infiltrada nos aquíferos 

subterrâneos, neste caso a solução encontrada foi a criação da paisagem de retenção aquática (P. 

Moura, 2014). 

O resultado de tudo isto foi então a possibilidade de reflorestar toda a área, centenas de árvores 

florestais e de fruto e arbustos foram plantados, isto permitiu uma reconstituição do solo de topo 

e a reabsorção de carbono da atmosfera. Animais selvagem como raposas e javalis repovoaram a 

região. Foram também criados vários hectares de plantações de frutas e legumes e mantido um 

campo com mais de 350 oliveiras. [S4] 

 
Tamera produz cerca de 50% a 75 % da energia necessária à sua subsistência, em grande parte 

recorrendo à energia solar, e procura alcançar a independência energética nos próximos anos. 

Como tal foi criada uma cozinha de pesquisa que utiliza espelhos, biogás, energia solar e ciclos 

termodinâmicos para que possam ser criados modelos viáveis de energia descentralizada pelo 

mundo, estes modelos são depois aplicados no resto da comunidade. Por exemplo o espelho 

Scheffler é desenhado para concentrar a energia solar num coletor estático (Figura 12). Um 

refletor com 10𝑚2 pode produzir entre 2.2 a 3.3 kWh de energia. Este sistema permite que se 

cozinhe a temperaturas muito mais elevadas, logo de forma mais rápida e eficiente. Outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Espelho Scheffler, Tamera [S4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13- Digestor de Biogás, Tamera [S4] 

http://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=69
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espelhos, recorrendo a motores Stirling, através de diferenças de temperatura fazem mover um 

êmbolo ligado a um pistão, estão ligados a bombas de água ou a produtores de eletricidade. 

O sistema da estufa faz circular óleo vegetal num tubo aquecido por uma lente em forma de tira 

ao longo das paredes transparentes da estufa. O óleo quente irá aquecer motores, e serve para 

cozinhar à noite, ou para quando não há luz solar direta. O digestor de biogás, permite que seja 

possível cozinhar quando não há sol, aproveitando o lixo orgânico misturado com água quente, 

para produzir metano [S4] (Figura 13). 

A arquitetura é experimental, em construções leves e de terra, uma técnica experimentada em 

Tamera e levada para outras ecovilas por todo o mundo foi a construção em fardos de palha. O 

auditório da comunidade é a maior construção em fardos de palha da Península Ibérica. As 

paredes foram construídas com 1500 fardos e levaram um reboco de argila com cinco centímetros 

de espessura, o telhado é coberto de relva. Estas técnicas permitem manter uma temperatura 

interior amena no auditório tanto no Inverno como no Verão (IJornal, 2011). 

 
 

2.3.2. Fundação e Comunidade Findhorn 
 

A informação contida neste subcapítulo tem por base a informação contida website da 

Comunidade de Findhorn [S5]. 

Fundada em 1962 por Peter e Eileen Caddy e Dorothy Maclean, a comunidade Findhorn, no norte 

da Escócia, é famosa pelo seu trabalho com as plantas e com o reino natural, tem atualmente 90 

habitantes, e mais de 400 pessoas estão envolvidas no projeto. 

A comunidade acredita na relação indivisível de toda a vida, e procura uma forma de vida 

espiritual, social e economicamente sustentável. Utiliza formas de construção ecológicas, 

produção energética consciente, reciclagem e plantação de alimentos orgânicos. Integra mais de 

40 organizações, ligadas entre si por uma visão positiva do Planeta Terra. 

A construção de edifícios com zero carbono e reabilitação de edifícios existentes possibilitou uma 

estratégia imediata e de baixo custo de resposta às alterações climáticas. Até hoje a comunidade 

de Findhorn é constituída por 61 edifícios com certificação ecológica, recorrendo ao uso de 

recursos solares passivos, através da orientação e layout de janela, painéis solares para 

aquecimento de água, recolha e reciclagem de águas pluviais, madeira cultivada e colhida nas 

florestas locais, pedra local, telhado com telhas de barro natural, instalações partilhadas 

(lavandaria, cozinhas, salas de estar, etc.), sistema de aquecimento urbano com caldeira de 

condensação a gás, etc. (Figura 15). 

Os novos edifícios na ecovila têm níveis mais altos de isolamento, janelas com vidros duplos ou 

triplos com revestimento de janela de baixa emissividade, e lâmpadas fluorescentes compactas 

com eficiência energética. 

Existem 4 turbinas eólicas com uma capacidade total de 750kW, que suprem mais de 100% das 

necessidades de eletricidade da comunidade. Quando a produção excede a demanda, o excedente 

é exportado para a rede. A geração de eletricidade verde é um dos negócios comunitários. 

Um estudo atual sobre o atual consumo de energia da comunidade, conclui que 28% da energia 
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consumida é renovável (energia hidroelétrica, a produção de energia eólica pelas turbinas eólicas, 

o uso de lenha para backup e aquecimento primário, e os recursos energéticos solares ativos e 

passivos) sendo que a maior parte continua a ser proveniente de combustíveis fósseis. 

Através do uso de materiais naturais e não tóxicos desenvolveu-se uma estrutura de “breathing 

wall” que permite uma interação entre as pessoas e as paredes dos edifícios e modera a humidade, 

melhorando a qualidade do ar. Alguns edifícios utilizam a construção em fardos de palha, no 

sistema “Earthship”, com pneus de carro reciclados. 

O “Living Machine” é um sistema, utilizado em Findhorn, que encaminha o esgoto para uma 

estufa com vários tanques, contendo diversas comunidades de bactérias, algas, microrganismos, 

numerosas espécies de plantas e árvores, caracóis e peixes, formando um sistema ecológico que 

funciona como biofiltro. Ao passar pela série de tanques, a água resultante é pura o suficiente para 

ser descarregada diretamente no mar ou para ser reciclada. A tecnologia é capaz de atender a 

novos padrões de escoamento de esgoto, não recorre a produtos químicos e tem um custo capital 

relativamente baixo. 

Cerca de 25% dos alimentos consumidos em Findhorn são produzidos na comunidade e 

aproximadamente 90% na região onde se situa. A Earthshare é uma associação de suporte à 

agricultura comunitária e tem por base métodos de agricultura biodinâmica. Foi criado para 

aumentar a produção e melhorar a qualidade dos alimentos. Hoje em dia já conta com 25 hectares 

de plantações distribuídas por 3 propriedades que produzem vegetais biológicos, queijo orgânico, 

ovos e carne para a comunidade e consumidores locais. 

 
 

2.3.3. Auroville 
 

Fundada a 28 de Fevereiro de 1968, perto de 

Pondicherry no sul da India, Auroville é um 

município internacional reconhecido pelo 

Parlamento em 1988 (Uildotech, 2014). Hoje é 

habitada por 1780 pessoas de 35 países, incluindo 

736 pessoas de origem indiana e ocupa uma área de 

cerca de 2000 hectares. 

A comunidade que se transformou em cidade tem a 

forma de um círculo e é rodeada por um cinto verde com 1.25 km de largura (Kapoor, 2007) 

(Figura 14).Em planta tem a forma de uma galáxia, e é composto por uma zona de plantações 

orgânicas, pasto, pomares, florestas e áreas de vida selvagem, este cinturão atua como barreira 

contra a invasão urbana, fornece uma variedade de habitats para a vida selvagem e serve como 

fonte de alimentos, madeira, medicamentos naturais, etc... Esta zona é um exemplo de 

transformação bem-sucedida do deserto num ecossistema vibrante e tem por base princípios de 

permacultura [S6]. 

Em Auroville há uma politica de utilização de materiais locais, não só porque se procura uma 

construção prática e sustentável mas também porque a cidade mais próxima onde se podem 

Figura 14 - O modelo do conceito de galáxia de 
Auroville [S6] 
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comprar materiais é Chennai e fica a 160 Km de distância (Uildotech, 2014). Os blocos de terra 

comprimida são muito utilizados na construção dentro da comunidade, em especial em edifícios 

habitacionais. O ferrocimento é também muito utilizado sobretudo em tanques de água, telhados, 

latinas e tanques de biogás(Gangopadhyay and Chakraborty, 2015). 

Existem algumas comunidades intencionais mais pequenas dentro de Auroville, Verite é uma 

dessas comunidades (Kapoor, 2007). Verite tem uma área de 14 hectares é construída em blocos 

de terra compactos e tem lavandaria e instalações sanitárias partilhadas. Aqui as necessidades de 

eletricidade são sustidas a partir de um sistema de painéis fotovoltaicos, tem um sistema de 

colheita de água das chuvas e uma grande horta comunitária e pomar, regada com água cinzenta 

tratada e fertilizada com compostos naturais(Gangopadhyay and Chakraborty, 2015). 

Com uma área de 25 𝑘𝑚2, não existindo transportes públicos, em Auroville os meios de transporte 

utilizados são bicicletas, carros e motocicletas. É incentivado o uso de veículos de motor 

elétrico(Gangopadhyay and Chakraborty, 2015). 

A separação do lixo é feita em toda a comunidade e o lixo orgânico é transformado em composto, 

assim como os excrementos e urina humana e de animais. Vários edifícios utilizam sistemas de 

saneamento de seco de excrementos humanos que visam economizar água e reutilizar os 

nutrientes das plantas e biomassa. O princípio é separar, tratar e realmente obter benefício do 

esgoto, estes sistemas não requerem descarga possibilitando assim uma enorme poupança de 

água (Gangopadhyay and Chakraborty, 2015). 

 

 
2.4. Modelo LiderA 

 
O LiderA é um sistema voluntário para avaliação de sustentabilidade que teve início no ano 2000, 

criado pelo professor Manuel Duarte Pinheiro do Departamento de Arquitetura e Engenharia 

Civil do Técnico, Universidade de Lisboa (Pinheiro, 2011). 

O sistema tem por base 6 princípios de boas práticas a nível da sustentabilidade: integração local, 

recursos, cargas ambientais, conforto ambiental, vivência socioeconómica e uso sustentável. Os 

seis princípios dividem-se em 22 áreas que dão origem a 43 critérios. A avaliação é feita de A até 

E em que E representa a prática usual e, por exemplo, A+ representa uma melhoria de 90% em 

relação a essa prática (Pinheiro, 2010), no Anexo B encontram-se a caracterizadas as diferentes 

classes de desempenho. 

O LiderA apoia a procura por sustentabilidade na promoção, projeto, construção e manutenção 

de ambientes construídos, destina-se a promotores, designers, construtores, gerentes de 

construção e clientes (Pinheiro, 2011). 

Inicialmente, numa primeira versão V1.02, direcionava-se sobretudo a edifícios e envolvente, 

mais tarde, na versão V2.0, decidiu alargar-se a possibilidade do sistema para o ambiente 

construído, incluindo bairros e quarteirões procurando apoiar à existência de comunidades 

sustentáveis.  

Na presente dissertação, serão aplicados os princípios da nova versão V3.0,  na avaliação do caso 

de estudo, esta dedica-se em criar, reabilitar e gerir comunidades de forma responsável e 
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sustentável a todos os níveis. Esta versão ainda não foi lançada no mercado, pelo que, esta tese irá 

contribuir para o desenvolvimento da mesma. 

Segundo o artigo 160º e 161º do Diário da República(2ª série- Nº9 de 14 de Janeiro de 2010), 

relativo aos municípios de Lisboa, Torres Vedras, Beja e Santarém : existe um sistema de incentivo 

à construção sustentável no âmbito do sistema LiderA, que pode levar à redução das taxas a 

aplicar às operações urbanas, até 25%. 
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3. Caso De Estudo: Quinta da Arroteia Ecovila & Cohousing 

3.1. Características do Projeto 
 

A Kunoleco (do esperanto que significa comunhão, companheirismo) é uma marca de transição, 

que cria e apoia projetos que revertam a tendência contemporânea do individualismo, conectem 

pessoas de forma autêntica e promovam a sustentabilidade social, económica e ecológica. 

Tem como principal foco a criação de sinergias entre indivíduos, pretende mudar o paradigma 

dos condomínios, tornando-os em autênticas comunidades funcionais, onde existe mais 

cooperação e interajuda entre vizinhos, mas também encontrar soluções que promovam a 

biodiversidade e a gestão eficiente de recursos. 

 
 

 
 

O caso de estudo da presente dissertação foca-se no design de um condomínio ecologicamente 

positivo, interdependente e sinérgico, com base em princípios de permacultura. A Quinta da 

Arroteia Ecovila & Cohousing pretende ser um projeto piloto de criação das sociedades e 

comunidades sustentáveis do futuro. 

A Quinta da Arroteia localiza-se nos limites da aldeia do Furadouro, freguesia de Dois Portos, 

concelho de Torres Vedras (Figura 15). 

O projeto será integrado numa paisagem que satisfaz as necessidades de conforto, alimento 

saudável, vida ativa e o contacto com a Natureza. E será facilitado por uma equipa com experiência 

Figura 15- Localização da Quinta da Arroteia, com recurso à ferramenta Google Earth 
Pro[S7] 
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em gestão de condomínios e dinâmicas de grupo que assegura a qualidade da comunicação entre 

o grupo e facilita a tomada de decisão e gestão de conflitos. 

O terreno, com uma área total de 113 771 m², encontra-se maioritariamente abandonado, com um 

solar degradado, que servia para eventos e festas da aldeia, um campo de futebol, um campo 

multiusos e uma associação recreativa que ainda são utilizados pelos moradores da região. A 

maior parte do terreno é de natureza eucaliptal (46,15%) (Figura 16) e agrícola (22.82%) (Figura 

17) com abundância de água, mas atualmente sem qualquer tipo de exploração. 
 

 

  

 
Tipicamente, os projetos de cohousing são desenhados pelos próprios moradores, neste caso, e 

como este modelo foi desenhado pela equipa de projeto e por se tratar de uma inovação, uma vez 

que será o primeiro modelo de cohousing em Portugal houve a necessidade de numa fase inicial 

clarificar as verdadeiras necessidades humanas e sociais que se queriam ver respondidas. 

Assim, tive o privilégio de acompanhar e colaborar desde o início em todo o processo de 

investigação sobre o tema, onde recolhemos toda a informação no que respeita às necessidades 

humanas e sociais através da realização de focus groups e questionários online. No final desta 

pesquisa, reuniram-se um conjunto de objetivos e estratégias a ser implementadas nas 3 

dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e económica. 

No Anexo C encontra-se uma tabela que resume os objetivos, necessidades e estratégias 

encontradas, nas dimensões social, ecológica e económica. 

Ao analisar as necessidades e estratégias estabelecidas pelos estudos efetuados, estas, foram 

agrupadas em 4 grupos de desenvolvimento: design para a sustentabilidade, gestão participativa, 

coabitação e arquitetura bioclimática. 

Ficou assim estabelecido que se iria criar um espaço resiliente que satisfizesse as necessidades 

humanas, e a evolução das mesmas, nos seguintes termos: 

• Gerar um impacto positivo na paisagem; 

• Criação e gestão de recursos que circulam e fecham ciclos; 

• Baixos níveis de desperdício; 

• Interdependências que se assemelham aos sistemas que existem na natureza. 

Figura 16 – Eucaliptal localizado na Quinta da 
Arroteia 

Figura 17 - Terreno agrícola abandonado, Localizado na 
Quinta da Arroteia 
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O design focado na sustentabilidade tem como propósito satisfazer as necessidades dentro dos 

limites da propriedade, ou seja, ter um impacto ambiental "zero" onde existe uma autonomia local 

em que todos os elementos da quinta têm uma relação interdependente e onde não existe 

desperdício. 

Foi decidido que se iriam desenvolver estratégias no sentido de possibilitar uma dinâmica de 

colaboração e comunicação benéfica entre moradores. Para tal, faz parte da visão deste modelo 

de cohousing os seguintes pontos chave: 

• Facilitar os processos de decisão em grupo e beneficiar da inteligência coletiva para 

encontrar soluções. 

• Experimentar e testar hipóteses através da experiência, numa ótica de melhorar 

continuamente, implementando pequenas mudanças ao longo do tempo. 

• Gerar transparência e responsabilidade em relação à informação disponível e resultados 

obtidos. 

Prevê-se a necessidade deste projeto ter uma entidade que faça a gestão do condomínio e a 

facilitação da comunidade que irá residir na Quinta da Arroteia. 

O papel do facilitador não será um papel de liderança ativa, mas sim uma figura de educação e 

auxílio que permite criar condições para a autonomia e independência do grupo de moradores, 

principalmente no início da vivência neste espaço. 

Projetaram-se edifícios bioclimáticos que têm em conta o meio em que se inserem e os recursos 

disponíveis nesse mesmo meio (vento, sol, água, vegetação, etc.). 

Decidiu-se que o modelo utlizado seria o de cohousing e como modelo legal seria considerado um 

condomínio, por ser o que mais se assemelha ao modelo de coabitação. 

A Kunoleco fornece, também, uma aplicação móvel que permite construir redes com vizinhos e 

partilhar necessidades, talentos e interesses de cada um dos residentes do condomínio, a 

plataforma estará integrada no conceito e irá possibilitar a comunicação e gestão dos espaços 

comuns. 

 
 
 

3.1.1. Planta de Zonamento 
 

Dos critérios definidos anteriormente, e com base em vários estudos de levantamento local foi 

definida a planta de zonamento que pode ser observada na Figura abaixo (Figura 18). As várias 

instalações estão assinaladas com letras de A a K em planta: 
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A - Solar ou casa comum: O solar é um edifício pré-existente no terreno, que remonta ao 

século XVIII. O edifício encontra-se bastante degradado, mas será reabilitado. Irá servir diversas 

funções dentro da comunidade, tais como: partilha de refeições e espaço de reuniões e de convívio 

entre moradores e vizinhos. 

A estrutura original será mantida, as salas já existentes servirão de lavandaria e despensa. A sala 

de estar e de refeições serão no primeiro andar. A cozinha tem vários acessos e uma grande janela 

para o parque infantil, de forma a assegurar o supervisionamento das crianças. No último andar 

será construída uma mezanine onde se pode conviver, mais relaxadamente. 

B- Habitações Privadas Bioclimáticas: A arquitetura será bioclimática, ou seja, irá 

aproveitar os recursos pré-existentes no local, proporcionando conforto a baixos custos 

energéticos. Serão contruídas 25 frações autónomas. 

C- Espaço de Co-working: Um espaço com 200 m², onde que se pode trabalhar 

individualmente ou em pequenas equipas, dividido numa sala pequena, uma sala de reuniões e 

uma sala de trabalho comum. 

D- Oficina comunitária: Situada perto da zona agroflorestal, é o local onde serão processados 

os materiais da floresta que irão servir a construção da comunidade e serão feitas todo o tipo de 

reparações. O objetivo é capacitar os moradores a manter e desenvolver o espaço. 

E- Infraestruturas de Desporto: No terreno existe atualmente um campo de futebol de 11, 

partilhado com o Clube de Futebol Juvenil de Torres Vedras e um campo de jogos variados 

A - Solar ou casa 
comum 

B - Habitações 
Privadas 

C - Espaço de Co-
working 

E – Infraestruturas 
de Desporto 

D - Oficina 
Comunitária 

F - Sistema 
Agroflorestal 

G- Barragem 

H - Viveiro 

J - Central de Biogás 

I - Piscina Natural 

K – Tratamento de Águas 
Cinzentas 

Figura 18 - Planta de Zonamento para a Quinta da Arroteia 
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(basquetebol, volley, etc.), estes campos serão mantidos e será construído um ringue de paddle e 

um circuito de manutenção com 1400 m de comprimento e 8 máquinas de exercício. 

F- Sistema Agroflorestal (Food forests`): Este sistema, abrange uma grande diversidade de 

espécies num espaço relativamente pequeno, no qual se juntam espécies arbóreas (incluindo 

frutíferas e outras espécies perenes), culturas agrícolas e animais domésticos, que interagem entre 

si, cumprindo diferentes funções ecológicas. O sistema será responsável pela produção de parte 

dos recursos alimentares, consumidos pela comunidade. 

G- Barragem: A barragem tem o intuito de abastecer a população residente e reidratar 

gradualmente a paisagem. Terá capacidade para armazenar 500 000 litros de água. 

H- Viveiro: Será um espaço reservado ao cultivo de plantas anuais e perenes que poderão mais 

tarde ser transplantadas para a agroflorestal. 

I- Piscina Natural: Trata-se de uma piscina que recorre a processos naturais para manter a 

água limpa e livre de impurezas. As plantas irão executar a filtragem da água e os microrganismos 

a destruição das bactérias. 

J- Central de Biogás: O biogás será produzido a partir de compostos orgânicos, num 

biodigestor que funciona acima dos 50ºC e irá produzir fertilizante a ser utilizado na agricultura 

e metano que poderá posteriormente ser utilizado na produção de calor. 

K- Tratamento de Águas Cinzentas: A água cinzenta (proveniente de lavatórios, máquinas, 

duches e banheiras) será tratada por sistemas naturais e posteriormente utilizada em sistemas de 

rega da agrofloresta. 

De seguida (Figura 19), apresenta-se um mapa com as principais zonas de uso e respetivas áreas: 

habitacionais, agroflorestais, floresta produtiva, estruturas comuns, entre outros. 

  

 

A floresta produtiva: é um sistema agroflorestal com foco em espécies florestais e uma grande 

diversidade de estratos: espécies emergentes, arbustos, herbáceas e fungos. O sistema será 

responsável pela produção de alguns alimentos, mas essencialmente combustível e fibra para a 

comunidade. 

Figura 19 - Áreas das principais zonas de uso 
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Os corredores de vida selvagem providenciam a diversas espécies um habitat e abrigo, 

permitem que animais de maior porte atravessem a propriedade sem se colocarem em risco e 

contribuem para uma maior biodiversidade. Servem também de proteção contra o vento. O 

elevado número de espécies contribui para a proteção contra o fogo. 

 
 
 

3.1.2. Zona Habitacional 
 

A zona habitacional é o ponto fulcral do projeto e como tal é importante definir algumas 

características da mesma. A planta seguinte (Figura 20), ilustra esta zona com maior pormenor. 

 

 

Do que já foi referido acima falta mencionar a casa de banho de saneamento seco ou de composto 

orgânico e a estufa de aquoponia. 

A casa de banho de saneamento seco como o nome indica não irá necessitar de água, não estando 

ligada ao sistema de águas residuais. A matéria orgânica irá decompor-se num contentor e pode 

posteriormente fertilizar o sistema agroflorestal e a floresta produtiva. 

A estufa de aquoponia, consiste numa estufa com um conjunto de tanques de água no interior, 

onde se faz a criação de peixes e o cultivo de plantas e vegetais de forma interdependente: o 

A -Biblioteca 

 
B - Cozinha comum 

 
C - Sala de Estar e Refeições Partilhadas 

D - Parque Infantil 

E - Espaço de reuniões multifuncional 

F - Estufa de aquoponia 

G - Reservatórios de águas pluviais 

 
H - Central de biogás por digestão 

termofilica de efluentes 

 
I - Habitações plurifamiliares 

 
J - Central de tratamento de águas 

cinzenta 

 

K - Agroflorestal sintrópica 

L - Viveiro de perenes 

M - Viveiro de anuais 

N - Casa de banho seca 

O - Praça Central e Jardins de Aromáticas 

 
P - Espaço aberto 

Figura 20 - Planta de Zoneamento da Zona Habitacional da Quinta da Arroteia 
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excremento emitido pelos peixes vai servir como fertilizante para as plantas que por sua vez vão 

filtrar a água para que tenha qualidade para a piscicultura1. 

É importante também salientar que neste projeto se procurou minimizar a circulação de veículos 

motorizados dentro da propriedade. Os caminhos assinalados a vermelho em ambos os mapas, 

tratam-se de caminhos pedestres e as estradas, a castanho acinzentado, são estradas de terra 

batida. 

Ficou decidido que se iriam construir um total de 25 habitações, e 42 lugares de estacionamentos, 

as áreas e tipologias de cada uma destas habitações, encontram-se resumidas na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Caracterização das diferentes tipologias habitacionais 

  Tipologias  Área (m2)  Quantidade  
T0 45 3 

T1 70 7 
T2 100 9 
T3 120 3 

  T3 duplex  130  3  

 

 
3.1.3. Modelo de Habitação 

 
Embora o projeto de habitação não esteja completamente concluído, a habitação será bioclimática 

e foram definidas algumas características base da mesma: 

• A orientação é para sudoeste e nessa fachada as janelas são grandes e de vidro duplo; 

• O sombreamento será feito pelo exterior através de uma pala comprida o suficiente para 

proteger a casa da exposição solar nos períodos de verão e aproveitar a luz solar durante o 

inverno ( Figura 21); 

• A noroeste, existem menos janelas e estas são mais pequenas, evitando perdas de calor, em 

especial durante o inverno; 

• O telhado é inclinado e possui uma só água, com sistema para recolha de águas pluviais. Existe 

um reservatório conjunto ao qual estão ligadas todas as habitações (Figura 21); 

• Será construída uma lareira embutida numa parede central, que funciona como uma massa 

térmica, armazenando e distribuindo o calor pela casa. A lenha necessária pode ser recolhida 

na agrofloresta (Figura 22); 

• Ficou definida a construção em madeira tradicional: a madeira é um dos materiais que é 

utilizado há mais tempo na construção e tem grande valor quando projetado, aplicado e 

mantido corretamente; 

 
 
 
 

 
1 Refere-se à produção de peixes em cativeiro (Harahap, 2013) 
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Figura 21- Modelo de Habitação fechado 

 

 

3.2. Análise de Custos 
 

Os custos de construção, apresentados de seguida, foram obtidos pelos projetistas por consulta a 

empresas de especialidade e associações. 

 

Tabela 2 – Análise de custos de construção dos edifícios habitacionais, [S8 , S9 e S10] 

Ref.: 700-950€/m2 800,00 €    

     

Tipologias Área( m²) Custo construção Nº Custo de construção total 

T0 45 36 000,00 € 3 108 000,00 € 

T1 70 56 000,00 € 7 392 000,00 € 

T2 100 80 000,00 € 9 720 000,00 € 

T3 120 96 000,00 € 3 288 000,00 € 

T3 duplex 130 104 000,00 € 3 312 000,00 € 

Resumo 2275  25 1 820 000,00 € 

 
Tabela 3 - Análise do custo de Reabilitação do Solar 

Área (m2) €/m2 Custo de reabilitação do solar 

483 1 000,00 € 483 000,00 € 

 
 

Os custos dos espaços desportivos incluem o circuito de manutenção o campo de paddle e a 

reabilitação do campo multidesportivo. O campo de futebol não necessita de reabilitação uma vez 

que se encontra em bom estado de conservação. 

Considerou-se que a floresta não necessita de investimento porque a venda do eucalipto existente 

no local permite a reflorestação autossuficiente. 

No custo das infraestruturas considerou-se: acessos, arruamentos, lixos, canalização, rede de 

esgotos, parte elétrica, iluminação pública, estacionamento central de biogás e casa de banho seca. 

Telhado 

inclinado 

Janelas 

grandes 

Massa 
Térmica 

Figura 22 - Modelo de habitação aberto 
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Tabela 4 - Análise do Custo total de Construção 

 
 

Descrição Custo 

Construção de moradias (800 €/m²) 1 820 000,00 € 

Recuperação Solar (1000€/m²) 483 000,00 € 

Cozinha e Biblioteca (anexo ao Solar)( 800€/m²) 240 000,00 € 

Equipamento do Solar, Lavandaria e Coworking 40 000,00 € 

Espaço Coworking 160 000,00 € 

Espaços desportivos 23 000,00 € 

Praça central e jardins 12 000,00 € 

2x Casas de Ferramentas + Ferramentas 20 000,00 € 

Piscina natural[S11] 18 450,00 € 

Estufa de Aquoponia 5 000,00 € 

Floresta -  € 

Horta & Pomar (4€/m²) 27 800,00 € 

Lagos e Barragem (Fito depuração) 12 000,00 € 

Movimentações de terra 80 000,00 € 

Infraestruturas (10 000€/fogo) 250 000,00 € 

Total Construção 3 191 250,00 € 
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4. Avaliação e Plano de Desenvolvimento do Caso de Estudo 

Segundo os Critérios do LiderA 

4.1 Avaliação Segundo os Critérios do LiderA 
 

A avaliação e plano de desenvolvimento do presente caso de estudo do Cohousing em Torres 

Vedras segundo os critérios do LiderA, tem por base o pressuposto que o projeto será executado 

conforme o mencionado no presente trabalho e dado como garantia através do documento anexo 

assinado pelo responsável do projeto (Anexo D). A visita ao local permitiu aprofundar as 

características do terreno e do meio envolvente. 

A avaliação da sustentabilidade do projeto foi realizada seguindo os vários princípios da tabela 

fornecida pelo sistema de certificação e avaliação LiderA. É importante ressalvar que alguns 

fatores só poderão ser avaliados durante ou após a construção. 

A Tabela 5 sintetiza algumas das áreas relevantes para a avaliação das várias vertentes: 

Tabela 5 - Áreas relevantes para o estudo da integração local 
 

 Área % da Área Total 

Área reaproveitada – C1 11 517 m² 10,12% 

Área impermeável – C2 6 096,31 m² 5,36% 

Área permeável – C2 107 674,69 m² 94,64% 

Área Verde – C3 105 328,5 m² 92,58% 

Área total 113 771 m² 100% 

 
 
 

4.1.1. Integração Local 
 

Na vertente da integração local o melhor desempenho conseguido surge no critério de 

impermeabilização do solo (C2), seguido dos critérios de valorização ecológica (C3), serviços dos 

ecossistemas (C4) e valorização do património construído(C6). 

Na Tabela 6, é apresentada a avaliação obtida para o projeto de cohousing na vertente de 

integração local. 

Tabela 6 - Avaliação obtida na vertente de integração local segundo os critérios do LiderA 

 

Área Ponderação Critério Classe 

Solo 
1% C1 - Organização Territorial  A 

2% C2 - Impermeabilização do Solo A++ 

Ecossistemas 

Naturais 

2% C3 - Valorização ecológica A+ 

1% C4 - Serviços dos ecossistemas  A+ 

Paisagem e 

Património 

2% C5 - Valorização da paisagem C 

2% C6 - Valorização património construído A+ 
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Figura 24 – Imagens do Solar do século XIII 

4.1.1.1. Solo 

 
Relativamente ao critério de organização territorial (C1), o projeto apresenta uma prática mais 

sustentável do que a prática usual. O terreno onde será executado o projeto encontra-se 

praticamente em abandono, sendo que a sua reabilitação poderá contribuir positivamente para o 

espaço público e potenciar a vocação definida no Plano Diretor Municipal (PDM). Adicionalmente 

as construções e estruturas existentes nomeadamente o solar, o campo de futebol e o campo 

multiusos serão mantidas e/ou reabilitadas. 

A área total que será reaproveitada corresponde 10,12% da área total do terreno (Figura 23, Tabela 

5) e corresponde a 100% da área que já se encontrava anteriormente construída. 

O solar que remonta ao século XVIII (Figura 24) encontra-se bastante degradado, havendo 

somente a hipótese de manter as fachadas. O Solar será reabilitado com o propósito de servir 

como casa comum, local onde a comunidade se reúne para conviver, fazer reuniões e partilhar 

refeições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O campo de futebol de relvado sintético com espaços de apoio (balneários, instalações sanitárias, 

zona de bar) e iluminação (Figura 25) e o campo multidesportivo (Figura 26) , são utilizados pela 

Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Furadouro (ACRDF) através de um contrato em 

regime de comodato e serão, também, mantidos. 

Figura 23 - Mapeamento das zonas a ser reaproveitadas 
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Em relação ao uso do solo, foi aprovado pela Câmara Municipal de Torres Vedras (em 13 de 

Novembro de 2008) um Pedido de Informação Prévia (PIP) para intervenção de uma operação de 

loteamento, abrangida pelo Plano Diretor Municipal (PDM), com a área de 20 194,2 m², 

correspondente a 25 lotes para moradias unifamiliares, variando a área de cada um dos lotes entre 

326 e 940 m² (Tabela 7).O projeto em estudo cumpre todas as características definidas pelo PIP. 

Tabela 7 - Áreas do terreno por tipos de afetação segundo o plano de loteamento 
 

Tipo de afetação Área (ha) % 

Sede de Associação 0,2 1,76 

Solar século XVIII e terreno adjacente 0,24 2,11 

Loteamento 2,02 17,68 

Campo de Futebol 1,17 10,29 

Zona florestal: eucaliptal 5,2 45,73 

Zona agrícola 2,55 22,43 

Área total 11,37 100 

 

No que se refere à impermeabilização do solo (C2), a área de solo impermeável é bastante inferior 

à prática usual. Como se pode verificar na Figura 32, a área impermeável é bastante reduzida em 

comparação com a área total do terreno, representando apenas 5,36% desta, o que significa que 

94,64% da área é permeável (Tabela 3, Figura 26). 

 

Figura 25 - Campo de Futebol Figura 26 - Campo Multiusos 

Figura 26 -Mapeamento das zonas impermeáveis 
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4.1.1.2 Ecossistemas Naturais 

 
No que se refere à valorização ecológica(C3), o projeto é superior relativamente ao desempenho 

corrente, tanto pela percentagem de área verde face à superfície total do lote, como pelo número 

elevado de espécies autóctones introduzidas e mantidas no local. 

As áreas verdes representam 92,58% da área total (Figura 27, Tabela 5). Destas fazem parte as 

agroflorestas de alta e média manutenção, a floresta produtiva, os quintais privados nas várias 

habitações e os corredores de vida selvagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A espécies autóctones arbóreas presentes no terreno que serão mantidas são: quercus suber 

(sobreiro) (Figura 28) e pinus pinaster (pinheiro bravo) (Figura 29). Algumas das espécies 

autóctones que serão introduzidas no local são: a quercus rotundifolia (azinheira), arbutus unedo 

(medronheiro), castanea sativa (castanheiro), pinus pinea (pinheiro manso), salix alba (salgueiro- 

branco), ilex aquifolium (azevinho), ceratonia siliqua (alfarrobeira), entre outras. 

  
Relativamente aos serviços de ecossistema (C4), a execução do projeto em estudo contribui para 

a criação de novos serviços, e promove a continuidade através da abrangência de ligações e 

minimização de obstáculos através de estradas em terra batida, arborização acentuada e da grande 

quantidade de área coberta por espaços verdes permeáveis (92,58%). Desta forma permite-se a 

livre circulação das espécies e contribui-se para a biodiversidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 - Quercus suber (sobreiro) presente na 
Quinta da Arroteia 

Figura 29 - Pinus pinaster (pinheiro bravo) 
presente na Quinta da Arroteia 

Figura 27- Mapeamento das zonas verdes 
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Serão introduzidos serviços de ecossistema de produção (de alimento e energia), e culturais 

(saúde, lazer e bem-estar). Serão também integrados serviços de suporte da biodiversidade e 

formação de habitat, através da criação da paisagem aquática e introdução de um elevado número 

de espécies arbóreas. 

 
 
 

4.1.1.3. Paisagem e Património 

 
Em relação à valorização da paisagem (C5), em termos de volumetria a altura é semelhante à 

média local (1/2 pisos). 

A construção típica da região é em alvenaria de taipa ou adobe e alvenaria de pedra argamassada. 

Embora a construção em madeira não corresponda à construção típica da região esta integra-se 

perfeitamente na paisagem tanto pela cor, como pela natureza que carrega. O design segue linhas 

de simplicidade e tem por base os princípios de permacultura, semelhantes aos que se aplicam a 

comunidades de referência como o caso de Tamera, nesse sentido o desempenho é superior à 

prática corrente. 

Quanto à valorização do património(C6), irá assegurar-se boas condições de conservação para o 

edificado existente em toda a área onde é necessário intervir. 

A investigação histórica realizada na aldeia do Furadouro permitiu aferir que o solar é um dos 

edifícios mais emblemáticos daquela aldeia. Em tempos era o local onde os locais se reuniam em 

bailes, casamentos e outros festejos. É um edifício que naturalmente segue os traços 

arquitetónicos da região. Desta forma, não só pelo valor arquitetónico que contém como pela 

história que conta é um edifício que será preservado (Figuras 30 e 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2. Recursos 

 
Em relação à área dos recursos, o critério relacionado com a gestão de água local (C11) o critério 

de produção alimentar (C14) obtiveram classificação máxima em termos de desempenho. Os 

critérios relativos à durabilidade dos ambientes construídos(C12) e produtos e materiais de 

origem responsável, obtiveram a classificação correspondente à prática corrente (E). 

Na Tabela 8 é apresentada o resumo da avaliação obtida na vertente dos recursos nas áreas de: 

energia, água, materiais e produção alimentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - Imagem 3D da reabilitação do solar Figura 30 - Fotografia do Solar 
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Tabela 8 - Avaliação obtida na vertente de recursos, segundo os critérios do LiderA 
 

 

Área Peso Critério Classe 

Energia 

5% C7 - Desempenho passivo B 

5% C8 - Sistemas energéticos B 

5% C9 - Gestão do carbono B 

Água 
4% C10 - Uso ponderado de água B 

2% C11 - Gestão da água local A++ 

Materiais 
4% C12 - Durabilidade dos ambientes construídos E 

4% C13 - Produtos e materiais de origem responsável E 

Produção 

Alimentar 
1% 

C14 - Contributo para produção alimentar local e 

acesso 
A++ 

     
 

4.1.2.1. Energia 

 
As necessidades nominais de energia são minimizadas por intervenção de práticas de desenho 

passivo (C7), estas representam uma melhoria em relação ao desempenho da habitação corrente, 

em termos de orientação, sombreamento, fator de forma e massa térmica interior. 

Os edifícios encontram-se orientados segundo a orientação solar ótima, ou seja, neste caso a 

sudoeste. Nesta face a casa tem janelas amplas com vidro duplo, nas traseiras as janelas são mais 

pequenas para evitar perdas de calor (Figura 32). Destaca-se a construção de uma lareira no 

interior da sala que faz com que toda a parede interior funcione como uma massa térmica que 

permite aquecer a casa no Inverno. 

A nível de sombreamento, este é feito pelo exterior. A telha do telhado, foi estudada para que seja 

suficientemente grande para proteger da exposição solar excessiva no Verão e de forma a que no 

Inverno haja aproveitamento da mesma (Figura 33). 

 
Janelas pequenas a norte 

 

 

 
 

No âmbito dos sistemas energéticos (C8), prevê-se que o abastecimento de energia para a 

produção de calor seja feito em parte a partir de biogás produzido por um sistema de digestão 

anaeróbica de efluentes, semelhante ao existente na comunidade de Tamera, que será construída 

no local. 

Figura 32 - Traseiras do modelo de habitação Figura 33 - Exposição solar no Inverno e Verão 
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A produção de biogás e biofertilizante dá-se por digestão anaeróbia de matéria orgânica, que pode 

provir de restos da alimentação e fezes animais. Esta processo ocorre num ambiente desprovido 

de oxigénio e trata-se de um processo biológico de decomposição de matéria orgânica que resulta 

na produção de dióxido de carbono, metano, nutrientes inorgânicos e composto (Jacinto, 2014). 

Durante o processo estarão presentes um elevado número de microrganismos, sendo que a 

eficiência irá depender do tipo e estabilidade das condições ambientais (Azeitona, 2012). 

As componentes básicas de um digestor são: 

 
• um tanque ou câmara de fermentação: local onde se armazena a biomassa durante o 

processo de decomposição; 

•  um sistema de recolha e armazenamento do biogás: local onde se acumula o biogás antes 

de ser extraído; 

• uma abertura de entrada: local onde se coloca a matéria orgânica; 

• uma abertura de saída: local onde se retira o desperdício que será utilizado como 

fertilizante; 

• um agitador: Move os resíduos acumulados no fundo, para tirar maior proveito de toda 

a biomassa; 

• e uma válvula de saída de gás. 
 

 
 

O funcionamento do biodigestor tem por base uma “cultura iniciadora”, mais precisamente o 

metano génico (CH4) que permite que se estabeleça um ecossistema de bactérias. Este será 

responsável por extrair energia da matéria orgânica e gerar gás metano e biofertilizante de elevada 

qualidade (Arcò, 2011). 

Em relação à certificação energética prevê-se a obtenção de classificação B no Certificado 

Energético, com um desempenho superior comparativamente ao edifício de referência, o que 

classifica no LiderA como B. Esta classificação deve-se às práticas de desempenho passivo 

mencionadas anteriormente e ao recurso ao biogás produzido no local. 

Quanto à gestão de carbono (C9) foram propostas medidas gerais para a otimização dos edifícios 

habitacionais, nomeadamente a produção de biogás que permite aumentar a componente 

renovável de energia, a escolha da madeira como material de construção que permite reduzir as 

emissões pela própria constituição do material em si e a partilha de espaços e equipamentos que 

permite reduzir as emissões globais da comunidade. 

Relativamente à escolha da madeira como material, do ponto de vista da energia gasta na 

construção, a utilização em detrimento do betão consome muito menos energia porque não 

necessita de energia no fabrico do material em si. 

As medidas relativas à partilha de espaços e equipamentos, contribuem igualmente para uma 

melhor gestão das emissões atmosférica, não só pelas emissões diretas dos equipamentos em si 

como pelas emissões indiretas para a produção dos mesmos, destaca-se: a lavandaria 

comunitária, a oficina comunitária e o espaço de co-working. 
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Em relação às emissões de carbono relativas ao uso de transportes públicos, a prática é 

semelhante à corrente em zonas rurais. As opções de transporte existente no local limitam-se a 

um autocarro com paragem na aldeia do Furadoro que faz ligação a Torres Vedras e uma linha de 

comboio com estação fora da aldeia, mas ainda dentro da freguesia de Dois Portos que faz ligação 

entre a freguesia de Dois Portos e Lisboa[S7]. 

 
 
 

4.1.2.2. Água 

 
No âmbito dos sistemas de abastecimento de água potável (C10) e da gestão de águas locais (C11), 

o projeto utilizou como referência a comunidade de Tamera e a sua vasta paisagem aquática, 

obtendo um bom desempenho a este nível. 

A classificação obtida no primeiro critério (C10) foi menor (B), por não estarem previstos em 

projeto equipamentos eficientes como autoclismos de dupla descarga, torneiras misturadoras e 

redutoras de caudal, entre outros, que reduzam o consumo de água potável. 

A paisagem aquática será composta por uma piscina natural uma barragem, um poço e alguns 

pequenos charcos, o que irá permitir a reidratação gradual do solo, à semelhança do que 

aconteceu na comunidade de Tamera (Figura 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A presença de espécies autóctones é também bastante benéfica porque regula o ciclo e a qualidade 

da água [S5]. 

Admitindo que a comunidade será o local de residência para 70 habitantes, sabe-se que a média 

de consumo de água diária em Lisboa é de 146 litros por habitante [S12], assumindo que o 

consumo em Torres Vedras é semelhante ao de Lisboa, então à partida serão consumidos cerca 

de 10 220 litros de água por dia na comunidade. 

Recorrendo à base estatística do PORDATA, retiraram-se os valores de precipitação total em 

Lisboa entre 1960 e 2016 (Figura 35). Escolheu-se Lisboa por ser a cidade mais próxima com 

dados nesta base. 

 

 

Figura 34 - Tamera antes e depois da inserção da paisagem aquática [S4] 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A média de precipitação anual total é 822, 1 mm. A área da bacia hidrográfica onde se encontra a 

barragem é 33 557m², assim o volume de água captada pela barragem ao longo do ano pode ser 

calculada por: 

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 × 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =33 557 × 822,1 × 10−3 = 27 587,21𝑚3/𝑎𝑛𝑜 
 

O que significa que em média por dia estarão disponíveis cerca 75 581,4 litros de água que será 

tratada para ser utilizada para consumo dos residentes, reduzindo em grande escala ou até 

totalmente a necessidade de consumo de água proveniente da rede de abastecimento pública. 

Quanto à recolha de águas pluviais, assumindo que as coberturas têm um coeficiente de 

aproveitamento de captação (coeficiente de runnof - cr) de 80% e que a área total de coberturas é 

de 2080 m², considerando a média de precipitação anual calculada anteriormente num total de 

822,1 mm, o volume de água que pode vir a ser coletado anualmente, excede o valor de 1360 m³, 

que é calculado por: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝑐𝑟 = 822,1 × 2080 × 0,8 

= 1367,974 m³/𝑎𝑛𝑜 

 
Esta quantia de água será utilizada em sistemas de irrigação do sistema agroflorestal, da floresta 

produtiva e dos viveiros. 

Conjuntamente com as soluções acima mencionadas o projeto prevê também a construção de uma 

central de tratamento de águas cinzentas para uso em irrigação, uma estufa de aquoponia e uma 

casa de banho de saneamento seco para uso público. 

Tanto a central de tratamento de águas residuais domésticas cinzentas, como a estufa de 

aquoponia permitem reduzir amplamente o consumo de água potável gasta em sistemas de 

irrigação. 

A estufa de aquoponia tem por base a reutilização total da água, que é continuamente filtrada, 

pela presença de plantas e vegetais, diminuindo a libertação de efluente no meio ambiente. A 

quantidade de água necessária para um sistema de aquoponia é bastante reduzida, quando 

compara com os sistemas de agricultura e aquicultura, que envolvem irrigação e renovação de 

água constante. 

As casas de banho comunitárias de saneamento seco ou de composto orgânico possibilitam a 

poupança de elevadas quantias de água em relação à casa de banho normal, uma vez que não 

necessitam de água na sua utilização. A quantidade de água por descarga, num autoclismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35- Precipitação total em Lisboa entre 1960 e 2016 [S10]. 
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normal, pode variar entre 5 e 7 litros (Sara, 2006). Considerando um valor intermédio de 6 litros 

por descarga, tendo em conta que o número de habitantes previstos para a comunidade são 

aproximadamente 70, se cerca de 30 pessoas utilizarem a casa de banho comunitária uma vez por 

dia, então isso equivale a poupar 180 litros de água por dia e 64 800 litros de água por ano. 

 
 
 

4.1.2.3. Materiais 

 
Na área dos materiais a procura da sustentabilidade, segundo o LiderA, assenta na sua 

durabilidade (C12) e na utilização de produtos e materiais de origem responsável (C13). 

Pretende fomentar-se o uso de materiais com reduzido impacte ambiental, nomeadamente 

através do recurso a materiais certificados ambientalmente (pelo rótulo ecológico ou por outros 

sistemas de certificação reconhecidos), de materiais reciclados ou materiais com melhor 

desempenho ambiental. 

A madeira é um material com características mecânicas estruturais relativamente complexas, 

sendo constituída essencialmente por dois polímeros, a celulose e a lenhina, com propriedades 

bastante diferentes entre si (Santos, 2011). 

No que toca à durabilidade (C12), na madeira está relacionada com a estrutura da própria madeira 

e com o contacto com a humidade. Quanto mais densa for a estrutura da madeira menor será a 

sensibilidade aos ciclos de molhagem e secagem. 

No entanto mesmo para madeiras com densidades mais moderadas, existem produtos de 

impregnação, que podem conduzir a durabilidades superiores a 50 anos de vida útil. Neste caso a 

durabilidade irá depender da impregnabilidade da madeira em si. 

A maior parte das espécies com interesse comercial, encontram-se hoje em dia, caracterizadas do 

ponto de vista da sua durabilidade, das circunstâncias em que podem ser aplicadas e da forma 

como protegê-las de modo a estender o seu tempo de vida (Cruz, 2005). 

Num estudo efetuado pelo LNEC, centrando-se em inquéritos a fabricantes de construção de casas 

em madeira em Portugal, registou-se que em mais de 50% dos casos, o período de vida útil 

estimado para uma habitação em madeira pode alcançar os 100 anos, se esta for devidamente 

mantida (LNEC, 2011). 

Quanto à utilização de produtos e materiais de origem responsável (C13) esta, foi uma 

preocupação visível na elaboração do projeto. A madeira, é um material que pode ser encontrado 

localmente. 

As madeiras mais utilizadas na construção em Portugal são o pinho bravo, o pinho manso, a 

acácia, o azinho, o carvalho roble, a casquinha, o castanho, o choupo, o cipreste buçaco, a 

criptoméria, o eucalipto, o freixo, a nogueira, o plátano, o ulmo, entre outros [S13]. 
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Na região em estudo, concelho de Torres Vedras, as espécies mais abundantes são o eucalipto 

(representa cerca de 80% da área florestal) e o pinheiro bravo (representa cerca de 9% da área 

florestal) [S14], sendo este último pelas características da madeira em si, aquele que tem maior 

capacidade de resposta às exigências, construtivas de uma habitação [S13]. Ambas as espécies 

mencionadas encontram-se presentes no terreno em estudo (Figura 16 e 29) 

Apesar disso, o mesmo estudo referido anteriormente, concluí que menos de um terço das 

empresas de construção em madeira utiliza produtos de origem nacional, as razões mais 

evidenciadas foram a falta de sistemas de classificação dos produtos e a falta de qualidade da 

madeira nacional (LNEC, 2011). 

A madeira é sem dúvida um dos materiais mais sustentáveis. É um material renovável, que exige 

pouca energia na sua transforação num produto final e em geral comporta-se bem térmica e 

estruturalmente. É um material de baixo impacto ambiental, se se garantir que as florestas têm 

certificação e são sustentadas, e neste caso, colabora na captura do carbono, fixando cerca de 250 

Kg de carbono por m³ de madeira aplicada (Santos, 2007). 

No entanto, por falta de informação em relação ao tipo de madeira, acabamentos, equipamentos 

e canalizações a utilizar a classificação obtida em ambos os critérios (C12 e C13) foi E que 

corresponde à prática corrente. 

 
 
 

4.1.2.4. Produção alimentar 

 
No domínio do contributo para a produção alimentar local (C14) a comunidade procura a máxima 

autonomia alimentar, como tal e tendo por base os princípios de permacultura é desenhada de 

modo a produzir a maior quantidade de alimento, com a menor quantidade de recursos sem 

recorrer a químicos nem fertilizantes, tal como acontece em comunidades como Auroville, Tamera 

e Findhorn. Deste modo a classificação obtida neste critério foi a A++, representando uma 

melhoria muito evidente em relação à situação corrente. 

As áreas planeadas para a produção alimentar, ocupam uma grande parte do espaço tal como 

representado na Figura 36. 
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A agrofloresta e a floresta produtiva são desenhadas de modo a conter uma grande diversidade de 

espécies, aproveitando ao máximo o espaço disponível. 

A agrofloresta é composta por espécies arbóreas, culturas agrícolas e animais domésticos, que 

interagem entre si, cumprindo diferentes funções ecológicas. Esta é dividida em duas partes: a 

primeira é a de alta manutenção, encontra-se mais próximo das habitações e foca-se na produção 

de hortícolas, a segunda é a de média manutenção, mais afastada da zona habitacional, tem como 

principal foco a produção de frutícolas. A floresta produtiva é composta por espécies florestais, 

tais como: espécies emergentes, arbustos, herbáceas e fungos. 

Ambos os sistemas, em conjunto com a estufa de aquoponia, serão responsáveis pela produção de 

parte dos recursos alimentares, combustível e fibra consumidos pela comunidade. 

A estufa de aquoponia integra o conceito de piscicultura e hidropónica, ou seja, criação de peixes 

em viveiro e cultivo de plantas na água. Trata-se de um sistema simbiótico, com capacidade para 

produzir grandes quantidades de alimento e com baixa necessidade de manutenção, em que o 

produto de excreção dos peixes se transforma por ação de bactérias nitrificantes em nutrientes 

para as plantas, que ao absorver estes nutrientes, melhoram a qualidade da água, melhorando a 

qualidade de produção de peixe (Figura 37) (Negrão, 2014). 

Figura 36- Zonas de Produção Alimentar 
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Observando a percentagem de subsistência alimentar conseguida nas várias comunidades 

estudadas na revisão de leitura (subcapítulo 2.2.) observou-se que a maioria delas consegue 

produzir cerca de 25% dos alimentos que consome. Assume-se que a comunidade em estudo irá 

produzir esta quantia de alimento. 

Recorrendo à base de dados PORDATA [S12], obteve-se um gráfico das despesas anuais em 

alimentação por família (Figura 38). 

 

 
O valor médio de despesas em alimentação ( bebida e tabaco) anuais por família foi calculada para 

o intervalo de tempo entre 2009 e 2015, por ser o mais representativo para o presente estudo, e 

o valor obtido foi 5040 €. Ou seja, se considerando que os custos de alimentação são proporcionais 

à quantidade de alimento, cada família dentro da comunidade poderá poupar aproximadamente 

1260€ por ano em alimentação, e terá, obviamente, um grande decréscimo na pegada ecológica, 

uma vez que a industria alimentar é uma das mais poluentes do mundo (Compton, 2018). 

 
 

4.1.3. Gestão Das Cargas Ambientais 
 

Na Tabela 9 é apresentada a avaliação obtida na vertente de gestão de cargas ambientais, segundo 

os critérios do LiderA. 

Na vertente das Cargas Ambientais, os critérios de gestão de ruído(C17) e gestão de emissões 

atmosféricas(C18), obtiveram as classificações mais baixas, ambos de nível C. 

Figura 37 -Esquema de funcionamento de uma estufa de aquoponia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38- Despesas em alimentação, bebidas e tabaco total anual por família com uma média de 

4 pessoas [S12]. 
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Tabela 9 - Avaliação obtida na vertente de gestão de cargas ambientais, segundo os critérios do LiderA 

Área Peso Critério Classe 

Águas Residuais 2% C15 - Gestão das águas residuais A 

Resíduos 3% C16 - Gestão dos resíduos B 

 2% C17 - Gestão do ruído C 

Outras emissões 2% C18 - Gestão das emissões atmosféricas C 

 1% C19 - Outras cargas A 

 
 

4.1.3.1. Águas residuais 

 
No que diz respeito à gestão de águas residuais (C15), neste projeto prevê-se a construção de uma 

central de tratamento de águas cinzentas por meios naturais, para reutilização em rega. 

As águas cinzentas, correspondem às águas residuais provenientes de uso doméstico com exceção 

das provenientes da lavagem de sanitas. Estas representam, cerca de 70% das águas residuais 

domésticas (Baeta, 2007). Esta quantia de água será tratada no local por meios naturais e enviada 

para sistemas de rega. Assim apenas 30% das águas residuais domésticas serão enviadas para o 

sistema municipal de coletores. 

As soluções usuais têm por base um tanque de armazenamento ventilado, para onde as águas são 

encaminhadas e onde são tratadas para posteriormente serem enviadas para os sistemas de 

irrigação ( Neves, 2010) (Figura 39). 

 

 

 

A agricultura é o ramo de maior consumo de água em Portugal, responsável por aproximadamente 

75% dos gastos [S12]. A reutilização da água residual na agricultura é uma fonte de nutrientes 

essenciais para o solo, o que permite que se reduzam custos devido à diminuição do uso de 

fertilizantes e do consumo de água potável. No entanto, há que ter em conta que a qualidade de 

água a reutilizar terá de satisfazer as exigências e os requisitos estabelecidos pelos documentos 

legais e normativos (Asano, 2001). 

Figura 39- Esquema de reutilização das águas cinzentas em irrigação, ( Neves, 2010) 
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Conjuntamente a casa de banho seca e a estufa de aquoponia, são soluções que contribuem para 

a redução do volume de águas residuais. A casa de banho seca por não utilizar água no seu 

funcionamento e estufa de aquoponia pela reduzida emissão de efluentes comparativamente com 

as soluções agrícolas e de piscicultura tradicionais. 

 
 

4.1.3.2. Resíduos 

 
Em relação à gestão de resíduos (C16), mais uma vez em semelhança à comunidade de Tamera a 

gestão de resíduos é feita de forma mais sustentável do que é a prática usual. Tanto o digestor de 

biogás como a casa de banho seca são formas de tratar e valorizar o desperdício. 

O digestor de biogás produz metano e fertilizantes através da degradação anaeróbica de resíduos 

orgânicos, sendo que a principal fonte de matéria orgânica utilizada são os desperdícios de comida 

e cozinha, embora o desperdício não lenhoso das hortas, jardins e florestas também possa ser 

utilizado (Arcò, 2011). 

A casa de banho seca, ou de composto orgânico, converte os excrementos humanos em fertilizante 

de forma biológica. A solução mais usual é composta por um assento em madeira, com uma 

abertura em funil, uma rampa à prova de ar, um sistema de ventilação, uma chaminé de exaustão 

e uma abertura para esvaziar o composto (Figura 40). O funil faz a ligação à rampa à prova de ar, 

local onde é depositado o composto [S8]. 

Quanto à produção de resíduos durante a fase de construção, o material escolhido para a 

construção habitacional, a madeira, é biodegradável e os edifícios existentes no local serão 

mantidos pelo que não será necessário recorrer a processos de demolição, logo não serão 

produzidos resíduos devido aos mesmos. 

Em termos do incentivo à reutilização de materiais, equipamentos e eletrodomésticos, a oficina 

comunitária permite fazer reparações e dar novos usos a máquinas, móveis e eletrodomésticos, 

dentro da própria comunidade. 

Chaminé Exaustão 

 
Ventilação 

Funil 

Rampa à prova de  ar 

Abertura para retirar o composto 

Figura 40 - Casa de banho de compostagens orgânica, modelo de Tamera, 
[S4] 



42  

4.1.3.3. Outras emissões 

 
No que se refere à emissão de ruído para o exterior (C17), considerou-se que o desempenho é algo 

superior à prática corrente, embora não se tenha acesso a informação relativa ao tipo de 

equipamentos e respetivo ruido que irão produzir. 

Prevê-se que as principais fontes de ruído sejam associadas à utilização e interação dos moradores 

nos espaços de habitação e na casa comum: diálogos entre os residentes, música, aparelhos que 

possam ter pequenos sinais sonoros entre outros. Previsivelmente, este ruído não irá apresentar 

influência percetível no campo sonoro exterior, uma vez que se trata de uma utilização regular, 

típica. 

Em relação à gestão de emissões atmosféricas (C18), a prática é também relativamente superior à 

usual obtendo a classificação C. A localização numa zona florestal e agrícola faz com que a 

qualidade do ar seja bastante elevada. Prevê-se também a existência de barreiras vegetativas entre 

as várias residências e vegetação em todo o espaço, o que permite a absorção de parte das emissões 

de CO₂ e emissões de oxigénio para a atmosfera. 

Em relação a outras emissões (C19), como as relativas ao aquecimento e arrefecimento dos 

edifícios de habitação, estas são reduzidas recorrendo a medidas de desempenho passivas como a 

orientação dos edifícios a sudoeste de forma a tirar o maior proveito da exposição solar, a 

utilização de vidros duplo, mais amplos nesta fachada e a pala de sombreamento pelo exterior. 

 
 
 

4.1.4. Serviços/ Conforto Ou Estruturação Urbana 
 

Quanto à área de serviços/conforto ou estruturação urbana a avaliação obtida segundo os critérios 

do LiderA é apresentada na Tabela 10. 

Destaca-se desta avaliação o critério de resiliência e capacidade evolutiva (C23), que obteve a 

melhor classificação A+. A segurança e controlo dos riscos (C21), recebeu a classificação relativa 

à prática corrente. 

 
 

Tabela 10 - Avaliação obtida na vertente de serviços/conforto ou estruturação urbana, segundo os critérios 

do LiderA 

 
 

Área Peso Critério Classe 

Qualidade do 

serviço 

5% C20 - Qualidade ambiental e outros aspetos A 

2% C21 - Segurança e controlo dos riscos (humanos) E 

Adaptação 

Estrutural 

2% C22 - Adaptação climática e outros riscos naturais B 

1% C23 - Resiliência - Capacidade evolutiva A+ 
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4.1.4.1. Qualidade do serviço 

 
No âmbito do critério de qualidade ambiental (C20), o projeto em estudo é representativo de boas 

práticas. 

Os espaços abertos serão preservados (92,58% do espaço é reservado para áreas verdes), sendo 

que apenas uma pequena parte da área é que é destinada a edifícios de habitação e/ou 

comunitários. 

Os vários espaços, mais especificamente, os espaços comunitários são eficientes, no sentido em 

que têm várias utilizações, como é o caso do solar que serve como espaço de reuniões, refeições 

comunitárias, workshops, entre outros. A Agrofloresta, é também uma área versátil na sua 

utilização uma vez que está destinada para a produção de frutas, vegetais, fibra e combustível e 

serve também como local de passagem. 

Em termos de segurança e controlo de riscos (humanos) (C21), não se prevê que sejam necessárias 

tomar medidas próprias para tal, uma vez que a aldeia do Furadouro é uma aldeia com cerca de 

2000 habitantes, muito calma, e naturalmente com baixa taxa de criminalidade. Adicionalmente 

o contexto de cohousing sugere que se promove a interação social entre moradores e a 

comunidade local o que faz com que se gerem relações de intimidade e permite que haja um 

sentido de segurança dentro da comunidade. 

Apesar disso uma vez que não são previstas medidas de controlo e inibição da criminalidade como 

as referentes à iluminação e vigilância, a classificação neste critério será a correspondente à 

prática usual (E). 

 
4.1.4.2. Adaptação estrutural 

 
Referente à adaptação climática e outros riscos naturais (C22), os riscos na região são 

essencialmente devidos ao fogo e à pluviosidade acrescida, neste critério o projeto revelou-se 

superior em relação ao desempenho usual. 

Com base em princípios de permacultura a planta de zonamento foi estruturada de modo a 

proteger a comunidade contra a ocorrência de incêndios. Através do estudo do terreno definiram- 

se as zonas mais propensas à entrada de vento, que geralmente são as zonas de entrada do fogo, 

nestas zonas serão colocadas as árvores mais resistentes. As espécies de árvore que resistem 

melhor ao fogo são as folhosas porque mantêm o ambiente h0úmido, destas são exemplo: a Betula 

pubescensos (vidoeiro), a Quercus roburos (carvalho) e a Castanea sativa (castanheiro). 

A segurança ao risco de pluviosidade acrescida é controlada por valas colocadas em pontos 

estratégicos e por recurso à piscina natural, aos lagos e à barragem. 

A resiliência e capacidade evolutiva (C23), refere-se ao contributo para um nível elevado de 

felicidade, bem-estar e para um ambiente regenerativo. Uma vez que se trata de um cohousing o 

desempenho é superior ao normal, já que os objetivos do cohousing são a aproximação e a 

interação dos moradores, a diminuição do custo de vida, a promoção do sentimento de partilha, 
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a reciclagem de recursos finitos, o cultivo do espírito de entreajuda (facilitando, por exemplo, a 

organização de cuidados prioritários a crianças e idosos), e a transformação e crescimento 

pessoal. 

Assim, e com base nesta visão, é esta a direção que toma este projeto nomeadamente: 

 
• Tem de espaços que podem em grande parte ser partilhado por todos (agroflorestas, solar, 

campos desportivos, entre outros); 

• Tem a característica de ser um espaço que vai evoluir ao longo do tempo e acompanhar 

os ciclos da natureza, uma vez que tem por base princípios de permacultura; 

• Gera um sentido de pertença e bem-estar, fornecendo ferramentas para a transformação 

pessoal e autoconhecimento; 

• Promove o desenvolvimento da saúde física e mental dos residentes. 

• Promove um estilo de vida saudável e sustentável e um sentido de conexão e ligação com 

a natureza: alimentação biológica, recurso à energia da biomassa, etc.; 

 
4.1.5. Dinâmica Sócio Económica 

 
Na Tabela 11 é apresentada a avaliação do projeto de cohousing na vertente sócio- económica, 

segundo os critérios do LiderA. 

O critério com classificação mais baixa corresponde aos edifícios inclusivos (C27). Ambos os 

critérios na área da acessibilidade, obtiveram avaliação de nível C. Os critérios com melhor 

classificação foram os referentes às amenidades amigáveis (C33) e contributo para a economia 

circular (C34), ambos receberam classificação A+. 

Tabela 11 - Avaliação obtida na vertente da dinâmica sócio económica, segundo os critérios do LiderA 
 

Área Peso Critério Classe 

 
Acessibilidade 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Economia 

2% C24 - Sistemas de transportes eficientes C 

3% C25 - Mobilidade ativa C 

Espaço para 2% C26 - Ruas e espaços públicos acessíveis e seguros B 

todos 2% C27 - Edifícios inclusivos E 

2% C28 - Flexibilidade e Complementaridade de Usos A 

Vitalidade 
2% 

social 
C29- Contributo para o bem-estar comunitário (Saúde, A 
…) 

2% C30 - Responsabilidade social (e vitalidade) A 

Amenidades e 2% C31 - Amenidades amigáveis A+ 

cultura 2% C32 - Contributo para cultura e identidade A 

5% C33 - Baixos custos no ciclo de vida A 

verde (e 2%    C34- Contributo para economia circular                    A+ 
sustentável) 

2%    C35 - Contributo para ambientes sustentáveis locais               A 

Conectividade 2%    C36 - Conectividade e interação (Sistemas Digitais)         B 
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4.1.5.1. Acessibilidade 

 
No âmbito do acesso a transportes eficientes (C24), mais especificamente no que se refere aos 

meios de transporte para o exterior a comunidade corresponde à prática corrente em meio rural. 

No entanto, relativamente aos meios de transportes dentro da comunidade é mais sustentável do 

que a prática usual. 

Localizada na aldeia do Furadouro, a uma distância de 12km de Torres Vedras (o que corresponde 

a cerca de 15/20 minutos de carro), a comunidade, dispõe de acessos limitados ao serviço de 

transportes públicos. 

Uma estação de autocarro na aldeia do Furadouro e uma estação de comboio, fora da aldeia, mas 

ainda na freguesia de Dois Portos, faz a ligação entre a freguesia de Dois Portos e Torres Vedras. 

A viagem de autocarro tem uma duração aproximada de 20 minutos e a de comboio demora 11 

minutos. [S7] 

Por outro lado, relativamente a transportes de baixo impacto, dentro da comunidade a utilização 

de carros é minimizada pela inexistência de estradas em alcatrão, e porque alguns dos locais só 

são acessíveis por trilhos pedestres construídos ao longo de toda a propriedade. Assim promove- 

se a atividade física dos residentes e o uso de transportes de baixo impacte dentro da comunidade. 

No que se refere mobilidade ativa (C25), a Kunoleco criou uma aplicação que permite a troca de 

sinergias entre os moradores. Esta facilita e incentiva a partilha de transporte. Assim o 

desempenho será superior ao normal praticado em meio rural. 

 
 
 

4.1.5.2. Espaço para todos 

 
Quanto às ruas e espaços públicos seguros e acessíveis (C26) embora não se apresentem soluções 

específicas para a acessibilidade, mais de 75% dos edifícios têm um só piso, sendo de mais fácil 

acesso a pessoas com mobilidade reduzida, o valor apresentado é mais elevado do que a prática 

considerada usual pelo LiderA que corresponde a cumprir as normas de acessibilidade presentes 

na norma EN-15643 -2. A estrada em terra batida não se mostra como um obstáculo de 

acessibilidade e torna o local mais seguro para crianças, porque reduz o tráfego e velocidade de 

circulação no local e consecutivamente reduz o risco de atropelamento. 

Em relação a soluções inclusivas (C27) adotadas no interior dos edifícios de habitação, para além 

do facto da maioria das habitações ter um só piso, nesta fase do projeto ainda não foram 

contempladas mais soluções, nesse sentido a classificação é a relativa à prática usual (E). 
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4.1.5.3. Vitalidade social 

 
No âmbito da flexibilidade e complementaridade de usos (C28), à semelhança de outras ecovilas e 

cohousing de referência, os espaços são estruturados e projetados ao detalhe, de forma a potenciar 

e complementar os vários usos. 

Um exemplo da complementaridade do espaço é o ciclo formado pelo viveiro, agroflorestal, 

floresta produtiva e a oficina comunitária em conjunto com a central de tratamento de águas 

cinzentas, com a recolha de águas pluviais, com a central de biogás e com a casa de banho seca, 

ou de composto orgânico (Figura 41). O viveiro é o local onde se cultivam as plantas até terem o 

tamanho ideal para serem colocadas ao ar livre nas agroflorestas, que por sua vez serão regadas 

com a água tratada na central proveniente do uso secundário, e água proveniente da captação nos 

telhados e serão fertilizadas com composto formado nas casas de banho secas e biofertilizante 

produzido na central de biogás. Posteriormente podem recolher-se os frutos e vegetais ou a lenha 

que pode ser manejada na oficina comunitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No âmbito do contributo para o bem-estar comunitário (C29), foram consideradas várias soluções 

para assegurar a saúde e bem-estar dos residentes, soluções estas que se revelam num 

desempenho bastante superior ao da prática corrente. O conjunto de infraestruturas verdes, em 

conjunto com as infraestruturas de desporto, irão só por si só gerar um estilo de vida saudável e 

sustentável, uma vez que: 

• Incentivam o contacto com a natureza, o que contribui para o bem-estar físico e 

psicológico dos residentes; 

• Permitem o acesso a uma alimentação com base em produtos naturais e biológicos, sem 

químicos nem fertilizantes, gerada com base em princípios de permacultura; 
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• Contribuem para a criação de relações humanas íntimas que estão fortemente ligadas à 

sustentabilidade social. 

Relativamente a acesso a cuidados básico de saúde, na proximidade do local podem encontrar-se 

vários hospitais e centros de saúde. O mais próximo é a extensão de saúde de Dois Portos, e em 

Torres Vedras o hospital CUF Torres Vedras e o hospital SERAD. 

Quanto à questão da responsabilidade social (C30), desenvolveram-se várias soluções que 

contribuem para a comunidade e o seu dinamismo. O próprio conceito de cohousing tem como 

objetivo a interação e aproximação entre moradores, como tal, somente o espaço de habitação e 

um pequeno quintal adjacente à mesma serão privados, o restante espaço é para ser utilizado por 

toda a comunidade. 

A equipa de facilitação da Kunoleco irá potenciar a criação da "cola-comunitária" através de 

dinâmicas de grupo mantendo o grupo coeso e a participação ativa nas atividades e projetos da 

Quinta. Os facilitadores irão ainda guiar o processo de tomada de decisões, educar quanto à forma 

de governação circular e métodos participativos com base no consenso e dotar os moradores com 

ferramentas de mediação de conflitos e comunicação consciente. 

Viver em comunidade é visto por quem habita neste tipo de modelos não apenas como uma forma 

mais interessante do ponto de vista ambiental e social, mas como uma forma de 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e sem dúvida, que o facilitador que conhece esta 

realidade é fundamental para guiar a comunidade a esta revelação. 

 
 

4.1.5.4. Amenidades e Cultura 

 
Na avaliação das amenidades amigáveis (C31), considerando que a comunidade se localiza numa 

região rural, constata-se que a existência de amenidades nas proximidades deste espaço, é 

superior ao usual. 

Num raio de 2 km existe um supermercado, uma farmácia, centros de saúde, uma igreja, um 

ginásio, um clube recreativo, a área florestal, entre outras amenidades, como podemos verificar 

no mapa da Figura 42. 

O próprio local proporciona uma variada gama de amenidades humanas entre as quais os campos 

de jogos e equipamentos desportivos, o espaço de coworking, a oficina comunitária. Oferece 

também algumas amenidades naturais tais como a piscina natural, a barragem e os trilhos 

pedestres. 

No que se refere ao contributo para identidade e cultura (C32) promove-se a interação entre 

residentes e a comunidade local de várias formas: o solar é uma espaço pensado para o convívio 

entre residentes da comunidade e visitantes, será equipado para que se possam realizar refeições 

em grupo, workshops e outras atividades de convívio e os campos de jogos serão também espaços 

partilhados com a aldeia e mais uma vez promovem a convivência entre residentes e habitantes 
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da aldeia. Sabe-se também que a aldeia, nomeadamente a Associação Recreativa do Furadoro, 

organiza eventos e programas culturais, abertos ao público. 

Quanto ao acesso à educação, nas proximidades da comunidade (num raio de 2 km) existe uma 

escola do 1º ciclo e uma escola profissional de agricultura como se pode observar no mapa da 

Figura 42. Num raio de 10/15 km existem escolas do ensino básico e secundário, escolas 

profissionais, creches e o Instituto Superior Politécnico do Oeste. 
 

 

4.1.5.5. Economia Verde e Sustentável 

 
Quanto aos custos no ciclo de vida (C33), estes serão bastante reduzidos em relação à prática 

usual, uma vez que: 

• A maior parte dos espaços são partilhados e partilham-se máquinas, ferramentas e 

eletrodomésticos pelo que se gera poupança nas contas da água e energia; 

• Pode poupar-se cerca de 25% nas despesas com alimentação (tal como visto 

anteriormente); 

• Os excedentes da produção agrícola e lenha podem ser vendidos, gerando lucro para a 

comunidade; 

• Algumas tecnologias irão permitir diminuir o consumo de energia e água da rede, tais 

como a central de produção de biogás, a estação de tratamento de águas cinzentas e a 

estufa de aquoponia. 

No que se refere ao contributo para a economia circular (C34) procurou adotar-se soluções que 

aproveitem resíduos e fluxos que não são utilizados usualmente e fomentar a economia local, 

nomeadamente: 

• A central de biogás, que aproveita os compostos orgânicos para a produção de biogás e 

biofertilizante; 

Figura 42 - Mapa referente às amenidades locais, criado no Google Earth Pro 
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• A estufa de aquoponia, que liga a criação de peixes para consumo e o cultivo de 

vegetais, aproveitando o excremento dos peixes para fertilizar as plantas; 

• A central de tratamento de águas cinzentas, que trata as águas cinzentas provenientes do 

uso doméstico, que serão posteriormente utilizadas em sistemas de irrigação; 

• A casa de banho seca, que converte, biologicamente, excrementos humanos em 

composto. 

No contributo para ambientes sustentáveis locais(C35), desenvolveram-se soluções que permitem 

criar valor económico e emprego no local em conformidade com o que acontece em comunidades 

de referência como as mencionadas na presente dissertação. 

O espaço de coworking foi pensado, não só para que o morador não tenha que se dirigir ao local 

de trabalho, mas também para que possam desenvolver projetos em conjunto dentro da própria 

comunidade e dinamizar o progresso económico da mesma 

O objetivo é que os moradores trabalhem em conjunto para desenvolver e cuidar do local onde 

habitam, planeiem a manutenção, total ou parcial, do espaço, desenvolvendo assim um sentido de 

pertença e trabalho em equipa e reduzindo os custos no ciclo de vida. 

 
 

4.1.5.6. Conectividade e Interação 

 
Quanto à conectividade e interação (C36) no interior da comunidade será integrado um espaço 

de coworking equipado com computadores e acesso à internet, onde se pode trabalhar para a 

comunidade ou para o exterior. 

A aplicação da Kunoleco (Figura 43) irá permitir que os residentes estejam sempre conectados. 

Esta plataforma está disponível em formato web e mobile e facilita a cooperação e comunicação 

entre vizinhos, agiliza a gestão do condomínio e incentiva a criação de comunidades sustentáveis. 

As funcionalidades desta aplicação incluem [S15]: 

 
• Feed & Publicação de eventos: onde mostra todos os eventos relevantes criados pelos 

vizinhos ou área de residência, dá informação relativa a notícias do bairro e da freguesia; 

• Ofertas e Procura: os utilizadores podem oferecer serviços, bens, talentos e requisitar 

ajuda ou recursos tornando a vizinhança mais solidária e cooperativa; 

• Dados e Sustentabilidade: visualizar e comparar consumos de energia e água; Controlo 

remoto da manutenção dos jardins; 

• Grupos: criação de grupos com interesses comuns; 

• Procura: procura de prestadores de serviços, talentos e interesses da rede de vizinhança, 

pesquisa de vizinhos com interesses comuns; 
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4.1.6. Uso Sustentável 
 

A avaliação obtida na vertente do uso sustentável foi A para todos os critérios, segundo os critérios 

do LiderA e vem apresentada na Tabela 12. 

 

 
Tabela 12 - Avaliação obtida na vertente do uso sustentável, segundo os critérios do LiderA 

Área Peso Critério Classe 

 3% C37 - Gestão da informação para atuação A 

Gestão sustentável 3% C38 - Manutenção e gestão para a sustentabilidade A 

 2% C39 - Monitorização e Governância A 

Marketing e inovação 2% C40 - Marketing e inovação A 

 

 
4.1.6.1. Gestão Sustentável 

 
No âmbito da gestão da informação para atuação sustentável (C37), o próprio espaço é pensado 

para que as práticas sejam sustentáveis, e tendo por base princípios de permacultura, é 

estruturado para necessitar do mínimo de manutenção possível. 

Na permacultura pressupõe-se que cada elemento do sistema deve ser escolhido e posicionado de 

modo a executar o maior número de tarefas possíveis e que seja localizado estrategicamente 

consoante os vários sectores de modo a conservar ao máximo a energia do sistema. 

A aplicação criada pala Kunoleco pode também vir a ser útil na partilha de informação e pode 

potenciar uma gestão mais eficiente. De qualquer forma, o sistema de facilitação irá guiar os 

moradores de forma a gerir e aproveitar o espaço da melhor forma 

No que se refere à manutenção e gestão para a sustentabilidade (C38) esta será monitorizada 

pelos facilitadores que irão guiar e direcionar os residentes na manutenção do espaço, que será 

efetuada pelos próprios residente. A certificação e avaliação do desempenho será feita, 

naturalmente com recurso ao modelo LiderA, prevê-se que a avaliação seja executada em fase de 

projeto, construção e pós-construção. 

Em relação à monitorização e governância (C39), facilitam-se os processos de tomada de decisão 

em grupo, de forma a beneficiar da inteligência coletiva para encontrar soluções. Aqui procura-se 

Figura 43 - Aplicação da Kunoleco, [S15] 
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uma estrutura de tomada de decisão o mais horizontal possível baseada no consenso semelhante 

à que se utiliza em 52% das comunidades estudadas na revisão da literatura. 

 
 

4.1.6.2. Marketing e Inovação 

 
Na esfera do marketing e inovação(C40), o facto de se tratar da primeira ecovila e cohousing 

criado com base em princípios de permacultura em Portugal a ser planeada não pelos moradores, 

mas por terceiros, torna o conceito, só por si só inovador. O cohousing na sua versão mais pura e 

original pressupõe que um grupo de pessoas, candidatas a viver em comunidade, se juntam e entre 

si vão trabalhando em estreita colaboração para construir um objetivo comum (Scotthanson and 

Scotthanson, 2004). Pretende-se eliminar esta etapa contribuído para que um grande número de 

desafios, que existem logo à partida, deixe de existir pois sabe-se que 90% das comunidades 

falham em fase de planeamento ou de início de vida, essencialmente devido a desentendimentos 

e conflitos de interesse entre os moradores (Christian, 2009). 

O conceito é também inovador por interligar tantas áreas diferentes: cohousing, coworking, 

ecovila, permacultura, entre outras. 

A aplicação móvel é outra inovação a ter em conta uma vez que é uma das primeiras aplicações 

pensadas especificamente para criar sinergias entre moradores. 

Quanto ao marketing, a marca Kunoleco já foi notícia no jornal Público (Figura 44), Observador 

(Figura 45), e no Jornal de Notícias, colabora com outras startups que trabalham na área da 

sustentabilidade e tem uma página no Facebook onde partilha os seus projetos. 

 

  

Figura 44-Notícia sobre a Kunoleco no Público 
a 4 de Março de 2017, [S16] 

Figura 45- Notícia sobre a Kunoleco no Observador a 
21 de Abril de 2017, [S17] 
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4.2. Possibilidades de Melhoria Segundo os Critérios do 

LiderA 

Considera-se que qualquer classificação de nível C, B, A, A+, A++ será certificado com um bom 

nível de desempenho ambiental, ainda assim poderão ser tomadas medidas para que o nível de 

sustentabilidade seja ainda maior. 

Para atender aos critérios de maior importância, considerando simultaneamente a avaliação 

obtida e o respetivo peso, construiu-se um diagrama semelhante ao do modelo de definição de 

prioridades de Eisenhower e de posicionamento de riscos (Figura 46). 

Na zona a vermelho encontram-se os critérios que devem ser melhorados e que terão maior 

impacto na classificação global e a amarelo aqueles que devem ser melhorados embora tenham 

menor impacto global. Os critérios na zona verde e azul assumem menor importância, no entanto, 

deve prestar-se especial atenção aos critérios na zona verde, por terem maior peso na avaliação2. 

 
 

Neste caso, na zona a vermelho (nível de importância 1) encontram-se os critérios, que 

correspondem: 

• ao desempenho passivo (C7) 

• aos sistemas energéticos (C8), 

• ao uso ponderado de água (C10), 

• à durabilidade dos ambientes construídos (C12), 
 
 
 
 

 

2 Considera-se, por defeito, que os critérios no limite entre 2 zonas fazem parte da zona de nível 
de importância mais elevado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 46- Relação entre a classificação e peso dos critérios definidos pelo modelo LiderA, por zonas de 
importância, com base no modelo de definição de prioridades de Eisenhower e de posicionamento de riscos 
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• os produtos e materiais de origem responsável (C13), 

• e à mobilidade ativa(C25). 

 
 

Na zona a amarelo (nível de importância 2), situam-se os critérios correspondentes: 
 

• à valorização da paisagem(C5) 

• à gestão de ruído (C17) 

• à gestão de emissões atmosféricas (C18), 

• aos sistemas de transportes eficientes (C24), 

• às ruas e espaços públicos acessíveis e seguros (C26), 

• à segurança e controlo dos riscos (humanos) (C21), 

• aos edifícios inclusivos (C27), 

• ao contributo para o bem-estar comunitário (C29), 

• às amenidades amigáveis (C31), 

• ao contributo para cultura e identidade (C32), 

• ao contributo para ambientes sustentáveis locais (C35), 

• à conectividade e interação (Sistemas Digitais) (C36). 
 

Apresenta-se de seguida algumas soluções interessantes que visam melhorar a classificação de 

alguns dos critérios referidos. 

 

 
4.2.1. Materiais de Construção 

 
De acordo com o critério relativo à gestão de carbono (C9) e a produtos de origem responsável 

(C13), a escolha dos materiais de construção deve ter em consideração os impactos ambientais. O 

critério da durabilidade dos ambientes construídos (C12), como o nome indica, presa por uma 

construção resistente e pensada para um tempo de vida útil de longa duração. 

Neste capítulo serão propostos alguns materiais alternativos à madeira tradicional, 

designadamente substituição das paredes por taipa, adobe e estrutura integral em madeira 

modular. 

No que diz respeito aos critérios de integração local mais especificamente na valorização do 

património construído (C6), pode ser interessante adaptar alguns traços do estilo arquitetónico 

típico da região. 

O modelo de habitação no Furadouro segue, em geral, as características da arquitetura vernacular 

portuguesa. 

Os edifícios mais antigos de maior altura são construídos em alvenaria de pedra argamassada 

(Figura 47), os mais baixos em alvenaria de taipa e adobe caiada e os mais recentes em alvenaria 

de tijolo rebocadas e pintadas de cor branca, rosa ou amarela (Figura 48). O telhado é em 

estrutura de madeira revestido com telhas de cerâmica. 
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4.2.1.1. Taipa 

 
A taipa é uma técnica construtiva de paredes monolíticas em terra, que consiste em compactar 

terra previamente humedecida, com maço/pilão, ou com recurso a meios mecânicos, no interior 

de uma cofragem de taipais (Rodrigues, 2004). 

No sul de Portugal, até aos anos 50/60 do século XX, a taipa foi a técnica construtiva mais 

utilizada(Pinheiro, 2016), podendo ainda encontrar-se nesta região de Torres Vedras inúmeros 

exemplos de património construído em terra. A fácil acessibilidade ao material e a as questões 

relacionadas com a sustentabilidade, o conforto térmico e a eficiência energética dos edifícios, 

confere atualmente à taipa uma nova imagem e esta começa a revelar-se vantajosa em relação à 

construção corrente (Carvalho, 2006). 

A utilização de paredes em taipa permite regular o clima interior dos espaços, mantendo a 

temperatura e a humidade relativa dentro dos níveis ideais de conforto, dificultando a entrada de 

calor no Verão e no período de Inverno. As paredes dificultam a saída do calor devido à elevada 

inércia térmica da terra, resultante da sua espessura (geralmente superior a 50 cm) e das 

características da terra em si (Rodrigues, 2004) (Pinheiro, 2016). 

A parte inferior da parede é assente diretamente sobre alicerces de fundação em alvenaria, 

salientes em relação ao solo, que reduzem a humidade ascendente (capilaridade) (Carvalho, 

2006). 

Algumas técnicas, como é a armação em rede de fibra de vidro permitem um aumento da 

resistência estrutural da solução (Carvalho, 2006). 

 
 
 

4.2.1.2. Adobe 

 
O adobe é uma solução construtiva utilizada desde as civilizações primitivas. Construídas de 

forma idêntica às paredes de tijolo, em que o “tijolo” é um bloco de terra argilosa amassada com 

areia ou palha cortada e moldado no seu estado plástico com a forma de um tijolo e seco ao Sol ou 

em fornos, a temperaturas variáveis (Varum, 2015). 

Figura 47 - Destroços do edifício do solar em alvenaria 
argamassada 

Figura 48 - Habitação em alvenaria de adobe 
localizada na aldeia do Furadouro 
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A técnica de manufatura dos blocos de adobe consiste em moldar sem compactar, terra com ou 

sem molde (Daudon, 2014). Quando é necessária estabilização, no caso da terra não apresentar o 

teor de argila ideal, é comum juntar-se cal aérea no caso de a proporção de argila ser baixa ou 

fibras vegetais no caso de ser excessiva (Pinheiro, 2016). 

Analogamente ao que acontece com as construções em taipa, também o adobe é assente em 

alicerces em alvenaria, salientes em relação ao solo, por forma a evitar a degradação acelerada do 

adobe em presença da humidade (Varum, 2015). 

 
 
 

4.2.1.3. Madeira Modular 

 
A construção modular em madeira, apoia-se em elementos pré-fabricados, com capacidade 

modular, sendo bastante versátil. Desta forma permite-se que o processo seja estandardizado, e 

otimizado desde a fase de conceção até à fase de construção, assim consegue-se uma redução de 

custos. Todas as componentes podem ser testadas em fábrica, garantindo a qualidade das 

mesmas. (Branco, 2013). 

O processo construtivo é realizado em duas fases: em primeiro lugar os elementos são produzidos 

em fábrica, de acordo com os parâmetros previamente definidos, na segunda fase transportam- 

se e montam-se os elementos no local (Branco, 2013). 

Quanto ao tempo de construção é reduzido: entre 1 e 6 meses e a necessidade de mão-de-obra é 

igualmente reduzida (LNEC, 2011). 

As casas em madeira modulares incluem, na generalidade dos casos: isolamento térmico e 

acústico, tratamento de impregnação, instalações e acabamentos (LNEC, 2011). 

Segundo um inquérito feito pelo LNEC a várias empresas em Portugal, a manutenção regular e 

adequada, permite que a durabilidade destas casas seja superior a 100 anos (LNEC, 2011). 

Como principais vantagens a madeira é um material natural, renovável, com boa durabilidade, 

resistência (incluindo à tração), flexibilidade, resiliência e leveza. No entanto, tratando-se de 

madeiras maioritariamente importadas, há que atender aos aspetos de sustentabilidade 

relacionados com o transporte de matéria prima para a fábrica a que acresce o transporte dos 

elementos modulares da fábrica para o local da obra. 

Como medida para melhorar a sustentabilidade na solução de fundações, propõe-se a execução 

de parafusos de fundação em aço Fe 360 galvanizado3, assegurando elevada durabilidade. 

Do ponto de vista da sustentabilidade há que salientar o uso eficiente de recursos naturais, sendo 

esta uma solução totalmente reversível, permitindo a recuperação do parafuso e reutilização 

 
 
 
 

3 Material dos parafusos: ISO 630Fe360A, galvanizados de acordo com a EN ISO 1461 e com 
marcação CE 
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noutras aplicações, além de se evitar a escavação do terreno e a sua contaminação com betonilha 

ou betão armado. 

O uso dos parafusos é uma solução totalmente "limpa", seja no método de execução, seja na não 

contaminação dos solos. A redução do impacto deste sistema está associada à total ausência de 

movimentos de terras e uso de betões ou argamassas nas fundações. 

Do ponto de vista da sustentabilidade há também que salientar o uso eficiente de recursos 

naturais, sendo esta é uma solução totalmente reversível, permitindo a recuperação do parafuso 

e a sua reutilização, além de deixar o solo intacto. 

Do ponto de vista do prazo e custo é uma solução de rápida execução e com um custo reduzido, 

comparativamente com a solução tradicional. 

Existem diferentes modelos e dimensões de parafusos no mercado, em função das características. 

 
4.2.1.4. Comparação da Taipa, Adobe e Madeira Enquanto Materiais de 

Construção de parede 

 
A taipa e o adobe resistem a esforços de compressão baixos a moderados, sendo adequadas para 

a construção de paredes resistentes de construções de porte reduzido. Para construções com 2 ou 

mais pisos deverá optar-se por paredes de alvenaria de pedra. 

A taipa e o adobe conferem também um bom isolamento térmico. 
 

A madeira resiste bem a esforços de tração, sendo por isso muito adequada como elemento 

estrutural dos pavimentos (vigamentos e soalho de pavimento) (Martins, 2010). 

Não confere um bom isolamento térmico, necessitando de revestimentos adicionais, sendo uma 

boa solução os revestimentos de cortiça, pela natural compatibilidade de materiais e por ser um 

produto de larga produção Nacional, com todas as vantagens associadas (transporte, criação de 

valor socioeconómico), embora revestimentos como a lã-de-rocha e o poliestireno extrudido 

sejam igualmente compatíveis (Isabel, 2016). 

É também adequada para conferir resistência de paredes face a ações horizontais. A engenharia 

portuguesa foi pioneira no domínio da engenharia sísmica com a solução usada na reconstrução 

da baixa de Lisboa pós-terramoto de 1755 (Fernandes, 2007). A estrutura dos edifícios 

Pombalinos, concebida pelo Engenheiro Manuel da Maia, baseia-se numa estrutura mista 

madeira-alvenaria conhecida como gaiola pombalina, com o objetivo de absorver as forças 

horizontais devidas aos sismos (Lopes, 2012). A gaiola é composta por pavimentos com estrutura 

de madeira e paredes de frontal em estrutura mista madeira-alvenaria que absorvem esforços de 

corte sejam também adequados (Fernandes, 2007). 

 
4.2.1.5. Comparação de Custos Entre o Taipa, Adobe e a Madeira 

 
Os preços de construção indicativos, foram obtidos por consulta a associações e empresas da 

especialidade em Portugal: 
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• Estrutura integralmente em madeira modular: entre 650 €/m² (LNEC, 2011); 

• Estrutura integralmente em madeira tradicional: entre 800 €/m² [S8, S9 e S10] 

• Paredes de adobe ou taipa e pavimentos em estrutura de madeira: 950€/m² [S18, S19]. 
 

No entanto o critério de seleção não deverá ser apenas o preço, devendo atender-se também ao 

impacte ambiental das soluções. 

A solução com menor impacte ambiental é a solução com paredes de adobe ou taipa e pavimentos 

em estrutura de madeira. Por um lado, o adobe e a taipa, tem menor impacte e, pelas suas 

características, conduzem a um melhor conforto térmico e consequentemente uma melhor 

eficiência energética. Por outro lado, dada a existência do material no local evita o transporte e o 

respetivo impacte associado. 

A opção entre adobe e taipa depende das características dos terrenos no local. Se existir solo 

argiloso com as características adequadas para a construção em taipa, esta é a solução mais 

sustentável comparativamente com o adobe, uma vez que os blocos de abobe são correntemente 

cozidos em fornos, tendo por isso um consumo energético superior. 

A estrutura integralmente em madeira tradicional também é sustentável, no que respeita ao 

material em si, embora menos do que o adobe e a taipa. 

A estrutura integralmente em madeira modular é, comparativamente com as outras soluções, 

menos sustentável do ponto vista ambiental, dado o impacte provocado pelo transporte. 

 
4.2.2. Eficiência energética 

 
Uma das medidas propostas pela “Energy Performence Building Directive” (EPBD), os “Near zero 

Energy buildings” [S20], pressupõe um alto nível de eficiência energética, de modo a que o 

consumo de energia reduzido seja assegurado por energias renováveis. Esta medida passa por 

estratégias construtivas que adotem soluções passivas e promovam o recurso à energia solar e 

outras renováveis. 

Neste sentido, serão propostas medidas que atuam nos critérios relativos aos sistemas energéticos 

(C8), à gestão de carbono (C9), e ao contributo para ambientes sustentáveis locais (C35). 

Para atender ao critério de contributo para ambientes sustentáveis locais (C35) e gestão de 

carbono (C9), propõe-se: 

• Colocação de sistemas de ventilação natural; 

• Construção das paredes em taipa ou adobe, ou construção integral em madeira modular, 

que só por si asseguram elevada eficiência térmica; 

• Janelas com vidros duplos de baixa emissividade; 

• Isolamento da cobertura em cortiça (no caso da taipa ou adobe). 
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4.2.2.1 Ventilação Natural 

 
A adequada ventilação das habitações, respetivos aparelhos de combustão e locais com fontes 

especiais de vapor de água e odores, como é o caso das casas de banho e cozinhas deve ser 

garantida. Para tal, é importante que sejam previstos dispositivos de entrada, saída e passagem 

de ar pelo interior da habitação. Os dispositivos podem ser controlados de forma a melhorar o 

conforto térmico (Viegas, 2012). 

Na legislação portuguesa a ventilação é vista como um fator importante na construção de edifícios, 

sendo regulada pelo Regulamento das Características de Comportamento Técnico dos Edifícios 

(RCCTE), “a taxa de renovação do ar deve ser de pelo menos 0,6 por hora” (DRE, 2006). 

A renovação do ar numa habitação ocorre pela diferença de pressão entre o interior e exterior, 

estas são geradas por diferenças de temperatura e pelo vento (Viegas, 2012), originando 

escoamentos onde houver aberturas para a passagem de ar (Pinto da Silva, 2008). Se esta 

renovação não for imposta por processos mecânicos, a ventilação denomina-se de ventilação 

natural, caso contrário trata-se de ventilação forçada. 

Devido ao clima ameno em Portugal, não se espera que as diferenças de temperatura sejam 

suficientes para assegurar a ventilação natural (Viegas, 2012), no entanto, Torres Vedras é uma 

zona bastante ventosa, e é de esperar que seja benéfico tirar partido sobretudo da ventilação 

"cruzada". 

Propõe-se a colocação de sistemas de ventilação natural cruzada tal como representado na Figura 

49, com grelhas de entrada de ar nas portas, janelas dos quartos e salas, cozinhas e casa-de-banho 

junto ao pavimento, e saídas de ar quente nos corredores através de lâminas junto ao teto. Nas 

casas de banho a ventilação será forçada, junto ao teto, para a saída de vapor de água. Todos os 

sistemas têm a possibilidade de abertura e fecho, conforme as necessidades de conforto térmico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Os custos associados a este tipo de ventilação são muito reduzidos e semelhantes aos custos 

associados a métodos de ventilação mais correntes. 

No Anexo G pode encontrar-se exemplos de grelhas de ventilação natural de entrada, circulação 

e saída de ar, que podem ser utilizadas em sistemas de ventilação natural cruzada. 

Figura 49- Modelo de ventilação natural 
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4.2.2.2 Janelas com Vidros Duplos de Baixa Emissividade 

 
Propõe-se a utilização de janelas com vidros duplos de baixa emissividade. 

 
O sistema de vidro duplo é constituído por dois vidros espaçados através de espaçadores vedados, 

que reduzem a infiltração de vapor de água, com ar ou um gás entre si, num espaço fechado 

hermeticamente. 

Para que o desempenho térmico seja melhorado o painel interior deve ter um revestimento de 

baixa emissividade, constituído por uma fina camada de metal(Bogas, 2011). 

O coeficiente de transmissão térmica de um vidro com revestimento de baixa emissividade é de 

1,6W/m²K. Enquanto que num vidro duplo simples a transmissão térmica é de 71% num vidro 

duplo com revestimento de baixa emissividade é de 53% [S21]. Assim sendo, este sistema tem 

uma maior eficiência térmica quando comparado com caixilharia de vidro duplo simples. 

No que se refere à capacidade de isolamento térmico, mais do que a espessura do vidro em si, é 

muito importante ter em atenção a espessura e o enchimento da caixa de ar. O enchimento mais 

utilizado é o árgon, um gás inerte, por ser o mais barato e ser 1/3 superior em termos de 

isolamento que o vidro duplo com ar (Bogas, 2011). 

O custo por m² do vidro duplo de baixa emissividade é de 41,5€/m² [S22]. O custo de um vidro 

duplo standard é de 36,3€/m² (Tabela 13). O acréscimo de custo devido ao vidro duplo de baixa 

emissividade em relação ao vidro duplo standard é de 5,2€/m². 

Tabela 13 - Custos do vidro duplo de baixa emissividade, [S22] 

 
Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância 

m² Vidro duplo de baixa emissividade, conjunto 

constituído por vidro exterior Float incolor de 4 

mm, caixa de ar, com perfil separador de 

alumínio e dupla vedação perimetral, de 6 mm, 

e vidro interior Float incolor de 4 mm de 

espessura. 

1,006 24,32 24,47 

Ud Cartucho de silicone sintético incolor de 310 ml 

(rendimento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 2,42 1,40 

Ud Material auxiliar para a colocação de vidros. 1,000 1,26 1,26 

H Oficial de 1ª vidraceiro. 0,344 18,20 6,26 

H Ajudante de vidraceiro. 0,344 17,76 6,11 

% Meios auxiliares 2,000 39,50 0,79 

% Custos indiretos 3,000 40,29 1,21 

  Total: 41,50 

 

De acordo com o Regulamento Geral de Edificações Urbanas (artigo 71 decreto-lei nº650/75, de 

18/11): os quartos, salas e cozinhas deverão ser iluminados e ventilados, de modo a que a área 

total de envidraçado não seja inferior a um décimo da área do compartimento. 
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Dada a configuração arquitetónica que se pretende para os edifícios considerou-se uma área de 

envidraçado de 25% da área total. Assim o acréscimo de custo aproximado pode ser calculado 

em aproximadamente 2704€, por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚² × Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎çã𝑜 × 0,25 = 5,2 × 2080 × 0,25 = 2704€ 
 

No Anexo G pode encontrar-se as características dos diferentes tipos de vidro. 

 
4.2.2.3 Isolamento da Cobertura 

 
A medida descrita de seguida só é aplicável para as soluções construtivas em taipa ou o adobe, 

uma vez que a solução de madeira modular já inclui isolamentos. 

No que se refere à cobertura, recomenda-se: 
 

• Uma estrutura de suporte em madeira (asnas, madres e terças); 

• Telha portuguesa em cerâmica; 

• Subtelha (como proteção adicional no caso de se partir uma telha); 

• Placas de isolamento térmico (com pelo menos 8 cm), com acabamento em madeira ou 

branco pelo interior. 

Relativamente à estrutura de suporte, sendo esta estruturada em madeira, recomenda-se que ao 

longo do tempo haja uma inspeção visual cuidada no intuito de prevenir e resolver problemas de 

degradação por agentes biológicos (fungos, térmitas, humidade, etc.). 

Acerca do revestimento superior propõe-se que se mantenha o revestimento em telha de cerâmica 

tradicional portuguesa, seguindo os princípios do critério da valorização do património 

construído (C6). As telhas por si só já são impermeabilizantes, mas deve incluir-se também 

subtelhas garantindo a estanqueidade da cobertura (Figura 54). 

Quanto ao material utilizado no isolamento térmico, pode utilizar-se cortiça, poliestireno 

extrudido, lã-de-rocha, entre outros. 

O aglomerado de cortiça apresenta bom isolamento térmico, a sua condutibilidade térmica é de 

0,04W/km [S23]. Apresenta-se, também, como um bom isolante acústico, é ecológico e reciclável, 

uma vez que tem por base matéria-prima renovável e natural e é fabricado por processos naturais 

em Portugal (Gonçalves, 2018). É também muito durável, e estável a nível dimensional, mesmo 

quando sujeito a diferenças de temperatura (Dutra, 2010). 

O poliestireno extrudido é um isolante sintético, provém da expansão e aglomeração de 

aglomerados provenientes da carboquímica e petroquímica. A sua condutibilidade térmica varia 

entre 0,035 e 0,04W/km, e tem por isso uma ótima capacidade de isolamento térmico. Este 

material é insensível à água, apresenta uma forte resistência à passagem do vapor, é 

imputrescível, tem elevada resistência à compressão e tem durabilidade prolongada (Dutra, 

2010). 

A lã-de-rocha é um material obtido por extrusão de minerais fundidos, com boas capacidades de 

isolamento térmico e acústico. A condutibilidade térmica deste material varia entre 0,035 e 
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0,04 W/km. É um material não corrosivo, inerte quimicamente, imputrescível e incombustível 

(classificado na classe de resistência ao fogo M0, incombustível ou M1, não inflamável). É 

permeável ao vapor de água sendo somente utilizada como camada de isolamento primário em 

conjunto com uma barreira anti vapor (Instituto Politécnico de Tomar, 2013). 

Qualquer um dos materiais mencionados anteriormente são excelentes isolantes térmicos e 

acústicos, sendo que, neste caso, o mais recomendável é a cortiça por ser um material mais 

sustentável do ponto de vista ambiental. 

O custo médio associado à aplicação de isolamento térmico em cortiça, incluindo adesivo de 

reação de poliuretano para a colagem, material auxiliar para a colocação do revestimento e mão 

de obra é de 24,04€/m² (Tabela 14). 

Tabela 14 - Custo de isolamento em cortiça, [S22] 
 

Ud Descrição Rend. Preço 
unitário 

Importância 

m² Placa de aglomerado de cortiça expandida, de 80 mm 

de espessura, cor preto, segundo EN 13170, resistência 

térmica 2 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,036 

W/(m°C), Euroclasse E de reação ao fogo, de 

aplicação como isolante térmico e acústico. 

1,050 26,20 27,51 

H Oficial de 1ª montador de isolamentos. 0,071 17,41 1,24 

H Ajudante de montador de isolamentos. 0,071 16,45 1,17 

% Meios auxiliares 2,000 29,92 0,60 

% Custos indiretos 3,000 30,52 0,92 

  Total: 31,44 

O custo total para as várias habitações pode ser calculado aproximadamente em 78 300 €, por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚² × Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎çã𝑜 × 1,2 = 31,44 × 2080 × 1,2 = 78374,4€ 
 
 

 
4.2.3. Energias Renováveis 

 
No que se refere ao critério relativo aos sistemas energéticos (C8), e à gestão de carbono (C9) deve 

assegurar-se a existência de sistemas energéticos eficientes baseados no uso de energias 

renováveis. 

Uma vez que a central de biogás se destina à produção de calor propõe-se a instalação de um 

sistema de produção de energia elétrica ligado à rede, com base em painéis fotovoltaicos. 

Portugal é um dos países da Europa que tem maiores níveis de exposição solar, apresentando um 

nível médio de insolação4 entre as 2200 e 3000 horas anuais (Figura 50). No caso de Torres Vedras 

o nível médio de insulação é entre 2500 e 2600 horas anuais (Moura, 2014). Como tal o potencial 

 
 

 

4 Insolação média é uma medida da radiação solar incidente e representa o número de horas de 
sol descoberto acima do horizonte (Almeida, 2013) 
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para geração de energia a partir do sol, nomeadamente recorrendo a painéis fotovoltaicos é 

bastante elevado. 

Figura 50- Tempo médio de insolação em horas de sol anuais, (Moura, 2014) 
 

A energia fotovoltaica representa uma alternativa económica, em aplicações de baixa potência, 

em especial em locais afastados da rede. Apesar disso o investimento inicial requerido, é por vezes 

um impedimento à expansão do uso desta forma de energia (Gomes, 2014). 

Um sistema fotovoltaico é composto por: painéis fotovoltaicos, um inversor um sensor solar 

(opcional) para maximizar os ganhos energéticos, uma bateria (opcional), um contador de 

energia, vários acessórios como cabos, tubagens, sistemas de controlo eletrónico (Dias, 2013). 

O painel fotovoltaico, é composto por um conjunto de células fotovoltaicas, responsáveis pela 

transformação da energia solar em energia elétrica. A energia gerada pelos painéis é armazenada 

nas baterias, que alimentam o inversor ou é diretamente direcionada para o mesmo. Este irá 

converter a corrente contínua em alternada, permitindo assim que se estabeleça a ligação entre o 

sistema fotovoltaico e a rede (Moura, 2014). 

No caso de se optar por não recorrer a baterias, para que o sistema se torne mais eficiente é 

importante gerir os consumos, restringindo o uso de máquinas para período de dia, de forma a 

aproveitar a energia solar, em especial no pico da radiação. 

A eficiência do sistema fotovoltaico é condicionada por fatores como a localização, a inclinação e 

a orientação dos painéis. A escolha do número máximo e mínimo de módulos e a potência dos 

mesmos, assim como o tipo de módulo e de inversor, é um processo de dimensionamento que 

requer a experimentação de várias alternativas. 

A aplicação PVgis, ferramenta on-line implementada pelo Joint Reseach Centrer (JRC), dos 

serviços científicos internos da Comissão Europeia, faz o cálculo aproximado da geração de 

eletricidade potencial mensal e anual E (kWh) de um sistema fotovoltaico com inclinação e 

orientação dos módulos definidas. 
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Simulando a energia produzida por um painel solar com 250 W de potência e 14% de perdas 

estimadas na aldeia do Furadouro, foi-se alterando os valores da inclinação e azimute dos painéis 

de modo a obter o valor de geração de energia elétrica mais elevado. O valor mais elevado de 

geração de energia foi obtido para uma inclinação do painel de 33º e azimute de 2º. 

A Tabela 15 mostra os resultados obtidos da utilização da aplicação Pvgis para os diferentes meses 

do ano. Ed e Em representam, respetivamente, a média diária e mensal, da produção de energia 

elétrica(kWh) do painel em questão. Hd e Hm representam, respetivamente, a soma diária e 

mensal média da irradiação global por metro quadrado recebida pelo painel (kWh/m²). 

Tabela 15 - Energia elétrica produzida (kWh) por um painel de 250 W, na aldeia do Furadouro 
 

Sistema fixo: inclinação=33°, orientação=2º 

Mês Ed Em Hd Hm 

Jan. 0.68 21.2 3.48 108 

Fev. 0.90 25.3 4.63 130 

Mar. 1.09 33.9 5.74 178 

Abr. 1.11 33.3 5.93 178 

Mai. 1.19 36.9 6.41 199 

Jun. 1.23 36.9 6.74 202 

Jul. 1.29 39.9 7.11 220 

Ago. 1.29 39.9 7.14 221 

Set. 1.18 35.3 6.46 194 

Oct. 0.97 30.0 5.18 161 

Nov. 0.75 22.5 3.93 118 

Dec. 0.64 19.9 3.31 103 

Média 

Anual 
1.03 31.3 5.51 168 

 
 

A produção de eletricidade irá variar bastante entre os meses de verão e de inverno. A média anual 

da energia produzida por 1 painel solar de 250 W de potência por mês é 31,3 kWh. 

Relativamente aos consumos médios diários de energia durante o dia, estes advêm 

essencialmente do uso de eletrodomésticos, uma vez que durante o dia, geralmente, não é 

necessário recorrer ao uso de iluminação artificial. 

Recorrendo ao simulador de potências e consumo da EDP [S24] fez-se uma estimativa dos gastos 

energéticos numa habitação durante o dia. Não se considerou gastos em aquecimentos nem em 

ar condicionado porque assume-se que a utilização de biogás e as medidas de desempenho passivo 

serão suficientes para manter uma temperatura interior confortável, ao longo do ano. A tabela 16 

resume a estimativa efetuada: 

O valor de consumo de eletricidade, durante o período de dia, por uma habitação com um quarto 

(T0 ou T1) será de aproximadamente 235,48 kWh. O valor de consumo para as 25 habitações 
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pertencentes à comunidade em estudo, tendo em conta as diferentes tipologias das mesmas é de 

5941,98kWh/dia, 2168822,7kWh/ano e os custos mensais associados a estes gastos são de 

1070,23€. 

Tabela 16 - Consumos de energia (kWh), numa habitação, durante o período de dia 

Divisão Equipamento Periodicidade Consumo (kWh) 
Custo 

(€/mês) 

 Máquina de Lavar Louça 6horas/semana 37,92 6,99 

 Máquina de Lavar Roupa 3horas/semana 5,76 0,98 

 Termoacumulador uso continuo 22,5 3,85 

 Frigorífico uso continuo 26 4,45 

 Micro-ondas 10min/dia 5 0,86 

Cozinha Fogão (Placa 1hora/dia 45 7,71 

 Ferro de Engomar 3horas/ semana 10,31 1,36 

 Chaleira Elétrica 10min/dia 0,52 0,09 

 Cafeteira Elétrica 15min/dia 9 1,71 

 Torradeira 10min/dia 3,75 0,64 

 Exaustor 1hora/dia 4,5 0,77 

Sala 
Aspirador 4horas/semana 21,5 3,68 

Televisão 30min/dia 1,35 0,23 

Quarto 
Computador 2horas/dia 15 2,57 

Impressora 1hora/dia 0,38 0,06 

Casa de 

Banho 

Secador de Cabelo 30min/dia 4,5 0,8 

Termoacumulador uso continuo 22,5 3,85 

  Total 235,48 40,60 

 

 
O número de painéis necessários para suplantar estes níveis de consumo, considerando 14% de 

perdas estimadas, é dado por: 

5941,98 ÷ 31,3 = 189,84 ≈ 190 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖𝑠 

 
Uma vez que é um número algo elevado propõe-se um sistema centralizado que abasteça toda a 

comunidade. Desta forma pode poupa-se em custos de instalação, acessórios e inversores. Num 

sistema centralizado só é necessário instalar-se um inversor que tenha capacidade para suplantar 

a potência total do sistema. 

Através do contacto a algumas empresas da especialidade apurou-se que o custo do sistema 

fotovoltaico desta dimensão, incluindo painéis, inversor, materiais acessórios e instalação ronda 

1,3€/W [S25 e S26, S27 e S28]. Alguns estudos apontam para que o custo de manutenção esteja 

diretamente relacionado com o tamanho do sistema, correspondendo a cerca de 1% do custo total 

do sistema [S27]. No Anexo J encontram-se vários exemplos de modelos de painel fotovoltaico e 

respetivas características. 
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O custo total do sistema será então dado por: 

 
1,3 × 190 × 250 × 1,01 = 62 367,5€ 

 
Tendo em conta que a instalação dos painéis fotovoltaicos pode representar uma poupança de 

cerca de 1070,23€/mês, então o custo dos painéis terá um período de retorno de cerca de 5 anos, 

a duração média de um painel é de 25 anos (Dias, 2013) . 

O modelo 3D do sistema, enquadrado no relevo do terreno, encontra-se representado na Figura 51 

e a localização no terreno encontra-se em mapa no Anexo E. A localização foi tendo em conta o 

espaço disponível, procurou-se o local mais plano e com maior incidência de radiação solar. A 

área que o sistema ocupa é aproximadamente 540 m². 

 
 

 
 

4.2.4. Água e Saneamento 

 
Segundo a Agência Europeia do Ambiente apenas 20% da água fornecida ao público é de fato 

utilizada, os restantes 80% são devolvidos à natureza na forma de águas residuais tratadas, 

geralmente encaminhadas para locais distantes das cidades (EEA, 2012). 

A distribuição do consumo urbano é feita da seguinte forma: chuveiros (49%), casas de banho 

(22%), torneiras de casa de banho (10%), máquinas de lavar roupa (6%), lavagem de roupa à mão 

(6%), torneira de cozinha (5%), outros (2%) (Lisboa e-nova, 2005). 

Como já foi mencionado anteriormente, as águas cinzentas correspondem a todas as águas 

residuais provenientes do uso doméstico com exceção das águas residuais resultantes da lavagem 

das bacias de retrete. 

As águas residuais cinzentas provenientes das casas de banho são, em geral, poluídas com 

produtos de higiene e limpeza. As águas mais contaminadas são as dos lavatórios, no entanto, o 

volume de água é bastante inferior ao volume de água proveniente de duches ou banheiras (Rita, 

2006). 

Figura 51 - Modelo 3D dos painéis fotovoltaicos integrados no relevo do terreno 
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No armazenamento das águas cinzentas provenientes dos duches ou banheiras a Carência 

Bioquímica de Oxigénio5 (CBO) permanece em níveis relativamente baixos em especial se for 

armazenada a baixas temperaturas e durante pouco tempo, o que significa que a probabilidade 

propagação de maus odores e doenças através da água é menor. 

De acordo com o critério de uso ponderado da água(C10), sugere-se a reutilização de águas 

cinzentas provenientes de duches e banheiras tratadas, na lavagem de sanitas (Figura 52). 

 

 

O consumo médio diário em lavagem de bacias de retrete por habitante ronda os 30 litros, destes, 

cerca 20 litros são em casa (Neves, 2006). Considerando que os 70 habitantes que irão habitar a 

comunidade, equivale a 1400 litros de água por dia, o que por ano (340 dias6) equivale a 476 000 

litros. O valor de consumo de água no banho ronda os 54 litros por habitante por dia, o que não 

requer uma capacidade de armazenamento muito elevada (Neves, 2006). 

O sistema de reaproveitamento de entre as várias alternativas, pode ser centralizado ou 

individual. Uma vez que o projeto já contempla um sistema de recolha de águas pluviais 

centralizado para todas as habitações e uma central de tratamento das águas cinzentas para a 

rega, neste caso, propõe-se, a utilização de um sistema individual em cada casa de banho. 

 

O sistema individual, de entre as várias hipóteses, pode ser executado conforme se apresenta na 

Figura 53. 

 
 

 

5 A CBO é um teste quantitativo específico que mede a quantidade de oxigénio consumida por 
microrganismos anaeróbicos, dá-nos uma medida indireta do nível de poluição da água. 
6 Considera-se que cada pessoa habita a comunidade 340 dias por ano. 

Água do duche/ 
banheira 

Água da bacia 
de retrete 

Tratamento e 

Armazenamento 
Esgoto 

Figura 52 - Esquema de reutilização de água 

Figura 53- Sistema individual para aproveitamento de água 
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Por baixo do duche instala-se um reservatório, que pode ser soldado ou fundido com o mesm0, de 

água, com cerca de 0,8m de comprimento, 0.7m de largura e 0.2m de altura, ou seja um total de 

112 litros de volume, no entanto a capacidade é próxima de 100 litros, uma vez que é necessário 

espaço para o sistema de trop-plein. 

No cálculo da potência da bomba necessária considerou-se um rendimento de 0,5 e um caudal 0,1 

l/s, o valor da potência será dado por: 

 
𝑃 = 

9800 × 0,1 × 103 × 1 
 

 

0,5 

 
= 2𝑊 

 

Ou seja, é uma bomba de pequenas dimensões e baixa potência, que consequentemente terá 

custos e consumo bastante reduzidos. 

A bomba tem como função elevar a água do reservatório para a bacia do autoclismo. O 

funcionamento da bomba faz-se através de sensores de nível, instalados no interior do autoclismo. 

Poderá instalar-se um aviso ótico, que alerta, no caso de ser necessário reforço de água a partir da 

rede pública, o que será pouco frequente. 

No caso de ocorrência de odores menos agradáveis pode adicionar-se à água produtos 

semelhantes aos usados nas piscinas, à base de cloro e bromo, que em conjunto com os produtos 

de higiene, reforçam a desinfeção da água. 

Em geral o movimento da água irá elevar os sedimentos depositados no fundo do reservatório, na 

eliminação destes pode utilizar-se o modo de aspiração da bomba. Se necessário, pode inserir-se, 

por exemplo, um arame, na descarga de fundos gerando a suspensão dos referidos sedimentos. 

Os custos acrescidos desta operação, em relação às práticas comuns, são: 
 

• os do reservatório com capacidade para 120 litros, com acessórios: os preços de um 

reservatório com estas dimensões, rondam os 70 euros; [S29] 

• os da bomba de 2W e acessórios: os preços médios de uma bomba com esta potência 

encontram-se entre os 10 e 20 euros, se esta incluir a sonda então o custo fica próximo de 

30 euros, no entanto a válvula automática de flutuador que controla a admissão de água 

nos autoclismos comuns, não será necessária, esta custa cerca de 15 euros.[S30 e S31] 

O acréscimo de custos será de 80€, aproximadamente. Se consideramos que o número de casas- 

de-banho é uma para o T0 e T1, e duas para o T2 e T3, equivale a 40 casas-da-banho na 

comunidade, ou seja, o acréscimo de custo total será cerca de 3200€. 

Considerando uma família constituída por um casal com dois filhos, que irá habitar a 

comunidade, e tendo em conta que cada pessoa gasta em casa entre 25 e 35 litros de água por dia 

em autoclismo, então pode poupar-se cerca de 100 e 140 litros de água por dia (Neves, 2010). 
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Supondo que a casa está habitada durante 340 dias por ano, então irá poupar-se 47,6 m³ de água 

por ano. Os custos de água anuais por 120m³ em Torres Vedras encontram-se entre 241 e 320€ 

[S32]. Assim, os gastos financeiros em água serão reduzidos em valores entre os 95,2€ e os 127€. 

Admitindo que a casa tem duas casas de banho então os custos acrescidos serão amortizados em 

menos de dois anos. 

Em anexo encontra-se o exemplo de um modelo comercializado (Anexo I). 

 
 

4.2.5. Mobilidade 
 

Conforme o critério de gestão do carbono (C9) indica, deve procurar-se um aumento da utilização 

de transportes públicos, sistemas de partilha de veículos e veículos elétricos. O critério relativo a 

sistemas de transporte eficientes, procura fomentar um sistema de transportes públicos eficientes 

e o critério da mobilidade ativa(C25) destaca a importância de implementar soluções de 

mobilidade que estejam disponíveis. 

De acordo com o critério de contributo para o bem-estar (C29), ressalta-se a importância de poder 

aceder facilmente a sistemas de saúde. Conforme o critério de amenidade amigáveis (C31) indica, 

é importante ter acesso à cultura: escolas, biblioteca, cinema, teatro, etc... 

Todos estes fatores se prendem com a questão da mobilidade. Como viver numa aldeia e poder 

aceder facilmente aos serviços e amenidades da cidade, de forma sustentável? 

De facto, o panorama da mobilidade tem vindo a alterar-se dramaticamente nos últimos anos, em 

especial no que diz respeito ao uso diário. O aumento da população nas cidades, a poluição e o 

crescimento exponencial do mercado de ride hailing7 e ride sharing8 impulsionado pelo aumento 

da demanda, são alguns dos fatores que contribuem para esta mudança(Parot, 2018). 

A ideia de propriedade começa também a alterar-se, as pessoas cada vez mais tendem a preferir 

ter acesso a um smartphone com o qual podem encomendar serviços do que ser proprietários de 

um veículo que não conseguem estacionar, para além disso, em norma um veículo é utilizado 

somente durante 4% do seu tempo de vida(Parot, 2018). 

No caso da comunidade em estudo existem várias aplicações digitais que podem ser uteis na 

resolução da questão da mobilidade, todas elas fomentam uma forma mais sustentável de viajar: 

• O UberPool é uma plataforma que possibilita a correspondência entre vários passageiros 

que viajam na mesma direção [S33]; 

• A Gomore é uma aplicação em que os utilizadores dividem carros e boleias [S34]; 

• O Blablacar é uma aplicação que permite a oferta e procura de boleias [S35]. 
 
 
 
 

7 Transporte através de um serviço de táxi não licenciado, como por exemplo o caso da Uber 
[S37]. 
8 Partilha de transporte entre passageiros com o objetivo de reduzir custos, congestão do tráfego 
e poluição atmosférica [S37]. 
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Estas e outras aplicações semelhantes são soluções interessantes, no entanto aplicam-se em geral 

a situações mais pontuais, como é o caso de viagens de longa distância. 

Existem também aplicações dedicadas exclusivamente à partilha de veículos dentro de empresas, 

como é o caso da Klaxit [S36], esta leva em consideração as restrições específicas dos funcionários 

em termos de desvios, horas variáveis e compartilhamento de custos, fornecendo ferramentas 

para que a prática se perpetue. Este tipo de aplicação é perfeitamente aplicável ao caso de uma 

comunidade. A utilização destas aplicações não tem qualquer custo associado. 

Assim, para além da utilização das aplicações referidas, propõe-se também a existência de postos 

de carregamento de carros elétricos. 

Embora os carros elétricos possam ser carregados diretamente numa tomada, através de um cabo 

que é fornecido pela marca, o posto de carregamento garante maior segurança, rapidez (o 

carregamento demora entre 6 e 8 horas), permite controlar os consumos e é mais cómodo [S24] 

O custo relativo a um posto de carregamento de carros elétricos é cerca de 1000€, embora algumas 

marcas forneçam a estação na compra do carro sem custos associados [S38]. 

Numa fase inicial, toma-se como meta o valor percentual de carros elétricos do país europeu mais 

avançado neste domínio, a Noruega, em que se estima que os carros elétricos correspondam a 

valores entre os 25 e 35% do total de veículos a circular no país [S39]. Assim, considerando um 

veículo por habitação, assume-se a instalação de 8 centrais de carregamento, com um custo 

associado de 8000€. 

Para além desta medida propõe-se que os carros elétricos possam ser propriedade da comunidade 

e que sejam partilhados pelos residentes. O sistema de partilha pode ser gerido por uma aplicação 

semelhante à Klaxit ou pela aplicação da Kunoleco. 

A Figura 54 mostra um modelo 3D dos postos de carregamento de carros elétricos inserido no 

relevo do terreno, no anexo E pode encontrar-se a planta do terreno e a localização proposta para 

os postos no mapa. 

 

Figura 54 - Modelo 3D dos Postos de Carregamento de Carros Elétricos Integrados no Relevo do Terreno 
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5. Resultados e Discussão 

A apresentação dos resultados e discussão do presente trabalho foca-se nos seus principais 

aspetos e objetivos, isto é: 

• Discutir os critérios que se devem ter em conta na construção de comunidades 

sustentáveis e salientar as vantagens de viver em comunidade; 

• Avaliação do caso de estudo – Quinta da Arroteia Ecovila & Cohousing - de acordo com o 

modelo LiderA e vantagens e desvantagens da aplicação das medidas de melhoria 

• Avaliação do novo modelo v3.0 LiderA na obtenção de resultados de bom desempenho 

do ponto de vista da sustentabilidade, implicações, potencialidades e limitações dos 

resultados obtidos. 

 
 

5.1. Comunidades Sustentáveis 
 

A informação recolhida na revisão literária de comunidades intencionais permite 

concluir que em todas existe uma preocupação acentuada com a sustentabilidade nas suas três 

vertentes: ambiental, social e económica. 

Ao nível ambiental a maior parte das comunidades existentes são produtoras de energia por fontes 

renováveis, sendo que 87% das comunidades recorre à energia solar. Todas produzem parte dos 

alimentos que consomem, 3/4 das comunidades conseguem responder até 1/4 das necessidades 

alimentares, recorrendo por vezes a técnicas de permacultura, que não recorrem ao uso de 

produtos químicos nem fertilizantes. Existe na maior parte dos casos uma preocupação com 

utilização de técnicas construtivas de baixo impacto que permitam também minimizar os gastos 

de energia ao longo do ciclo de vida, recorrendo muitas vezes a técnicas de construção bioclimática 

e medidas passivas. 

A governância dentro das comunidades revela-se como um ato em que se promove a integração e 

satisfação das necessidades. Uma vez que na maior parte das comunidades não existe um líder, 

as decisões são tomadas com base no consenso (52% dos casos), consenso modificado (27% dos 

casos), ou outros modos semelhantes. Cria-se assim, um sentimento de influência, no sentido em 

que o membro tem o sentimento e a perceção de que pode fazer a diferença no grupo. 

O levantamento de requisitos associado ao projeto Quinta da Arroteia Ecovila & 

Cohousing, foi efetuado com recurso a focus groups e questionários online, com uma população 

composta por pessoas de todas as idades e de diferentes classes socias. Os resultados se encontram 

resumidos numa tabela em anexo (Anexo B), demonstraram que existe uma procura significativa 

por um estilo de vida saudável e sustentável, que promova o bem-estar e a comunhão social e com 

o meio envolvente, mas mantendo sempre algum espaço privado. 

A nível económico observou-se que a busca pela redução dos custos de vida leva à opção pela 

produção alimentar para consumo próprio, ao tratamento partilhado de efluentes e combustagem 

dos resíduos orgânicos, à partilha de espaços, recursos, ferramentas e meios de transporte, bem 
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como à criação de sinergias entre moradores que fomentem o cruzar de necessidades, talentos e 

interesses. 

Em termos ecológicos existe uma procura por: acesso a alimentos saudáveis produzidos 

localmente; redução da pegada ecológica; criação de habitats para espécies de fauna e flora; 

regeneração da paisagem e pela inovação para a criação dos habitats humanos do futuro. 

 
 

5.2. Resultado da Avaliação Global do Projeto Base 
 

A classe de desempenho final do projeto de ecovila e cohousing em Torres Vedras, após percorrer 

e avaliar os vários critérios foi A, que representa um bom desempenho a nível de sustentabilidade. 

O resultado obtido situa-se 22,8% acima da classe base(E). 

 

 
5.3. Resultados da Avaliação Global com as Medidas de 

Melhoria 

A implementação das medidas de melhoria de desempenho, propostas anteriormente, incluindo 

a taipa ou o adobe, irá melhorar a classificação dos seguintes critérios: 

• desempenho passivo (C7): a classificação sobe de B para A; 

• sistemas energéticos (C8): a classificação sobe de B para A+; 

• gestão de carbono (C9): a classificação sobe de A para A+; 

• uso ponderado de água (C10): a classificação sobe de B para A; 

• produtos e materiais de origem responsável (C13): a classificação sobe de E para A; 

• gestão de ruído (C17): a classificação sobe de C para A; 

• gestão de emissões atmosféricas (C18): a classificação sobe de C para B; 

• sistemas de transportes eficientes (C24): a classificação sobe de C para B; 

• mobilidade ativa(C25): a classificação sobe de C para B; 

• baixos custos no ciclo de vida (C33): A classificação sobe de A para A+. 
 

A classificação global será A+ e situa-se 30,1% acima da classe base (E), o que representa uma 

melhoria de 7,3% em relação à classificação inicial. No caso de se optar pelo uso de estrutura 

modular em madeira a classificação dos critérios será semelhante à obtida para a taipa ou adobe, 

com exceção dos critérios da valorização da paisagem (C5) e de produtos e materiais de origem 

responsável (C13) que se mantêm na classe E e da flexibilidade e complementaridade de usos(C28) 

que sobe para a classe A+. Neste caso a avaliação global irá manter-se em A, situando-se 29,6% 

acima da classe E, o que representa uma melhoria de 6,8% em relação à classificação inicial. 

A planta do terreno e o modelo da habitação em 3D, após a aplicação das medidas de melhoria 

encontram-se representados no Anexo E e F. 
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5.4. Medidas de Melhoria 
 

As medidas de melhoria propostas (capítulo 4.2) para o caso de estudo são as indicadas nos pontos 

seguintes, centrando-se nas áreas de energia, água, materiais, gestão de emissões atmosféricas, 

acessibilidade e espaços públicos. 

Pretende-se avaliar o efeito isolado de cada medida para a discussão de quais as medidas aplicar, 

numa análise custo-benefício face ao modelo LiderA. 

Uma vez que várias medidas podem contribuir para melhorar a classificação de um critério, 

considerou-se uma repartição equitativa do peso da melhoria que cada critério tem associada à 

implementação de uma medida. 

a. Ventilação natural cruzada 
 

A ventilação natural cruzada é vantajosa no sentido em que confere conforto ambiental, 

usufruindo do ar puro do exterior, sem necessidade de recorrer a sistemas de ar 

condicionado. Desta forma reduz-se os gastos energéticos conservando boas condições de 

temperatura e humidade, sem custos significativos associados. 

A adoção de ventilação natural cruzada, irá permitir aumentar a classificação do critério 

desempenho passivo (C7) de B para A, uma vez que diminui o consumo de energia no 

processo de arrefecimento. Permitirá também um aumento da classificação do critério da 

qualidade ambiental (C20) de A para A+, porque assegura a boa qualidade do ar e a taxa de 

ventilação. 

O peso que a subida da classificação destes critérios tem para a avaliação global é de 0,566%. 
 

b. Vidro duplo de baixa de emissividade 
 

A utilização de vidro duplo de baixa emissividade representa uma medida de energia passiva, 

contribuindo para a melhoria dos critérios de desempenho passivo (C7) e da qualidade 

ambiental (C20), ambos de A para A+, uma vez que permite criar melhores condições de 

conforto térmico ao longo do ano. 

O peso que a subida da classificação deste critério tem para a avaliação global é de 0,55%. 
 

c. Isolamento da cobertura em cortiça 
 

O uso de isolamento de cortiça na cobertura contribui para a melhoria dos critérios do 

desempenho passivo (C7) de B para A, dos sistemas energéticos(C8) de B para A+ e gestão 

de ruído(C17) de C para A, uma vez que em conjunto com outras medidas permite reduzir as 

necessidades energéticas e a quantidade de ruído para o exterior, por ter boas qualidade de 

isolamento térmico e acústico. 

O peso que a subida da classificação destes critérios, devido à implementação do isolamento, 

têm para a avaliação global é de 0,716%. 
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d. Painéis Fotovoltaicos 
 

Esta medida fará com que a classificação do critério relativo aos sistemas energéticos (C8), 

que se refere a assegurar a eficiência energética, suba de B para A+, o critério relativo à gestão 

de carbono (C9) suba de A para A+ e o critério de baixos custos no ciclo de vida (C33) suba 

de A para A+. 

O aumento na classificação destes critérios tem um peso de 2,1% na classificação global, no 

caso de se optar pela solução de taipa e adobe e 2,6% no caso de se optar pela estrutura em 

madeira modular. 

e. Material de Construção 
 

i. Construção das Paredes em Taipa ou Adobe com Estrutura de Madeira 

 
A solução com paredes de taipa ou adobe e estrutura em madeira, em relação à construção 

integral em madeira, tem menor impacte ambiental devido à existência de solo argiloso no 

local, não necessitando de transporte, conduz a um melhor conforto acústico e térmico e 

consequentemente a uma melhor eficiência energética. É também a solução característica da 

aldeia do Furadoro, conferindo uma melhor integração na paisagem. 

No que diz respeito ao uso de materiais sustentáveis, os materiais propostos adobe e taipa 

com pavimento e estrutura em madeira, aumentam a classificação dos critérios relativos: a 

valorização da paisagem(C5) de A para A+, desempenho passivo (C7) de B para A, a gestão 

das emissões de carbono (C9) de A para A+, os produtos e materiais de origem 

responsável(C13) de E para A+ e gestão de ruído(C17) de C para A. O peso que esta medida 

tem para a classificação global é de 1,217%. 

ii. Construção Modular em Madeira 

 
A construção modular em madeira pelo facto de se apoiar em elementos pré-fabricados, 

permite que as várias partes sejam ensaiadas e monitorizadas, garantindo padrões de 

qualidade mais elevados e uma maior flexibilidade e complementaridade de usos (C28). A 

construção modular em madeira, em conjunto com a execução das fundações em parafusos 

de aço Fe 360 galvanizado, uma vez que se trata de uma solução totalmente reversível, 

contribui para uma melhor classificação deste critério de A para A+. 

As casas em madeira modular incluem: isolamento térmico e acústico, tratamento de 

impregnação, instalações e acabamentos, contribuindo para a melhoria do critério de 

desempenho passivo (C7) de B para A, assim como para o critério de e gestão de ruído (C17) 

de C para A +. 

O aumento dos critérios acima referidos tem um peso de 0,517% na avaliação final. 
 

f. Reutilização das Águas Cinzentas do Duche nas Bacias de Retrete 
 

Esta medida poderá resultar na redução acentuada no consumo de água em cerca de 30 litros 

de água por pessoa por dia. O que em conjunto com o sistema de colheita de águas pluviais e 
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com a central de tratamento de águas cinzentas para rega contribui para uma redução 

acentuada do consumo de água potável. 

A reutilização das águas cinzentas dos duches nas bacias de retrete resulta no aumento da 

classificação do critério do uso ponderado de água (C10), de C para A. Esta medida tem uma 

influência de 0,3% na classificação global. 

g. Medidas de Mobilidade 
 

No que diz respeito às medidas de mobilidade de acordo com o critério relativo a sistemas de 

transportes eficientes (C24) e o critério de mobilidade ativa (C25) indicam, deve procurar-se 

um aumento da utilização de transportes públicos eficientes, sistemas de partilha de veículos 

e veículos elétricos e implementar soluções de mobilidade que estejam disponíveis. O critério 

que se refere à gestão das emissões atmosféricas (C18), aponta para que se encontrem 

medidas que reduzam as fontes de emissão atmosférica 

O uso de veículos elétricos partilhados pela comunidade e a utilização/criação de uma 

aplicação de ride haling são medidas que podem solucionar o facto do local do projeto em 

estudo se inserir no meio rural, não tendo fácil acesso a meios de transporte público. Sendo 

que os critérios acima enumerados sobem um valor na classificação. O peso que a subida da 

classificação dos critérios acima, devido à aplicação destas medidas têm para avaliação global 

é de 0,3 % no caso da taipa e adobe e 0,2% no caso da madeira modular. 

A tabela seguinte resume o peso ponderado na avaliação e no custo, após a aplicação das medidas 

de melhoria: 

Tabela 17 - Análise custo-benefício na Avaliação do LiderA das Medidas Aplicadas 

 
 

Medida 

Peso ponderado na 

avaliação (adobe ou 

taipa/ madeira 

modular) 

 
Variação de custo 

(% do custo base) 

 
Ponderação de 

Peso aval. /Custo 

Ventilação Cruzada 0,55% 0% NA 

Vidro Duplo de Baixa Emissividade 0,55% 0,00085% 647,1 

Isolamento da Cobertura em Cortiça 0,717% 0,0246% 29,13 

Painéis Fotovoltaicos 2,1/2,6% 0,0196% 107,14/132,65 

Construção em 

Taipa ou Adobe 
1,217% 0,1073% 11,34 

Construção em Madeira Modular 0,517% -0,1075% -4,81 

Reutilização das Águas Cinzentas nas 

Bacias de Retrete 
0,3% 0,00094% 319,15 

Mobilidade: Ride haling 0,1% 0% NA 

Mobilidade: Central de 

Carregamento de Carros Elétricos 
0,2% 0,00252% 79,53 

 
 

Considerando o peso para a avaliação global a medida mais vantajosa é a implementação de 

painéis fotovoltaicos, embora tenha um custo associado relativamente elevado, com período de 
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retorno de cerca de 5 anos. Ainda assim têm capacidade para produzir elevada quantidades de 

energia, sendo que a energia que não é utilizada pode ser vendida à rede. 

A segunda medida mais vantajosa, para a avaliação global, é solução de construção em taipa ou 

adobe que representa um sobrecusto associado de 0,1073% relativamente à solução base. 

A construção em madeira modular, apesar de representar um decréscimo de custo de cerca de 

0,1750% para o projeto relativamente à solução base, permite obter apenas o nível A na avaliação 

global do modelo LiderA, enquanto que a construção em adobe ou taipa permite atingir o nível 

A+. 

A ventilação cruzada e as aplicações de ridehaling, são medidas muito vantajosas, claramente a 

adotar uma vez que não têm custos associados e tem um impacto com algum significado na 

avaliação global, especialmente a ventilação cruzada. 

O vidro duplo de baixa emissividade tem uma relação custo-benefício muito positiva sendo 

também uma medida muito recomendável. 

Tentando priorizar as medidas a adotar otimizando o investimento numa perspetiva análise custo 

benefício propõe-se as seguintes medidas por ordem de importância: 

1º - A ventilação cruzada e as aplicações de ride haling e car sharing, são medidas que não 

têm custos associados e tem um impacto significativo na avaliação global, representando em 

conjunto 0,65% de melhoria na avaliação global; 

2º - Colocação de um sistema de painéis fotovoltaicos, que representa 2,1 a 2,6% de 

acréscimo na avaliação global e embora tenha um custo inicial associado relativamente elevado, 

tem um período de retorno de cerca de 5 anos, sendo por isso muito recomendável; 

3º - A alteração do sistema construtivo com duas opções: 
 

- Construção em taipa ou adobe, com um sobrecusto associado de 10% 

relativamente à solução base, representando 1,217% de melhoria na avaliação global; 

- Construção em madeira modular, resultando num decréscimo de custo de cerca 

de 10% para o projeto relativamente à solução base, representando 1,1073% de melhoria 

na avaliação global. 

4º - O vidro duplo de baixa emissividade tem uma relação custo-benefício muito positiva 

representando 0,55% de melhoria na avaliação global; 

5º - A reutilização das águas cinzentas nas sanitas, tem uma relação custo-benefício 

interessante representando 0,3% de melhoria na avaliação global; 

 
As reduções de taxas (até 25%), a aplicar às operações urbanas, que se encontrem em 

conformidade com os princípios do LiderA, segundo o artigo 160º e 161º do Diário da 

República(2ª série- Nº9 de 14 de Janeiro de 2010), relativo aos municípios, Torres Vedras, são, 

obviamente, um incentivo para os promotores do projeto. 



76  

As propostas foram apresentadas ao responsável pelo projeto, que definiu como medidas a incluir 

no projeto de consultoria (a declaração encontra-se no Anexo D): a construção em madeira 

modular, a utilização de vidros duplos de baixa emissividade, a ventilação cruzada, a reutilização 

das águas cinzentas dos duches e banheiras na lavagem de sanita, a estação de carregamento de 

carros elétricos e implementação dos painéis fotovoltaicos. 

 

 
5.5 Avaliação da Metodologia LiderA 

 
A implementação da metodologia do LiderA, em comunidades sustentáveis, revela-se como um 

desafio e uma oportunidade possibilitando encontrar medidas a esta escala que complementam 

as medidas adotadas nos edifícios. 

Muitas das medidas propostas pelo sistema prendem-se com a gestão de fluxos nomeadamente 

da energia, da água e a mobilidade. Para tal é de salientar a importância de fechar ciclos gerando 

rendimento que será utilizado para atender às necessidades do local e minimizar o consumo de 

recursos recorrendo a medidas passivas e de gestão circular de recursos. 

Aqui evidencia-se a importância, da produção e uso eficiente de energia, da escolha de materiais 

e técnicas de construção, de baixo impacto que minimizem as necessidades energéticas durante a 

construção e ao longo do ciclo de vida, da recolha e tratamento das águas e da produção alimentar 

com base em princípios da permacultura. 

No que se refere à mobilidade, o panorama tem vindo a alterar-se drasticamente com as alterações 

demográficas, crescimento das cidades e aumento da poluição. Assim as soluções predem-se 

essencialmente com limitar a necessidade de utilização de veículo próprio, e no incentivo ao uso 

de veículos elétricos. Surge um crescimento exponencial no mercado de ride haling e car sharing, 

e um maior incentivo ao uso do transporte coletivo e de modos suaves. Contudo à escala do caso 

de estudo problemas como a falta de opções de transporte público e a dificuldade do uso de modos 

suaves, acabou por penalizar a classificação global do empreendimento. Este é claramente um dos 

principais desafios que surge na utilização do sistema LiderA, e que deveria ter uma abordagem 

específica adequada ao meio rural. 

Na escala de uma comunidade permite-se trabalhar questões que não podem ser trabalhadas ao 

nível do edifício, aqui pode integrar-se todos os pilares da sustentabilidade, beneficiando também 

da dimensão humana. A partilha de espaços e ferramentas comunitárias, e a existência de 

amenidades e cultura são apontadas como formas de potenciar o relacionamento e a integração 

dos residentes, criando assim uma base para o desenvolvimento e resiliência das comunidades 

sustentáveis. 

No que se refere ao meio natural, existe uma preocupação em manter e regenerar os espaços 

verdes, potenciar o uso de espaços não urbanizados para produção agrícola, explorar os serviços 

de ecossistema e valorizar a paisagem e património edificado. 

As principais limitações encontradas na implementação do sistema LiderA foram: 
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• O facto de ser um sistema muito abrangente que requer conhecimentos científicos sobre 

áreas muito vastas; 

• A implementação deste sistema num projeto que ainda não foi executado, uma vez que 

muitas das provas necessárias para a avaliação só podem ser obtidas após a execução do 

projeto, 

• A avaliação dos critérios relacionados com mobilidade que na perspetiva do LiderA são 

mais focadas no meio urbano, e de difícil aplicação no meio rural, acabando por penalizar 

a avaliação do projeto em análise. 

• De igual modo os critérios relacionados com a segurança, na perspetiva do LiderA, são 

focados em problemáticas mais correntes em meio urbano. Numa comunidade 

intencional um dos principais objetivos é estabelecer um paradigma de confiança e nesse 

sentido, pensou-se que medidas de segurança podem ser contraproducentes. Este facto 

acabou por também penalizar a avaliação do projeto. 

Os resultados obtidos servem como uma primeira abordagem à avaliação do caso de estudo, que 

se apresenta como ilustrativo de boas práticas de desempenho de sustentabilidade. 

Como proposta de melhoria, sugere-se uma abordagem específica do LiderA para os critérios 

associados à mobilidade e segurança para comunidades em meio rural. 
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6. Conclusão e Desenvolvimentos Futuros 

O sentimento de comunidade é algo que se tem vindo a perder nos dias de hoje, particularmente, 

nas zonas urbanas. Existe, cada vez mais, uma procura por um estilo de vida alternativo, que 

permita restabelecer o sentido de integração, cooperação com os vizinhos e satisfação de 

necessidades básicas como a sociabilidade, segurança, saúde, entre outras (Chavis, 1986). O que 

procuramos é uma comunidade funcional, e isso implica participar de uma forma mais ativa na 

conservação e gestão do património, enriquecendo a cultura local e das gerações mais jovens 

educando-os sob o ponto de vista da sustentabilidade social e das relações humanas, económica 

e ecológica. 

Assim, ao longo dos anos têm surgido várias comunidades no intuito de dar resposta a estas 

necessidades e à visão sustentável, algumas com mais de 20 anos e pelo sucesso servem de 

referência, como são os casos de: Tamera (Portugal), Findhorn (Escócia) e Auroville (Índia). 

Viver em comunidade contribui para um sentimento de pertença, de bem-estar e de influência no 

meio em que nos rodeia (Chavis, 1986). 

Na presente dissertação procedeu-se a um estudo aprofundado, onde se retirou informação de 97 

comunidades existentes no mundo há mais de 20 anos, demonstrou-se que existe uma linha de 

práticas no sentido da sustentabilidade, no que se refere à gestão de fluxos de alimento, água e 

energia e no desenvolvimento de relações humanas, nomeadamente através de medidas como, a 

partilha de espaços e ferramentas, produção de alimentos e energia renovável, recolha das águas 

pluviais e tratamento e reutilização de águas residuais. 

O caso de estudo - Quinta da Arroteia Ecovila & Cohousing, trata-se, à presente data, de um projeto 

ainda não implementado, mas caracterizado com a visão modelo de cohousing e com 

preocupações de sustentabilidade e preservação ambiental, indo ao encontro das comunidades 

funcionais do futuro. 

Em termos de sustentabilidade o ecovila e cohousing, segundo o LiderA, obteve a classificação de 

A. Embora não se encontre ainda em execução, é ilustrativo de boas práticas de sustentabilidade, 

bem como da possibilidade de utilizar o LiderA para a procura de melhorias. 

Foram propostas melhorias à sustentabilidade deste projeto, nomeadamente: a construção das 

paredes em taipa ou adobe e a construção integral em madeira modular, em substituição da 

madeira tradicional, o recurso à ventilação cruzada, a implementação de vidros duplos de baixa 

emissividade, a utilização de isolamento em cortiça na cobertura, a instalação de painéis 

fotovoltaicos e a reutilização das águas cinzentas do banho em lavagem de sanitas. 

As medidas propostas representam, incluindo a adoção da solução construtiva em taipa ou adobe, 

a subida para a classificação A+. No caso da opção pela construção com madeira modular a 

classificação final mantém-se em A. A melhoria na avaliação global obtida para as duas soluções 

é de respetivamente 7,3% e 6,8%, em relação à solução inicial. Esta melhoria, à escala de uma 

comunidade com 70 habitantes, poderá ser bastante significativa na redução do impacto 

ambiental. 

No entanto, é importante ressalvar que as medidas têm um custo associado, sendo de ponderar 

que o preço a pagar pela subida para a classificação A+ associado à opção pela solução construtiva 
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de taipa ou adobe versus madeira modular, é de cerca de 20%. Esta diferença resulta da solução 

construtiva em madeira modular representar uma redução de custo em relação à solução em 

madeira tradicional, enquanto que a construção em adobe ou taipa corresponde a acréscimo de 

custo em relação à solução base. 

Quanto aos resultados obtidos tanto antes como após a aplicação das medidas de melhoria, são 

fruto de um exercício de previsão uma vez que têm por base um projeto que ainda não foi 

executado, não tendo sido sujeitos a uma análise de sensibilidade devido à complexidade e 

enorme variedade de soluções. Algumas das provas necessárias de apresentar para a obtenção de 

um certificado LiderA só poderão ser apresentadas após a execução do projeto. É, no entanto, a 

intenção do responsável do projeto que este seja executado tal como aqui foi descrito e essa 

intenção vem expressa num documento em Anexo D. 

Finalmente devo salientar que o LiderA se apresentou como uma ferramenta de grande utilidade, 

por facultar uma visão holística e abrangente e simultaneamente muito completa e detalhada que 

permite encontrar pontos de conflito e apontar linhas de orientação estratégica com o objetivo de 

melhorar o desempenho de sustentabilidade. 

Como desenvolvimentos futuros é de referenciar o interesse em efetuar o desenvolvimento das 

soluções e sua avaliação com os critérios de comunidades aplicados ao LiderA já integrando as 

orientações decorrentes desta tese. Propõem-se também que seja feito um estudo mais 

aprofundado sobre os critérios que se devem ter em conta na construção de comunidades 

sustentáveis e no impacto que estas comunidades podem ter no meio envolvente. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Comunidades Existentes há mais de 20 anos, segundo a base de dados da ‘Fellowship for Intentional Community` 
 

Nome 
 

País 
 

Região/Estado 
Ano de início do 

planeamento 

Anos de 

Existência 

 
Tipo 

 
Localização 

Área 

(hectares) 

 
Tipo de Habitação 

Nº de 

Residentes 

 
Acesso à Habitação 

      
Ecovila 

 
Cohousing 

  Habitações 

Familiares 

Privadas 

Habitações 

Multi- 

familiares 

Quartos numa 

Casa ou 

Edifício 

Domos, Tipis, Yurts, 

Casas na Árvore, 

Estruturas Naturais 

Casa-móvel, 

Autocarros 

convertidos 

  
Arrendamento 

 
Compra 

Incluído na 

Adesão 

Em Troca de 

Trabalho 

Ecovilla Gaia Argentina Buenos Aires 1996 22 • • Rural 18 • •  •  10   •  

Bundagen Co-operative Ltd Australia NSW 1981 36  • Rural 313 •  •  • 60  •   

Cascade Cohousing Australia Tasmania 1990 26  • Suburbana 0,8 • •    16     

Crystal Waters Australia Queensland 1985 30  • Rural 285 •     83 • •   

Gondwana Sanctuary Australia New South Wales 1986 32  • Rural 45   •   11 • •   

Mandala Australia Queensland 1975 43  • Rural 112 •     13  •   

Glenora Farm Canada British Columbia 1993 25  • Rural - •  •  • -   •  

La Cité Écologique de Ham-Nord Canada Ham-Nord 1984 34 •  Rural 283  • •   9 •    

Maa Land Co-op Canada BC 1993 24 •  Rural 35 •   •  6 • •   

Middle Road Community, The Canada Nelson 1994 23  • Rural 21 •     11     

Morninglory Canada Ontario 1969 49 •  Rural 40 •  •   10     

Mulvey Creek Land Canada British Columbia 1993 21  • Rural 97 •  • •  8     

Whole Village Ecovillage Canada Ontario 1995 22 •  Rural 77   •   2 • • • • 

Ibsgården Dinamarca Roskilde 1980 35  • Suburbana 0,6 • • • •  20   •  

Valsølillegård Dinamarca Jystrup/Valsølille 1981 36  • - -      23     

Torri Superiore Ecovillage Italia Imperia 1989 23 •  Rural 1 •     22 • •   

Ecoaldea Huehuecoyotl Mexico Morelos 1973 36 •  Rural 2 •     14     

CW Lismortel Países Baixos Eindhoven 1977 35 •  Urbana 1      60     

Hobbitstee (De) Países Baixos Drenthe 1969 49 • • Rural 1 •  • •  4 •    

Awaawaroa Bay Eco-Village Nova Zelândia Auckland 1994 22 •  Rural 168 •     15  •   

Tui Community Nova Zelândia Golden Bay 1983 34  • Rural 50 •  • •  14 • •   

Vallersund Gård Noruega Sor-Trondelag 1980 37 •  Rural -   •   -     

Eco Truly Park -Eco Village Peru Lima 1989 23 •  Vila 4      -     

7th Millennium Community Filipinas Southern Leyte 1992 22 •  Rural 12  •  •  3 •  • • 

Bhrugu Aranya Ecovillage Polónia Malpolska 1995 23 • • Rural 4      7 • •   

Tamera – Healing Biotope I Portugal Alentejo 1978 23 •  Rural 133    • • 170   •  

skogsnas Suécia Ramsele 1970 45  • Rural 250 • •    20 • •   

Braziers Park Reini Unido Inglaterra 1948 68 • • Rural 22      4     

Earthworm Housing Co-operative Reini Unido Inglaterra 1989 29  • Rural 2 • •  •  6   •  

Findhorn Reini Unido Escócia 1962 56 •  Vila 42 •   • • 90     

Keveral Farm Reini Unido Inglaterra 1970 45  • Rural 12 •  •  • 6 •    

Laurieston Hall Housing Reini Unido Escócia 1972 46 • • Rural 54 •  •   -   •  

Newbold House Reini Unido Escócia 1982 36 •  Vila 2      1     

Two Piers Reini Unido Inglaterra 1976 41  • Suburbana -      7     

Abundant Dawn Community EUA Virginia 1994 23  • Rural 36      7     

Ahupuaa Village EUA Hawaii 1996 22 •  Vila 1      5     

Amata Community EUA Georgia 1982 30 •  Urbana 1   •   4 • •   

Arcadia Cohousing EUA North Carolina 1991 23  • Suburbana 6 •     33  •   

Bellyacres – Artistic Ecovillage EUA Hawaii 1987 31 •  Rural 4 •   •  8     

Birdsfoot Farm EUA New York 1972 46 • • Rural 29      5     

Blue Moon Cooperative EUA Vermont 1983 33 •  Rural 64      5     

Camphill Village Kimberton EUA Pennsylvania 1972 46 •  Suburbana 174 •    • 20   •  

Cerro Gordo Community EUA Oregon 1970 44 •  Rural 471 • •    13 • •   

City of the Sun Foundation, Inc EUA New Mexico 1968 50 • • Vila 63 •    • 20 • •   

Coho Canyon EUA California 1991 27 • • Suburbana 4      4     

Common Ground Community EUA Alabama 1980 31 •  Rural 32  •    6  •   

Currents Glouster Ohio EUA Ohio 1981 37  • Rural 65      7     
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Nome 

 
País 

 
Região/Estado 

Ano de início do 

planeamento 

Anos de 

Existência 

 
Tipo 

 
Localização 

Área 

(hectares) 

 
Tipo de Habitação 

Nº de 

Residentes 

 
Acesso à Habitação 

      
Ecovila 

 
Cohousing 

  Habitações 

Familiares 

Privadas 

Habitações 

Multi- 

familiares 

Quartos numa 

Casa ou 

Edifício 

Domos, Tipis, Yurts, 

Casas na Árvore, 

Estruturas Naturais 

Casa-móvel, 

Autocarros 

convertidos 

  
Arrendamento 

 
Compra 

Incluído na 

Adesão 

Em Troca de 

Trabalho 

Dancing Rabbit Ecovillage EUA Missouri 1993 23 • • Rural 113 •   • • 36 • •   

Earthaven Ecovillage EUA North Carolina 1994 22 • • Rural 133 •   •  44 • •  • 

East Blair Housing Co-op EUA Oregon 1979 36 •  Urbana -  •    22 •  •  

Edges EUA Ohio 1992 24 • • Rural 38 •  • •  - • •   

Eloin EUA Oregon 1974 43 • • Rural 32 •   •  7   •  

Emerald Earth Sanctuary EUA California 1989 24 • • Rural 76 •  •   20 •  • • 

Family Of Light Center EUA Texas 1997 21  • Vila 43 •  • •  4  •   

Friends Southwest Center EUA Arizona 1975 42  • Rural 25      8 • •   

Greenbriar EUA Texas 1968 49 •  Rural 68 •     20     

GreenRise EUA Illinois 1962 55 • • Urbana 0,4 •   • • 28 •    

Greyrock Commons EUA Colorado 1993 22  • Rural 6   •   -     

Heartland EUA California 1979 37 •  Rural 323      8  • •  

Hickory Ridge EUA West Virginia 1975 43 • • Rural 29 •   •  5  •   

Highline Crossing EUA Colorado 1991 23  • Suburbana 1      40  •   

Hummingbird Community EUA New Mexico 1986 22 • • Vila 196 • •  •  24 • •   

Kalani Oceanside Retreat EUA Hawaii 1973 43 • • - 48 •     23     

Lake Claire Cohousing EUA Georgia 1992 24  • - 0,4      12   •  

Light of Freedom, Inc. EUA Virginia 1993 23 •  Rural 16 •   •  6  • •  

Los Angeles Eco-Village EUA California 1985 25 • • Urbana -  •    45 •  •  

Maharishi Peace Palace EUA Iowa 1972 45 • • Vila 1699 • • • •  684  •   

Monan’s Rill EUA California 1972 44  • Rural 178 •     12  •   

Monterey Cohousing EUA Minnesota 1991 26  • Suburbana 1 • • •   15 •  •  

N Street Cohousing EUA California 1988 32 •  Urbana 1 • •  •  18   •  

Nasalam EUA Missouri 1984 23  • Rural 8      1     

New View Cohousing EUA Massachusetts 1989 23  • Suburbana 8   •   24     

Nomad Cohousing EUA Colorado 1994 21  • Suburbana 0,4      11     

North Mountain Community EUA Virginia 1972 46 • • Rural 56 •     5 • • • • 

Nyland EUA Colorado 1987 26  • Suburbana 17 • •    43 • •   

Ozark Dawn for Veggies EUA Missouri 1978 39 • • Rural 2   •   6 •    

Popai Hawaii Eco Beachfront EUA Hawaii 1989 23 •  Rural 30 •  •  • 3    • 

Puget Ridge Cohousing EUA Washington 1988 24  • Urbana 1 •     23 • •   

River Farm EUA Washington 1984 34 •  Rural 34 • • • •  8  •   

Rock Ridge Community, Inc EUA Wisconsin 1971 39 • • Rural 48 • • •   4     

RoseWind Cohousing EUA Washington 1989 25  • Vila 3      23  •   

School of Integrated Living (SOIL) EUA North Carolina 1993 24 •  Rural 133      80     

Sharingwood Cohousing EUA Washington 1984 28  • Rural 16      25     

Songaia Cohousing Community EUA Washington 1987 28  • Suburbana 4 • • •   15 • •  • 

Stone Garden Farm & Village EUA Ohio 1973 44 • • Rural 24      9     

Struggle Mountain EUA California 1968 50  • Rural 3 •  • •  3   •  

The Ardens EUA Delaware 1895 118  • Suburbana - • •    - • •   

The Commons on the Alameda EUA New Mexico 1990 26  • Suburbana 1 •     28 • •   

Twin Oaks EUA Virginia 1967 51 •  Rural 182   •   8   •  

Valley Oaks Village EUA California 1991 22  • Suburbana 2 •     28 • •   

Vashon Cohousing EUA Washington 1989 26  • Rural 5      18     

Wheelock Mountain Farm EUA Vermont 1996 22  • Rural 263  • •   3  •   

WILA Farms EUA Minnesota 1995 23 •  Rural - •     3   • • 

Wilderland EUA Whitianga 1964 54 •  Rural 64 •     10   •  

Winslow Cohousing Group EUA Washington 1989 26  • Vila 2  •    30 • •   

Zephyr Valley EUA Minnesota 1993 24  • Rural 202 •     7 • •   

Odiyan Retreat Center EUA California 1970 43  • Rural 404 •     40    • 

     56 65   58 23 30 25 11  35 40 23 9 
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Rendimento Partilhado 
Infraestrutura 

Energética 

%Energia 

Renovável 

Produzida 

 
Tipo de Energia Renovável Produzida 

% Alimento 

produzida na 

comunidade 

%Alimento 

produzido 

localmente 

 
Espaços/ Equipamentos Partilhados 

    
Solar 

 
Geotérmica 

 
Eólica 

Hidro- 

elétrica 

Combustão 

da Madeira 

 
Biogás 

 
Biofuel 

 
Biomassa 

Energia 

limpa da 

rede 

  Casa 

comum / 

Anexos 

 
Biblioteca 

Jardins/ 

Estufas/ 

Parques 

infatis 

 
Cozinha 

Piscinas/ 

Lagos 

 
Veículos 

Tratores e 

equipamento de 

agricultura 

Espaço para 

Workshops 

 
Ginásio 

Nenhum Desconectada da Rede 100% •  •       Próximo de 25% 26-49% •  • •   • •  

Nenhum Desconectada da Rede 100% •         Próximo de 25% 26%-49% • • • •   •   

Nenhum - Próximo de 25% •       •  Próximo de 25% Próximo de 25%          

Nenhum Ambos os sistemas - •         - -          

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •        • Próximo de 25% 50-75% • • • •   • •  

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •         Próximo de 25% Próximo de 25% •    •  • •  

Total ou Quase Total Ambos os sistemas -          - - • • •   •  •  

Parcialmente partilhado Conectada à Rede Próximo de 25% •   •    •  Próximo de 25% 50-75% • • • • •  • •  

Nenhum Desconectada da Rede 100%    •      Próximo de 25% 50-75%  •    •    

Nenhum Conectada à Rede 26-49%    •   •   Próximo de 25% Próximo de 25% •  • •   •   

Nenhum Desconectada da Rede 50-75% •       •  26-49% 50-75% • • • • • •    

Nenhum Desconectada da Rede Próximo de 90% •   •      Próximo de 25% 50-75% •  •       

Nenhum - - • •        - -          

Nenhum Conectada à Rede 0%          Próximo de 25% Próximo de 25% •  •     •  

Nenhum Ambos os sistemas 50-75% •         25-50% Próximo de 25%          

Parcialmente partilhado Ambos os sistemas 26-49% •         26-49% 50-75% • • • •  • •   

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •   •  •  •  Próximo de 25% 26-49%          

Nenhum - -          0% - •  •   •    

Parcialmente partilhado Ambos os sistemas -          26-49% 50-75% •  •    • •  

Nenhum Ambos os sistemas 50%-75% •  •    •   50%-75% 26%-49%          

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •       • • - - •  • • •  • •  

Total ou Quase Total Ambos os sistemas 50-75%          26-49% - • • •   • •   

Nenhum - -          50%-75% -  • •       

Parcialmente partilhado Conectada à Rede 100%  •        Próximo de 25% Próximo de 90% • • •  • •    

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         50%-75% 50%-75%  •     • •  

Total ou Quase Total Ambos os sistemas 50-75% •     •    26-49% Próximo de 90% • • • • • • • •  

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 90% •  • •      26-49% 50-75% • •     • • • 

Nenhum Ambos os sistemas -          Próximo de 25% Próximo de 25% • • •   •    

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •       •  Próximo de 25% 26-49% • • •  • •    

Parcialmente partilhado Ambos os sistemas Próximo de 90% •  •     •  Próximo de 25% Próximo de 90% • • •       

Nenhum Conectada à Rede 50-75%        • • Próximo de 25% Próximo de 25% •  •     •  

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 90% •   •    •  50-75% Próximo de 25% • • • • • • •   

Parcialmente partilhado - -          - -          

Nenhum - - •    •     - - • • • • • • • •  

Nenhum - -          Próximo de 25% -          

Parcialmente partilhado - 50%-75%          Próximo de 25% -          

Nenhum Conectada à Rede 0% •         Próximo de 25% 26%-49%   •  •     

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         Próximo de 25% 26%-49% • • • •  •    

Nenhum Ambos os sistemas 50%-75% •         Próximo de 25% Próximo de 25% • • • •  • •   

Parcialmente partilhado Ambos os sistemas 100% •         50%-75% 50%-75% •      •   

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 90% •  •      • Próximo de 25% 50%-75% • •     •   

Parcialmente partilhado - - •         - -          

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •       • • Próximo de 25% Próximo de 25%          

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •  •     •  Próximo de 25% 26%-49% • • •       

Parcialmente partilhado Conectada à Rede 0%          Próximo de 25% 50%-75% •   • •  •   

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •       •  26-49% 26-49%          

Nenhum - -          Próximo de 25% -          
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Rendimento Partilhado 

Infraestrutura 

Energética 

Quantidade de 

Energia 

Renovável 

Produzida 

 
Tipo de Energia Renovável Produzida 

% Alimento 

produzida na 

comunidade 

%Alimento 

produzido 

localmente 

 
Espaços/ Equipamentos Partilhados 

    

Solar 
 

Geotérmica 
 

Eólica 
Hidro- 

elétrica 

Combustão 

da Madeira 

 

Biogás 
 

Biofuel 
 

Biomassa 

Energia 

limpa da 

rede 

  Casa 

comum / 

Anexos 

 

Biblioteca 

Jardins/ 
Estufas/ 

Parques 

infatis 

 

Cozinha 
Piscinas/ 

Lagos 

 

Veículos 

Tratores e 

equipamento de 

agricultura 

Espaço para 

Workshops 

 

Ginásio 

Nenhum Ambos os sistemas 100% •  •       26-49% - • • • •  • •   

Nenhum Desconectada da Rede - •   •      0% 50%-75% •      •   

Nenhum Conectada à Rede 0%          - -  • •       

Nenhum Ambos os sistemas 50-75% •  •  •     Próximo de 25% 50-75% • • • •   •   

Total ou Quase Total Desconectada da Rede 50-75% •   •      26-49% 50-75% • • • • •  • •  

Nenhum Desconectada da Rede 50-75% •   •      26-49% Próximo de 90% • • • • •   •  

Nenhum Conectada à Rede 0%          0% -          

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         Próximo de 25% 26-49% • • •       

Nenhum Ambos os sistemas 50-75% •         0% -  • •  •   •  

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •        • 0% 26-49% •  •   •    

Nenhum - -          - -          

Nenhum Desconectada da Rede Próximo de 90% •   •  • • •  Próximo de 25% 26-49%     •     

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 90% •         26-49% 50-75%      • •   

Nenhum Conectada à Rede 0% •         0% Próximo de 25% • • •       

Parcialmente partilhado Ambos os sistemas 50-75% • •        Próximo de 25% Próximo de 25% • • • •  • •   

Nenhum - -          Próximo de 25% -          

Nenhum - -          Próximo de 25% -          

Nenhum Ambos os sistemas - •  •      • Próximo de 25% -          

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         Próximo de 25% 50-75% • • • •  •  •  

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% • • •     •  50-75% 50-75%          

Nenhum Conectada à Rede -          Próximo de 25% -   •    • •  

Nenhum Conectada à Rede 0%          Próximo de 25% Próximo de 25% •  • •     • 

Nenhum - -          Próximo de 25% -          

Total ou Quase Total Conectada à Rede 0%          Próximo de 25% Próximo de 25% • • •   •    

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •         Próximo de 25% Próximo de 25%          

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         0% 0% •  •       

Nenhum Conectada à Rede -        • • 26-49% 50-75% •   • •  • •  

Nenhum Conectada à Rede 26-49% •  •       Próximo de 25% - •    • • • • • 

Nenhum Ambos os sistemas 0% •         Próximo de 25% Próximo de 25% • • • •  •  •  

Nenhum Desconectada da Rede 100% •         50-75% 50-75%   •  •     

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •         Próximo de 25% - •  • •  •    

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •   •      Próximo de 25% Próximo de 25% •  •   • •   

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25%       •  Próximo de 25% 26-49% •  •       

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •        • Próximo de 25% Próximo de 25% •  • •      

Nenhum Desconectada da Rede - •   •      - - • • • • •  • •  

Nenhum - -          Próximo de 25% -          

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •         Próximo de 25% Próximo de 25% • • • • • • • •  

Parcialmente partilhado - -          - - • • • • • • • •  

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •        • Próximo de 25% - •  •       

Nenhum Conectada à Rede 0%          - -          

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% •         - Próximo de 25% • • • •     • 

Total ou Quase Total Ambos os sistemas 26-49% •         50-75% - • • • • • • • •  

Nenhum Conectada à Rede Próximo de 25% • •       Próximo de 25% - • • • • •     

Nenhum - v •      •   Próximo de 25% -          

Parcialmente partilhado Conectada à Rede Próximo de 90%  • •      Próximo de 25% 50-75% • • •  •  • •  

Parcialmente partilhado Desconectada da Rede 50-75% •       •  Próximo de 90% Próximo de 25% •  •     •  

Nenhum Ambos os sistemas Próximo de 25% •         50-75% 50-75% • • • • • • • •  

Nenhum Conectada à Rede -         • 26-49% 50-75% •  • •      

Nenhum Conectada à Rede 0%          Próximo de 25% - •  •  •  •   

Nenhum Ambos os sistemas 26-49% •         26-49% Próximo de 25% • • •   • •   

   63. 5. 13. 14. 2. 3. 4. 17. 11.   63 43 61 33 26 29 37 28 4 



 

Anexo B – Informação sobre as classes de desempenho do sistema 

lidera 

 

 
Assim, os níveis de desempenho utilizados como base no Sistema LiderA são os seguintes [S40]: 

 
• Nível E – valor de desempenho igual à da prática habitual; 

• Nível D – apresenta uma melhoria de 12,5% face à prática habitual; 

• Nível C – apresenta uma melhoria de 25% face à prática habitual; 

• Nível B – apresenta uma melhoria de 37,5% face à prática habitual; 

• Nível A – apresenta uma melhoria de 50% face à prática habitual; 

• Nível A+ – apresenta uma melhoria de 75% face à prática habitual; 

• Nível A++ – apresenta uma melhoria de 90% face à prática habitual; 

• Nível A+++ – apresenta um desempenho neutral ou até regenerativo, melhorando o 

desempenho do ambiente. 

 

 
Classes dos valores globais ponderadas 

Máximo < Valor Médio Mínimo >= Classes 

100% 97,50% 95% A+++ 

95% 90,0% 65,0% A++ 

65,0% 40,0% 30,0% A+ 

30,0% 20,0% 18,0% A 

18,0% 16,0% 14,5% B 

14,5% 13,0% 12,2% C 

12,2% 11,4% 10,7% D 

10,7% 10,0% 9,5% E 

9,5% 8,9% 8,5% F 

8,5% 8,0% 0 G 
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Anexo C – Objetivos, necessidades e estratégias encontradas na 

investigação para o projeto 

 
 

Dimensão Social 

Objetivos Necessidades Estratégias 

- Autonomia na gestão do condomínio 
para a comunidade. 

- Incentivar a prática de desporto e 
atividades lúdicas e culturais com a 
comunidade local 

- Criar um espaço saudável que promove 
a interação e ao mesmo tempo mantenha 
a privacidade 

- Promover o contacto com a Natureza 

- Estilo de vida ativo e saudável. 

- Sentido de grupo de comunhão e 
comunidade. 

- Relação com a beleza e esplendor da 
natureza. 

- Diversidade de gerações e 
colaboração no cuidado de crianças e 
idosos 

- Privacidade, resiliência e bem-estar 

- Conceber um espaço de reuniões 
harmonioso e outro para as crianças 
brincarem na Natureza. 

- Garantir a facilitação externa das 
fases inicias do processo de criação 
de grupo 

– Planear eventos que promovam o 
convívio entre residentes e a 
comunidade local, confeção e 
partilha de refeições. 

Dimensão Económica 

Objetivos Necessidades Estratégias 

- Reduzir o consumo energético. 

- Aumentar sinergia e abundância de 
recursos. 

- Utilizar eficientemente os recursos 
naturais e não produzir desperdício. 

- Fechar os ciclos, reciclar, compostar, 
reparar, reutilizar, partilhar excedentes. 

- Promover serviços e produtos de 
origem local, trocas de talentos e 
necessidades 

- Criar espaços para que os serviços 
possam estar mais próximos 

- Redução dos custos de vida e da 
gestão do espaço; produção alimentar, 
de combustível e recursos necessários 
para manutenção. 

- Tratamento dos efluentes e 
compostagem dos resíduos orgânicos. 

- Partilha de espaços comuns, 
recursos, ferramentas, transportes, 
refeições, etc. 

- Criação de sinergias com a 
comunidade, organizações e negócios 
locais, cruzar necessidades, talentos e 
interesses 

- Criar um banco comum de 
ferramentas e maquinaria. 

- Bio digestão dos efluentes 
domésticos para a produção de gás 
metano. 

- Criar sistema e Fito ETAR para o 
tratamento de águas cinzentas 
domésticas. 

- Espaço coworking para residentes 
e outros serviços externos. 

- Oficina comunitária para a 
transformação dos produtos 
agroflorestais. 

- Criação de central de compostagem 
para recirculação de nutrientes 

Dimensão Ecológica 

Objetivos Necessidades Estratégias 

- Criar condomínio integrado numa 
paisagem resiliente projetada para 
satisfazer as necessidades da 
comunidade. - Usar metodologias de 
projeto de design para a 
sustentabilidade. 

- Projetar para a abundância, um saldo 
positivo de carbono, água e solos. 

- Projetar para providenciar e proteger a 
vida selvagem 

- Acesso a alimentos saudáveis 
produzidos com impacto positivo na 
paisagem. 

- Redução da pegada ecológica dos 
residentes 

- Regeneração da paisagem Natural. 

- Criação de habitat para a fauna e 
flora locais. 

- Inovação e experiência para a criação 
de habitats humanos sustentáveis do 
futuro 

- Implementar sistemas 
agroflorestais desenhadas para a 
produção mais eficiente e 
diversificada possível e que apoiem a 
vida selvagem. 

- Aplicação de estratégias para o 
controlo de erosão e a reidratação 
passiva da paisagem: valas de 
infiltração, media-lunas, barragens, 
charcas, etc. 

- Construção de abrigos para 
pássaros, morcegos, repteis, 
mamíferos, etc., integrados nos 
corredores de vida selvagem 
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Medidas de melhoria 
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Anexo F- Modelo de habitação em taipa ou adobe 3D, com as medidas de melhoria propostas 
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Anexo G–Exemplos de modelos de grelha de ventilação natural 

 
Perante as várias soluções existentes a marca Renson apresenta uma gama de produtos 

interessante [ S41] 

Equipamento Características Imagem 

 
 

Ventilador para 
aplicação em vidros 

de janela 

Com rotura térmica 
 

 
THM90 

Controlo que pode ser manual, de 
vareta, cordão ou motor 

Com ou sem lâmina autorregulável que 
responde automaticamente ao vento. 

Instala-se na parte superior ou inferior 
do vidro 

 
 
 

Ventilador para 
aplicação acima da 

caixilharia 

Com rotura térmica e controlo que 
pode ser manual, de vareta 

 

 

AR75 

Cordão ou motor 

Lâmina autorregulável 

Responde automaticamente ao vento 

Instala-se acima do perfil de 
carpintaria 

 
 
 

Grelha acústica 
para portas 

Com redução de 32 dB, 
 

 
Silendo 

O fluxo de ar é desviado numa chicana, 

Para aplicar em portas interiores de 
edifícios habitacionais. 

 
 
 

Grelhas para 
extração do ar 

Atuam na abertura das lâminas de 
modo a fornecer o máximo de caudal 
de ventilação necessário por tipo de 
divisão 

 

 

Healthbox 

Atuam na abertura das lâminas de 
modo a fornecer o máximo de caudal 
de ventilação necessária por tipo de 
divisão 
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Anexo H –Comparação das Características dos diferentes vidros 
 

De seguida apresentam-se as características do vidro simples, do vidro duplo e do vidro 

duplo de baixa emissividade [S21]: 
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Anexo I – Exemplo de equipamento para o aproveitamento das águas 

cinzentas do duche em sanitas 

 

A figura mostra um sistema de aproveitamentos das águas cinzentas do duche para a lavagem 

de sanitas já comercializado. 

Neste caso o reservatório é embutido na parede e a água é bombada diretamente para este, 

passando inicialmente por um tanque de limpeza. Aqui é injetado uma quantia de 

desinfetante, os resíduos de superfície leves, como espuma, cabelo e sabão, são removidos 

por desnatação, enquanto partículas mais pesadas afundam e são encaminhadas para o lixo 

[S42]. 
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Anexo J – Especificações de Paineis Fotovoltaicos no Mercado 

 

Especificações [S43] 
F255 CyC- 

3x 
F260 CyC-3x 

F265 CyC- 
3x 

Imagem 

Máxima Potência (Pm): 255 Watts 260 Watts 265 Watts  
 
 

 
Silvantis 

Silício Monocristalino 

Tolerância: 
0 / 5 

Watts 
0 / 5 Watts 

0 / 5 
Watts 

Voltagem de Máxima Potência (Vm): 30,7 Volts 30,8Volts 30,9Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im): 8,32 Amps 8,44 Amps 
8,58 

Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc): 38,20 Volts 38,30 Volts 
38,40 
Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc): 9,00 Amps 9,02 Amps 
9,05 

Amps 

Voltagem Máxima do Sistema: 1000 Volts 1000 Volts 
1000 
Volts 

Eficiência do Painel: 15,50% 15,80% 16,10% 

Temperatura Nominal de Operação de 
Célula (TNOC/NOCT): 

46±2°C 46±2°C 46±2°C 

Garantia 25 anos 25 anos 25 anos 

 
Especificações [S44] 

Canadian 
CSI CS6P- 

260P 

Canadian 
CSI CS6P- 

265P 

Canadian 
CSI CS6P- 

270P 

 
Imagem 

Máxima Potência (Pm): 260 Watts 265 Watts 270 Watts  
 

 
 

Neo Solar 
Silício Policristalino 

Tolerância: 0 / 5 Watts 0 / 5 Watts 
0 / 5 

Watts 

Voltagem de Máxima Potência (Vm) : 30,4 Volts 30,6 Volts 30,8 Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im): 8,56 Amps 8,66 Amps 
8,75 

Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc): 37,56 Volts 37,7 Volts 37,9 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc): 9,12 Amps 9,23 Amps 
9,32 

Amps 

Voltagem Máxima do Sistema: 1000 Volts 1000 Volts 
1000 
Volts 

Eficiência do Painel: 16,16% 16,47% 16,79% 

Temperatura Nominal de Operação de 
Célula (TNOC/NOCT): 

45±2°C 45±2°C 45±2°C 

Garantia 25 anos 25 anos 25 anos 

Especificações [S45] 
Solarpower 
185W 240V 

Solarpower 
185W 240V 

Imagem 

Máxima Potência (Pm): 185 Watts 240 Watts 

 

Voltagem de Máxima Potência (Vm) : 35,95Volts 30,8Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im): 8,32 Amps 8,44 Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc): 44,55 Volts 44,20 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc): 5,50 Amps 7,21 Amps 

Voltagem Máxima do Sistema: 1000 Volts 1000 Volts 

Eficiência do Painel: 15,60% 16,20% 

Temperatura Nominal de Operação de 
Célula (TNOC/NOCT): 

46±2°C 46±2°C 

 
Garantia 

 
25 anos 

 
25 anos 

* Condição padrão de teste STC/CPT: Irradiação de 1.000 W/m², Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C 

 


