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Resumo
Este estudo analisa a importância dos sectores da construção civil, residencial e de serviços ao nível
dos padrões nacionais de consumo de energia. Tem como objectivo promover a reflexão em três
questões essenciais: 1) a importância destes sectores na redução das emissões de gases com efeito
de estufa, nomeadamente dióxido de carbono; 2) o seu papel como um instrumento que pode ser
utilizados para Portugal cumprir os níveis de emissão que se comprometeu no Protocolo de Quioto; 3)
e finalmente reflctir acerca da sua importância para outros sectores de actividade, que já estão
abrangidos pelo Protocolo de Quioto, mas que têm um grande peso na economia nacional devido ao
seu volume de exportações. Esta análise é feita com base nas projecções de emissões nacionais de
dióxido de carbono para os próximos 13 anos (até 2020), compreendendo dois cenários: o business
as usual e um cenário que contempla a introdução de algumas medidas de redução das emissões, já
estabelecidas pelos programas de acção elaborados a pedido do governo nacional.
Do ponto de vista do sector da construção, são enfatizadas as vantagens competitivas que as
empresas terão através da internalização de princípios de sustentabilidade, sobretudo ao nível
energético. O trabalho foi elaborado com a premissa de que o contributo que pode advir da mudança
de padrões de consumo energético associados à construção/operação de edifícios (residenciais e de
serviços) pode ter vantagens, que podemos definir como tendo 4 dimensões: para a empresa de
construção e/ou promoção imobiliária que desenvolve os projectos, para os consumidores que
adquirem os edifícios, para outros sectores industriais de alta tecnologia que poderão ver
aumentadas as suas licenças de emissão, para assim continuarem a crescer e finalmente pode trazer
grandes vantagens para o país através da promoção do desenvolvimento sustentável.
O estudo reflecte a extrema dependência energética do país em relação aos níveis de importação de
energia de fontes não renováveis e altamente poluentes, o que torna Portugal num dos países da
União Europeia com maior intensidade energética. A metodologia de cálculo utilizada implicou que a
energia consumida pelos edifícios (maioritariamente proveniente do consumo de electricidade) fosse
calculada em termos de emissões de dióxido de carbono. Dos valores de emissões encontrados
(para projecções actuais e futuras), o autor analisou a contribuição que os edifícios podem ter na
redução das emissões nacionais de CO2, se as medidas relacionadas com a eficiência energética dos
edifícios ao nível da construção, já identificadas pelo Governo Português, fossem aplicadas. O estudo
finaliza também com a identificação do total de dinheiro que o país pode poupar através da garantia
de que estas medidas são consideradas de forma efectiva pelo sector da construção, o que pode
reduzir a estimativa da multa que Pôrtugal terá de pagar pelo incumprimento do Protocolo de Quioto,
já contemplado no Fundo Português de Carbono, que o autor considera, no entanto, estar
subavaliado.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, gestão empresarial, competitividade, energia,
emissões atmosféricas, edifícios
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Abstract
This research analysis the importance of the construction, residential and services sectors on the
national energy consumption patterns. It aims to reflect on three key issues: 1) the importance of
those sectors for the reduction of the greenhouse gases emissions, especially carbon dioxide; 2) their
role as new instruments which can be used towards the achievement of the Kyoto Protocol, 3) and
finally reflect upon their importance in allowing other sectors, already under the Kyoto Protocol but
with high added value for the country due to its exports, to continue to expand. This quarrel is made
on the basis of national emissions projections of carbon dioxide for the next 13 years (until 2020),
taking into consideration two scenarios: business as usual and a scenario in which some measures to
reduce the emissions, already defined by the Portuguese government, are incorporated.
From the point of view of construction sector this research emphasizes the competitive advantages
that construction companies can have, by internalizing sustainability principles, specially when they
are related with the energy pillar. All the work was based on the believe that the construction of
buildings with special energy consumption standards can bring advantages to 4 different sets of
agents: to the construction and/or real estate companies who are project developers, to the
consumers that buy those buildings, to other high technology developed industry sectors which could
have more carbon allowances in order to continue to growth, and finally it could bring important
advantages for the country by promoting sustainable development.
This study reflects on the high energy dependence of Portugal, due to the strong import levels of
highly pollutant non-renewable sources, which makes Portugal one of the European Countries with
higher energy intensity. The calculation’s methodology implied that the consumption of the energy
attached to buildings (mainly from the electricity consumption) was calculated, in carbon dioxide
emissions. From the emission values founded (present and future projections), the author analyses
the contribution that buildings could have in the reduction of total national CO2, if the measures related
with energy-efficiency construction practices, already identified by the Portuguese Government, were
applied. The study finalizes by also identifying the total amount of money the country could save by
making sure those measures are taken seriously by the construction sector, which would decrease the
estimated amount that Portugal will have to pay if it does not comply with the Kyoto Protocol, already
identified by the Portuguese Carbon Fund.
Keywords: Sustainable Development corporate governance, competitivity, energy, atmospheric
emissions, buildings
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"We will have time to reach the Millennium Development Goals – worldwide and in most, or even all,
individual countries – but only if we break with business as usual. We cannot win overnight. Success
will require sustained action across the entire decade between now and the deadline. It takes time to
train the teachers, nurses and engineers; to build the roads, schools and hospitals; to grow the small
and large businesses able to create the jobs and income needed. So we must start now. And we must
more than double global development assistance over the next few years. Nothing less will help to
achieve the Goals."
United Nations Secretary-General
Kofi A. Annan

“There are no nations or regions that will be winners it the world fails to face up to the challenge of
climate change.”
Climate Change Ambassador for the United Kingdom
John Ashton

“O impacte ambiental da indústria da construção é primariamente medido pelo seu consumo de
recursos (materiais e energia) e pela emissão de GEE, [...] e a indústria tem uma oportunidade de
transformar a forma como as infra-estruturas são criadas, repensando a forma de desenhar e
projectar e utilizar os recursos para criar e manter formas de ir ao encontro das necessidades da
sociedade”
Professor Charles Kibert
(durante a conferência Portugal Sustainable Building 07)
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1 Introdução
O sector da construção civil é, no seu todo, dos sectores de actividade nacionais, um dos que mais
energia consome, sobretudo se considerarmos o ciclo de vida dos seus produtos (maioritariamente
edifícios projectados para uma vida útil igual ou superior a 50 anos). O impacte que este sector
representa ao nível do consumo de energia chama-nos a atenção para as emissões de gases com
efeito de estufa (GEE), associadas a esse consumo e para as crescentes preocupações acerca da
problemática das alterações climáticas.
Este estudo pretende compreender de que forma uma estratégia empresarial sustentável do ponto de
vista energético pode criar um valor acrescentado a quatro níveis distintos: (1) para a empresa de
construção ou promoção imobiliária que desenvolve os projectos, (2) para os consumidores que
adquirem os edifícios, (3) para a proliferação económica do país e (4) para o desenvolvimento de
outros sectores de actividade.

1.1 Contexto e Importância do Estudo
Por trás deste estudo, cujo objectivo foi acima identificado, encontra-se um contexto muito mais
alargado. É conhecido o facto de que, muitas vezes, os objectivos estratégicos de empresas do
sector da construção não são totalmente idênticos aos objectivos preconizados pela construção
sustentável, sobretudo se pensarmos, em última análise, que o primeiro objectivo das empresas é a
criação de valor, quer seja em termos de lucros internos, quer em termos de valor acrescentado para
todos os seus stakeholders 1 e que existe uma ideia pré-concebida de que a aposta em construção
sustentável tem um acréscimo elevado no investimento associado ao desenvolvimento do projecto
(pelo menos numa fase inicial). Esta é uma visão que assenta numa perspectiva de curto prazo, no
entanto, uma “boa” gestão empresarial deverá ter por base uma estratégia de médio ou longo prazo,
que inclua a dimensão da sustentabilidade e responsabilidade social como factores determinantes da
gestão de risco e antecipação de desafios, pois só assim a empresa se tornará competitiva, actuando
além do que apenas aquilo que a lei exige (adaptado de Drucker P., 1984).
Assim, valores mais altos começam a surgir no panorama das empresas de construção (pertencentes
a um sector tipicamente conservador), uma vez que o mercado per si começa a valorizar a
sustentabilidade como uma boa prática. Como tal, a entrada em índices de sustentabilidade, similares
aos índices financeiros, começa, embora ainda devagar, a fazer parte dos seus objectivos
estratégicos e é, assim, necessário que se comecem a internalizar, cada vez mais, as práticas de
sustentabilidade. As estratégias empresariais de valorização económica e criação de capital
começam a ter em conta diversos indicadores de sustentabilidade que vão além da elaboração e
1

O termo stakeholder significa, em Português, parte interessada ou interveniente e refere-se a todos os envolvidos num

processo da empresa, todos aqueles que são influenciados ou têm influência no seu desempenho, por exemplo, clientes,
colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, etc. Geralmente utiliza-se o termo em inglês.
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publicação dos conhecidos Relatórios de Sustentabilidade. A certificação dos processos e projectos
de acordo com normas ambientais específicas (como a NP EN ISO 14001:2004) ou sistemas de
certificação voluntária (e.g. LEED, BREEAM, GBTool, entre outros) é também um ponto cada vez
mais internalizado por empresas do sector da construção, nacionais e internacionais.
Estas motivações são também suportadas por uma legislação cada vez mais exigente, sobretudo ao
nível do desempenho energético dos edifícios, com a entrada em vigor, durante 2006, de legislação
mais rígida referente à eficiência energética dos edifícios. No entanto, outra pergunta se impõe: serão
as empresas incentivadas a cumprir com a certificação energética dos seus projectos, apenas porque
é uma obrigatoriedade legal? Ou, ao invés disso, haverá uma obrigatoriedade (ou responsabilidade)
social associada à procura da eficiência energética, da qual as empresas até podem tirar benefícios?
Se pensarmos em termos de optimização de consumos e diminuição de custos, ou no
desenvolvimento da sua reputação, o que importa reter desta discussão é que a mesma se centra em
torno do que são os requisitos legais e voluntários praticados pelas empresas e que isso determina a
sua sustentabilidade.
Mas esta é uma análise apenas à escala empresarial. E se analisarmos o contributo destas acções
numa escala de maiores dimensões? É minha forte convicção de que as acções tomadas por estas
empresas no sentido da certificação energética dos seus projectos podem ter benefícios mais do que
internos, actuando na forma como a nossa economia se desenvolve e motivando todo o ciclo
económico, ao se incentivar outras empresas (deste ou doutro sector de actividade) a tomarem rumos
semelhantes.
Assim, este estudo foi elaborado com os pressupostos acima definidos, tentando exemplificar a forma
como as acções e medidas internalizadas pelo sector da construção, em termos de práticas de
construção sustentável (dimensão energética), podem ser amplificadas para uma dimensão muito
mais abrangente, que trará benefícios para empresas do mesmo sector ou de outro sector de
actividade e para a economia nacional.

1.2 Motivação e Objectivos
Já foi assumido que o objectivo principal deste trabalho consistiu em demonstrar como a aposta em
construção sustentável (no que diz respeito aos requisitos de eficiência energética) é mais que um
benefício exclusivo para este sector de actividade. Como objectivos intermédios, mas não menos
importantes, propusemo-nos a caracterizar o sector da construção em Portugal e perceber de que
forma ele depende e influencia os outros sectores de actividade, ao nível da economia nacional (em
termos das exigências energéticas) e das plataformas de emissões de dióxido de carbono.
Pretendemos, com o ultrapassar de cada objectivo, efectuar a ligação entre diferentes sectores de
actividade, sempre tendo em conta a contribuição do património edificado (e das operações que
estão por trás dele) para diferentes critérios: ambientais (ao nível do consumo energético), sociais
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(em termos de qualidade de vida de utilizadores finais e contribuição para outros sectores de
actividade) e económicos (no âmbito do custo associado à importação de energia e dos custos
associados à consequência de se excederem os tectos de emissão de dióxido de carbono
estipulados pelo Protocolo de Quioto).
Em termos do âmbito deste estudo, importa referir que, embora a sustentabilidade na construção e os
impactes ambientais a ela associados abranjam diferentes aspectos (como o consumo de materiais,
consumo de água, qualidade do ambiente interior, ocupação de espaços de elevada biodiversidade,
aspectos de reciclagem e reutilização de materiais ou águas pluviais e residuais, entre outros),
apenas foram considerados os impactes relacionados com o consumo energético e as emissões de
dióxido de carbono.
O papel das empresas, foi também aqui contabilizado, uma vez que esse papel é fundamental no
contexto do desenvolvimento sustentável, para proporcionar que nos próximos tempos as
necessidades de uma população que tem experimentado elevados níveis de crescimento, são
superadas. Este papel centra-se na melhor forma de gerir os desafios inerentes ao seu metabolismo,
como por exemplo a redução do consumo de recursos naturais ou a minimização de impactes
decorrentes dos processos de produção e utilização de produtos finais.
Os desafios subjacentes ao crescimento global da população e ao rápido desenvolvimento
económico das economias emergentes são assuntos demasiado complexos e alargados para serem
inseridos apenas na esfera de acção de uma empresa. Contudo, as empresas são as únicas
organizações com recursos, acesso a tecnologias e motivação para ultrapassar estes desafios com
sucesso, num patamar para o desenvolvimento sustentável, conduzindo a um processo único e
transformador para os vários sectores industriais (Hart, 1997).
Actualmente, as empresas de maior dimensão (grandes empresas, sobretudo multinacionais)
começam a aceitar a responsabilização sobre o impacte económico, social e ambiental associado às
suas actividades, compreendendo que podem, com uma estratégia adequada, simultaneamente
reduzir estes impactes e aumentar os seus benefícios, antecipando oportunidades competitivas.
Importa por isso conhecer que tipo de incentivos existem que podem motivar as empresas a adoptar
este tipo de estratégias.
As Pequenas e Médias Empresas (PME’s), constituem cerca de 97% do total das empresas do sector
da construção (FIEC, 2005), mas têm muito mais dificuldades em alcançar esta filosofia empresarial,
porque têm menos recursos, menos competências técnicas à sua disposição e constantes problemas
2
de cash-flow . A proporção de PME’s dentro deste sector (detendo um papel crucial como geradoras

de rendimentos para grande parte da população e providenciando um passo realista no alívio da
2

Como cash-flow considera-se o termo contabilístico que mostra a diferença entre os pagamentos que a empresa tem de fazer

e as receitas que entram na sua contabilidade em resultado da prestação de serviços ou venda de produtos. O que acontece
nestas pequenas empresas é que muitas vezes as receitas entram sempre (muito) mais tarde do que os pagamentos
originando problemas ao nível da sustentabilidade económica.
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pobreza em muitos países) exige uma atenção cuidada, como um dos aspectos chave do
desenvolvimento sustentável das nações (WBCSD, 2004a).
Este trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento da sustentabilidade empresarial, mas
olhando para um sector industrial tradicional e com um grande peso na economia nacional – a
construção – que é na sua maioria constituído por PME’s. O trabalho foca sobretudo o caso
Português onde, na última década, as pressões exercidas pelo mercado conduziram a mudanças
profundas no sector, tanto ao nível estratégico como operacional, passando sobretudo por uma
aposta em tecnologia e inovação, para minimização dos impactes causados pelo sector.
Uma vez que o paradigma da sustentabilidade associado ao desenvolvimento económico pesa cada
vez mais na esfera competitiva mundial, importa saber de que modo essa sustentabilidade é
promovida dentro do sector, como poderá fortalecer a sua competitividade a nível internacional e
quais os caminhos a seguir para a sua promoção. Estas questões foram abordadas através de uma
metodologia de investigação que espelha a realidade competitiva actual com um especial enfoque
nas questões associadas ao consumo energético, pelas elevadas exigências deste sector e pela
problemática associada às alterações climáticas.

1.3 Metodologia e Revisão da Literatura
Este estudo teve início com a sistematização de algumas definições que, embora muito correntes
actualmente, ainda causam algumas divergências quanto à sua definição. Desta forma, procurou-se
encontrar um consenso entre as definições de sustentabilidade e construção sustentável e da relação
entre a procura do desenvolvimento sustentável com a competitividade empresarial.
Em seguida procurou-se evidenciar a forma como o sector energético é crucial para o
desenvolvimento da economia de um país, como Portugal, extremamente dependente da importação
de energia fóssil, ao mesmo tempo que se procurou enfatizar a relação deste sector com a
sustentabilidade. Constatando o potencial de actuação no sector da construção (ao qual se associa a
operação dos edifícios), pretendeu-se depois caracterizar este sector em termos de consumo
energético e contribuição para as emissões atmosféricas, nomeadamente de dióxido de carbono.
A fase seguinte do trabalho passou pela comparação entre as estimativas de evolução das emissões
de dióxido de carbono (nacionais e para os sectores de actividade aqui estudados) tendo em conta o
cenário business as usual e um cenário que prevê medidas de actuação para redução das emissões,
algumas das quais já previstas na legislação nacional, directa ou indirectamente, como o incentivo à
incorporação de painéis solares em edifícios ou a certificação energética em diferentes níveis de
eficiência desses edifícios, ambas com vista à redução do consumo energético, sobretudo do
consumo proveniente de fontes não renováveis.
Tendo em conta os resultados desta análise, foi possível percepcionar o potencial de melhoria
associado a este sector, devido à contribuição que pode ter na redução das emissões de dióxido de
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carbono. Estabelecendo a ligação entre as emissões que podem ser evitadas por este sector e o
potencial custo que o país terá de suportar pelas emissões excedentes (no âmbito do Protocolo de
Quioto), tornou-se óbvia a contribuição que este sector de actividade pode ter, através da mudança
das actuais práticas construtivas (com vista a optimizar o desempenho energético durante o tempo de
vida útil dos edifícios).
Assim, surge a associação com a componente empresarial das empresas que promovem e/ou
constroem os edifícios. Já existia a consciência de que o investimento decorrente da escolha de um
projecto mais sustentável seria “compensado” (a curto prazo) com menores custos de manutenção
(associados ao decréscimo do consumo de energia). No entanto, os benefícios decorrentes da
redução do consumo energético dos edifícios não são apenas evidentes dentro deste sector de
actividade. O sector da construção (ou seja, as actividades de construção e operação dos edifícios,
tal como é percepcionado neste trabalho) pode, de facto, influenciar positivamente toda a sociedade
que o envolve, em especial, a forma como a economia nacional pode evoluir e mesmo a continuidade
e sucesso de outros sectores de actividade. Isto porque, sendo o sector da construção (associado ao
sector residencial e de serviços) um grande responsável pelas emissões de dióxido de carbono e
atendendo que (ainda) não está inserido directamente no Protocolo de Quioto, todos os esforços para
diminuir o consumo energético terão sempre uma consequência positiva ao nível da balança de
pagamentos.

1.3.1

Pesquisa Bibliográfica

A revisão bibliográfica é, sem dúvida, uma das questões vitais de um trabalho científico. Em primeiro
lugar, traz a quem executa o projecto de pesquisa o conhecimento necessário para a compreensão
das questões que serão estudadas. Além disso, será o suporte para a explicação dos resultados
experimentais ou teóricos obtidos e permitirá a discussão destes, já que na revisão bibliográfica se
encontram informações consolidadas no universo em questão.
A revisão da literatura realizou-se através de pesquisa bibliográfica e documental, visando aprofundar
o conhecimento sobre a evolução dos paradigmas teóricos relacionados com a sustentabilidade
empresarial e com o sector da construção, com especial enfoque em:


Vectores internos e externos de sustentabilidade;



Modelos de planeamento estratégico empresarial no contexto do desenvolvimento
sustentável;



Enquadramento político (nacional e europeu) da implementação de estratégias de
desenvolvimento sustentável;



Relevância do sector energético na economia nacional e como vector do desenvolvimento
sustentável;



Contribuição do sector da construção para as emissões de dióxido de carbono.
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1.3.2

Organização da dissertação

Este documento encontra-se organizado em sete capítulos principais. Procurou-se que a passagem
entre capítulos fosse efectuada de uma forma clara e sistemática de modo que o início de um capítulo
fosse, sempre que possível, a continuação do final do capítulo anterior. Entendeu-se que só assim se
podia tornar claro um texto que envolve temas tão abrangentes como este.
Para esquematizar a forma como este estudo se encontra organizado, é apresentada a figura
seguinte.

Desenvolvimento
Sustentável

Cap.2

Gestão Empresarial
Potencial de antecipação e
competitividade das
empresas do sector

Análise Macro

Análise Micro
Cap.6

Energia como motor do
desenvolvimento económico
Cap.3

Energia e Sustentabilidade

Sector energético em Portugal
Quais as oportunidades?

Sector da construção
Cap.4
Cap.6

Energia e CO2

Vantagens Macro para o
desenvolvimento económico
nacional

Certificação energética de edifícios
Poupança de emissões de CO2
(toneladas e custos)
Cap.5

Figura 1 – Esquema sistematizado da organização do estudo.

No Capítulo 1 - Introdução são expostos os conceitos fundamentais relativamente à temática
abordada no estudo, nomeadamente em termos de contexto e importância do mesmo, motivação e
objectivos, metodologia utilizada e revisão da literatura, bem como o que se pensa ser a contribuição
deste estudo para o desenvolvimento do sector da construção, no sentido da sustentabilidade
empresarial e para o desenvolvimento económico do país.
No Capítulo 2 – Desenvolvimento Sustentável e Competitividade Empresarial pretende-se
apresentar o resultado de algumas considerações, resultantes da pesquisa bibliográfica efectuada,
6
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acerca das relações existentes entre os conceitos de desenvolvimento sustentável e o sector
empresarial, nomeadamente através da relação das actividades de construção e operação dos
edifícios com os princípios de sustentabilidade que lhe estão associados. Neste capítulo é dada uma
visão geral do enquadramento político associado à sustentabilidade desde o Relatório Brundtland ao
Protocolo de Quioto.
Aqui pretende-se, ainda, efectuar o enquadramento da sustentabilidade na gestão empresarial e
nomeadamente dar uma visão do actual estado das empresas nacionais (em especial as PME’s)
acerca da incorporação da sustentabilidade, assim como apresentar algumas directrizes de referência
no âmbito do desenvolvimento do país como a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável (ENDS).
Seguidamente, no Capítulo 3 – Energia como Motor da Economia, são apresentados alguns dados
que evidenciam a importância que o sector energético representa para a economia nacional,
sobretudo ao nível do peso da importação de energia. A breve discussão apresentada neste capítulo
enfatiza a relação entre o sector energético e a sustentabilidade em geral, nomeadamente a
caracterização do caso português e o potencial de melhoria que este apresenta e que, como se irá
verificar, pode estar associado ao sector da construção (entendendo-se, desde já, sector de
construção como a actividade em si e a operação dos edifícios residenciais e de serviços/comerciais
que origina).
Depois de se ter introduzido o sector da construção como um dos sectores mais relevantes na
perspectiva do potencial de actuação em termos da redução do consumo energético, o Capítulo 4 –
O sector da construção: energia e CO2 caracteriza os consumos energéticos associados a este
sector, nomeadamente em termos do perfil dos consumos, por fontes da energia utilizada e as
emissões de dióxido de carbono que estão na origem dos mesmos. Neste capítulo é também dada a
conhecer a importância da energia para o desenvolvimento do sector da sustentabilidade em geral,
bem como a percepção que as empresas de construção começam a evidenciar para esta questão.
Com isto pretendeu-se evidenciar como a aplicação destas questões à realidade da forma de operar
destas empresas pode ser um factor de desenvolvimento de competitividade dentro deste sector, mas
também funcionar como um impulso no desenvolvimento de outros sectores de actividade e,
sobretudo, da própria forma de governação do país, se estas constatações servirem de alerta e base
conceptual para o desenvolvimento de novas ferramentas reguladoras da actividade (por exemplo,
que beneficiem empresas de construção que tenham em conta estes princípios).
Tendo em consideração que os principais consumos energéticos estão associados aos sectores
residencial e de serviços, que têm sofrido um crescimento muito elevado nos últimos anos, passa-se
ao Capítulo 5 – O impacte dos edifícios na balança de pagamentos, onde são apresentadas
algumas estimativas ao nível das emissões esperadas nestes sectores tendo em conta os cenários
de crescimento esperados (com o business-as-usual) e os cenários de melhoria decorrentes da
implementação de algumas medidas de redução de consumos energéticos. Estas melhorias são
traduzidas na poupança dos custos associados ao pagamento de licenças de emissão, decorrentes
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do Protocolo de Quioto, o que permite evidenciar, numa perspectiva económica, o potencial de
melhoria do sector.
Para finalizar o estudo, no Capítulo 6 – Conclusões são apresentadas as principais evidências da
forma como estas poupanças podem ser traduzidas em vantagens competitivas para o sector de
actividade da construção e para o crescimento económico do país, bem como para o
desenvolvimento de outros sectores de actividade e, em última análise, para o consumidor em geral.
No Capítulo 7 – Trabalhos Futuros, são deixadas algumas notas acerca das principais limitações
(ou barreiras) encontradas no estudo desenvolvido, bem como as vantagens que ele representa. Por
outro lado, sumariam-se as inferências que podem ser retiradas deste estudo, nomeadamente no que
diz respeito à criação de capacidades estratégicas sustentáveis no sector, apresentando-se ainda
uma visão genérica das implicações teóricas do estudo e de futuros trabalhos a desenvolver.
Em Anexo são ainda apresentadas algumas referências que se consideram relevantes para este
estudo.

1.4 Contribuição do Estudo para o Desenvolvimento do Sector
Sendo o sector da construção um sector muito representativo da economia em termos nacionais e
mundiais, as alterações à sua forma actual de agir, ou seja, à forma de desenvolver os seus
projectos, terão também repercussões numa escala de maior dimensão. Se existe um grande
consumo de energia destes sectores e a maior parcela de energia consumida por Portugal provem da
importação, é possível reduzir esse custo a uma escala nacional, o que nos leva à estimativa de um
acréscimo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O PIB é calculado pela seguinte fórmula (INE,
2006)
PIB = Consumo Privado + Consumo Público + Investimento + Exportações – Importações
Ou seja, de acordo com esta fórmula, sempre que se diminui a parcela referente às importações
(mantendo as outras parcelas), o PIB aumenta, aumentando a riqueza do país e o seu crescimento
económico. A parcela das importações compreende diferentes variáveis, sendo que a importação de
energia é apenas uma dessas parcelas (INE, 2007). Este é um dos contributos deste estudo: a
quantificação do peso do consumo energético dos edifícios (e do sector da construção), em termos
das contas nacionais (e de emissões de dióxido de carbono).
Por outro lado, existe um compromisso assumido por Portugal (no âmbito da ratificação o Protocolo
de Quioto) que obriga ao cumprimento de determinados níveis de emissões atmosféricas num
período pré-acordado. O incumprimento do estabelecido, a acontecer, irá penalizar o país com o
pagamento de coimas de elevado valor e limitará cada vez mais as emissões a que o país será
permitido de futuro. Sendo que, noutros sectores a margem de actuação é mais restrita, pois estão já
em curso muitos documentos legislativos que obrigam, entre outras medidas, à aplicação das
melhores tecnologias de redução e prevenção de poluição, neste sector, porém, é possível alterar a
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forma de actuar e agir nesse sentido. Ou seja, o sector da construção precisa de ser modernizado e
uma forma de incentivar os diferentes agentes envolvidos a agirem neste sentido é dando-lhes a
conhecer a forma (em termos económicos) como o seu contributo pode ser importante.
A redução de consumos energéticos no sector da construção tem como consequência óbvia a
redução das emissões de gases com efeito de estufa (entre os quais o dióxido de carbono) que
contribuem significativamente para o total das emissões nacionais. Reduzindo este valor, o sector da
construção (que apesar disto não tem, ainda, estipulados tectos de emissão, ao abrigo do Protocolo
de Quioto) contribui voluntária e activamente para que outras empresas não coloquem em risco a sua
actividade, por exemplo a indústria da pasta do papel (abrangida pelo Protocolo de Quioto).
A actividade do Sector da Pasta e do Papel (SPP) contribui fortemente para o crescimento da
economia portuguesa, uma vez que é um sector exportador líquido. Ou seja, as exportações do
sector são mais elevadas do que as importações. Na realidade, o sector tem uma taxa de cobertura
das importações em cerca de 40%, contribuindo assim positivamente para a Balança de Pagamentos.
(CELPA, 2007) e é responsável por uma pequena parcela das emissões nacionais de GEE (contribui
com cerca de 1,9% face aos quase 35% associados à produção de electricidade (CELPA, 2007)).
Apesar de ser um sector abrangido pelo Protocolo de Quioto, o SPP tem, neste momento, pouca
margem de redução das suas emissões.
Com esta abordagem, o sector da construção não estará apenas a criar valor interno para a empresa
(nos campos económico e de reputação ou diferenciação da marca) mas desempenhará, também,
um papel fundamental no suporte para que Portugal consiga cumprir os objectivos traçados com a
ratificação do Protocolo de Quioto e, em simultâneo, manter ou aumentar a sua competitividade. Não
querendo que se torne demasiado repetitiva, é toda esta orgânica de associação com outros sectores
de actividade e com a economia nacional que pretende ser o contributo deste trabalho.
Será uma avaliação desta natureza que permitirá a estas empresas desenvolver mecanismos de
pressão junto das entidades reguladoras ou dos seus investidores. A sua estratégia de
desenvolvimento de projectos assente em mecanismos de construção sustentável não é só uma
questão de mecenato, ou de criar reputação para a empresa, envolve outros aspectos, em maior
escala, contribuindo efectivamente para um desenvolvimento sustentável onde a competitividade e as
preocupações ambientais e sociais caminham no mesmo sentido.
Estas empresas deverão ser beneficiadas com apoios (ao nível governamental que pode, por
exemplo, desenvolver reduções nas taxas de impostos e/ou benefícios em licenças de empresas que
desenvolverem o seu negócio segundo estes critérios), credibilidade (tanto por parte dos seus
investidores – além de outros factores que já se encontram contabilizados pelas instituições
financeiras quando decidem efectuar empréstimos e/ou investimentos nesta área, devem ser
considerados ainda factores de sustentabilidade associados à forma de desenvolvimento de negócio
das empresas) e investidores com crescente interesse no desenvolvimento de fundos imobiliários
onde os activos são edifícios verdes.
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Se bem que o objectivo do trabalho seria efectuar a ligação entre o sector da construção e a sua
contribuição para o desenvolvimento de outros sectores de actividade e para a economia nacional,
importa, desde, já referir as mais-valias deste estudo em termos do desenvolvimento da própria
construção sustentável em Portugal. Embora a construção sustentável seja um conceito bastante
divulgado e aplicado noutros países, em Portugal damos ainda os primeiros passos na aplicação de
aspectos construtivos que contribuam para a sustentabilidade do edificado nacional. Este trabalho
tem também como objectivo depositar um contributo para aumentar a percepção das vantagens deste
conceito, tanto para as empresas que constroem e/ou promovem os edifícios, como para quem
posteriormente os utiliza.
O estudo apresentado incide apenas nos indicadores energéticos e relacionados com as emissões de
dióxido de carbono, no entanto, existe um conjunto de outros indicadores, não só ambientais como
também sociais, que contemplam outras áreas da sustentabilidade e para os quais de futuro este
estudo pode ser alargado.
A aplicação de critérios de sustentabilidade na construção dos edifícios trás diversas vantagens para
estas empresas, que desde já se salientam:


Redução de custos de manutenção, compensatórios de eventuais custos acrescidos de
investimento em fases iniciais dos projectos;



Vantagens competitivas face a empresas concorrentes pela apresentação de um produto
sensível a questões de ordem ambiental e social;



Possibilidade de pressão e negociação com as entidades reguladoras do sector e demais
intervenientes no processo, em termos de futuros projectos, pelo desenvolvimento de uma
“marca” sustentável;



Melhoria de imagem e reputação da empresa, pela aplicação de critérios de desenvolvimento
sustentável;



Potencial obtenção de acordos financeiros mais vantajosos com entidades financeiras
(investidores, bancos, seguradoras, etc.);



Maior atractividade dos seus activos para serem incluídos em fundos de investimento
imobiliários inovadores (e sustentáveis), que se começam a afirmar no mercado financeiro;



Valorização dos activos e acções empresa (se cotada em bolsa).
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2 Desenvolvimento Sustentável e Competitividade Empresarial
Ao introduzirmos o conceito de sustentabilidade neste estudo, será primeiramente necessário
relacioná-lo com outro conceito que lhe deu origem e de significado muito mais abrangente, o
conceito de desenvolvimento sustentável, que embora tenha sofrido ao longo dos anos diversas
interpretações, discussões e adaptações parece reunir mais consenso em torno da definição
publicada no relatório Brundtland – Our Common Future (1987): “Por desenvolvimento sustentável
entende-se o desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades das gerações presentes, sem
comprometer as necessidades das gerações futuras”.
A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável – que na década de 70 assentava quase
exclusivamente na componente ambiental passando por várias alterações até aos anos 90, onde foi
finalmente entendido como um conceito generalista de gestão de risco numa perspectiva de
proactividade como potencial de negócio – permitiu a integração do sistema empresarial (até então
quase exclusivamente económico) nos sistemas natural e social (Shrivastava, 1994), implicando o
papel das empresas na contribuição para a escassez de recursos e a sua co-responsabilidade no uso
e desenvolvimento de recursos sociais (Hart, 1995).
Para sistematizar os conceitos de desenvolvimento sustentável e competitividade empresarial,
mostrando a ligação entre ambos, este capítulo é dividido em duas partes: em primeiro lugar
apresenta-se o enquadramento genérico e político destas questões e depois a sua transposição para
o enquadramento na gestão empresarial, tendo como propósito o aumento da competitividade nos
diferentes sectores de actividade.

2.1 Enquadramento político
Há muito tempo que os instrumentos de política ambiental e social começaram a ganhar atenção a
nível internacional, embora nos primeiros tempos fossem baseados numa dimensão diferente da
actual. Já desde os tempos mais remotos que as questões como a salubridade e a poluição urbana
ou ainda o consumo de alguns recursos como a água estavam na base das preocupações e
intervenções, mais uma vez ambientais e sociais, das populações e governos de todo o mundo, ainda
que, quase sempre associadas a questões de saúde pública (Dias, 2000).
O verdadeiro pondo de partida para a adopção de políticas internacionais na área do ambiente deuse com a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente 3, em 1972 (CNUA). Desta conferência
surgiram importantes documentos que ainda hoje são referência para a tomada de decisão em
diversas áreas de ambiente, como a Declaração sobre Ambiente Urbano e o Programa das Nações
Unidas para o Ambiente, com o intuito de sensibilizar os diversos agentes envolvidos no sentido de
corrigir, controlar e evitar os potenciais danos ambientais que já se adivinhavam. O centro de debate

3

Conferência de Estocolmo, onde se reuniram representantes de 133 países e 250 organizações não governamentais.
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desta conferência foi, então, em torno da protecção da saúde pública através do controlo da
disseminação de substâncias perigosas.
De facto, este foi o primeiro evento que projectou a nível mundial as preocupações ambientais que já
tinham começado a surgir no final da década anterior, com a publicação do livro The Limits to Growth
(D. Meadows), que destacava as relações de causalidade entre o aumento da poluição mundial, o
agravamento do estado da saúde pública e o crescimento populacional desmesurado e que levou à
emergência de alguns movimentos ecológicos. É actualmente aceite que este foi o ponto de viragem
para que o ambiente global deixasse de ser visto apenas como uma preocupação de jovens
revolucionários e professores universitários, mas sim como uma questão muito importante
considerada pelos governos e organizações públicas. No entanto, as políticas de ambiente que
começavam a surgir giravam ainda em torno da reactividade, limitando-se a corrigir os danos
ambientais causados (quando possível).
O relatório Brundtland (já referido no início do capítulo) constitui o primeiro estudo em torno de uma
abordagem integrada, na área do ambiente, reunindo especialistas de todo o mundo e de diferentes
áreas de actividade e dele surgiu a definição de desenvolvimento sustentável que ainda hoje é a base
de todas as políticas de ambiente. Com este relatório, o mundo precisou de esperar mais de 20 anos
para que surgisse um segundo sinal de alarme que permitisse que os decisores políticos saíssem da
letargia em que entretanto de encontravam, pelo que pouco tempo depois, em 1992, ocorreu a
célebre Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD – Conferência
do Rio, Rio de Janeiro - Brasil). A partir daqui as questões ambientais não eram mais apenas
questões de saúde pública e desde logo foram definidos os quatro temas fundamentais acerca dos
quais se deviam debruçar as políticas de ambiente: alterações climáticas, conservação da
biodiversidade, florestas e seca e desertificação.
No entanto, a implementação prática das políticas definidas nesta conferência veio a revelar-se uma
frustração para (quase) todos os países que nela participaram, sobretudo porque essas politicas eram
muito vastas e sem princípios orientadores, pelo que dez anos depois, os países voltaram a reunir-se
na Cimeira de Joanesburgo, em 2002, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (CNUDS). Esta reunião veio apelar à acção dos países e procurar a definição de
prioridades em relação a três dimensões: o combate à pobreza, a alteração dos padrões de produção
e consumo e a protecção e valorização da base de recursos naturais mundiais, associando cada uma
destas áreas a problemas ambientais específicos e focando a atenção em cinco sectores alvo onde
seria preciso uma acção urgente no sentido de tornar efectivas as políticas de ambiente: (1) indústria,
(2) energia, (3) agricultura, (4) transportes e (5) turismo.
Em 2000, tinha entretanto sido já publicada a Declaração do Milénio, com oito questões (conhecidas
como os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio) que viriam a ser discutidas em Joanesburgo e
das quais resultaram importantes orientações em termos das políticas de desenvolvimento
sustentável, como a Declaração sobre Desenvolvimento Sustentável e o respectivo programa de
acção.
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A nível europeu, só a partir do 5º Programa Comunitário de Ambiente: “Em direcção a um
desenvolvimento sustentável” (1993) foi introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável no
seio das políticas comunitárias, assim como o papel dos diferentes actores sociais, a importância da
subsidiariedade e da responsabilidade partilhada, tendo sido depois reforçado com o 6º Programa
Comunitário em matéria de ambiente: “Ambiente 2010. O nosso futuro, a nossa escolha”.
Em Portugal, a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) representa o
compromisso do governo assumido internacionalmente no âmbito da Agenda 21, da Conferência do
Rio e da Conferência de Joanesburgo, cujo objectivo subjacente é o de “fazer de Portugal, no
horizonte de 2015, um dos países mais competitivos da União Europeia, num quadro de qualidade
ambiental e de coesão e responsabilidade social”, implicando, entre outros objectivos, um
crescimento mais rápido mas sustentável, da economia Portuguesa e menos intensivo em consumos
energéticos e recursos naturais e integrando a protecção ambiental no modelo de desenvolvimento
do país, em que o património natural seja considerado como um factor de diferenciação positivo.
A ENDS fundamenta-se no Relatório Brundtland e na CNUAD que juntos definem como pilares do
desenvolvimento sustentável: (1) o desenvolvimento económico, (2) a protecção do ambiente, (3) a
vertente social e (4) o papel dos diferentes stakeholders. Nesta estratégia, o sector empresarial,
representado por diferentes stakeholders, é visto como uma forma de promover a responsabilidade
social e ambiental, através do desenvolvimento de tecnologias, certificação, voluntariedade e
formação contínua dos seus trabalhadores. Contudo, o diálogo com grupos de interesse, necessários
à condução de um crescimento sustentável, não é reforçado na estratégia, bem como a necessidade
de promover este tipo de estratégias junto da gestão de topo (Santos, 2004). A ENDS, aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, reforça a responsabilização da indústria e do
sector privado sobre a implementação, expansão e informação de práticas sustentáveis sobre a sua
forma de operar.
Destaca-se, no contexto deste estudo, o segundo dos sete objectivos de acção da ENDS, que
consiste no Crescimento Sustentado, Competitividade a Escala Global e Eficiência Energética, com o
qual se pretende um crescimento mais rápido da economia portuguesa, potenciado pelo
desenvolvimento de um comportamento responsável por parte dos agentes económicos, que permita
retomar a dinâmica de convergência, assente num crescimento mais significativo da produtividade
associado a um forte investimento nos sectores e bens e serviços transaccionáveis, o que, para ser
compatível com a criação de emprego, exige uma mudança no padrão de actividades do país, num
sentido mais sintonizado com a dinâmica do comércio internacional, aproveitando e estimulando as
suas possibilidades endógenas (ENDS 2015).

2.2 Enquadramento na gestão empresarial
Independentemente do sector de actividade em que as suas empresas operam, o sector empresarial
desempenha um papel fundamental na procura do desenvolvimento sustentável, sobretudo se o
entendermos não como um fim em si, mas como um caminho (por vezes longo) a seguir na procura
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das melhores condições económicas, sociais e ambientais que garantam condições de vida com
qualidade às gerações futuras. Este caminho, por parte das empresas, é conseguido com formas de
gestão sustentável, orientadas segundo objectivos de desenvolvimento de médio e longo prazo,
integradores destes três pilares.
De acordo com Elkington (Elkington, 1998) a sustentabilidade empresarial é alcançada através do
equilíbrio dinâmico entre essas três dimensões da sustentabilidade, conhecidas por triple bottom line,
um termo cada vez mais conhecido no mundo empresarial e que é formado por um conjunto de
valores e processos integrados nas operações empresariais, de forma a manusear o crescimento dos
seus capitais económico, social e ambiental (natural).

Capital Económico
Capital Natural

Capital Social

Empresas economicamente sustentáveis possuem a qualquer momento cashflow, garantindo
liquidez, produzindo simultaneamente um retorno acima da média para os seus accionistas.
Empresas ecologicamente sustentáveis utilizam apenas recursos naturais que são consumidos
a uma taxa inferior à regeneração natural ou ao desenvolvimento de substitutos. Não causam
emissões a uma taxa superior à capacidade dos sistemas ambientais as assimilarem.
Empresas socialmente responsáveis acrescentam valor às comunidades onde operam,
contribuindo para aumentar o seu capital humano e social. Os grupos de interesse
compreendem as motivações da empresa e aceitam o seu sistema de valores, contribuindo
também para estes.

Tabela 1 – Tipos de capital considerados na sustentabilidade empresarial

4

A incorporação do desenvolvimento sustentável nos modelos de governação empresariais representa
um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, um conjunto de oportunidades para empresas de
diferentes sectores, tanto para as economias mais pobres (as economias de sobrevivência e as que
aos poucos começam a emergir), como para as mais ricas, as chamadas economias de consumo ou
economias desenvolvidas (Prahalad e Hart, 1999).

Figura 2 – A Pirâmide Mundial (recursos vs. população)

4
5

5

Adaptado de: Hockerts, 2003, Sustainability Innovations, dissertation for doctoral degree, University of St. Gallen.
Adaptado de Prahalad, C. K. & Hart, S., 2004. The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Strategy & Competition, n.º 26:2-14
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De facto, as economias “emergentes” e de “sobrevivência” representam oportunidades de negócio a
longo prazo, devido ao seu potencial de crescimento (Figura 1), uma vez que face a menos recursos
financeiros conseguem atingir um público muito maior. A forma como as empresas transformam estes
desafios em oportunidades está na concepção de estratégias direccionadas à promoção da eco
eficiência, cooperação com governo local para o desenvolvimento de regiões desfavorecidas e o
envolvimento com os seus grupos de interesse (ver Tabela 2).
Tipo
Economias de
consumo

Economias
emergentes

Economias de
sobrevivência

Definição
Abrange menos população mas
esta tem maior poder de compra
População e recursos médios.
Satisfação das necessidades
básicas, poder de compra baixo,
rápida industrialização
População muito elevada, mas
recursos financeiros muito
limitados.
Sector primário, pobreza,
infra-estruturas subdesenvolvidas

Estratégia de sustentabilidade empresarial
Redução da pegada ecológica empresarial, decréscimo na
proporção de materiais, gestão sustentável de resíduos,
aumento da proporção dos serviços, valores sociais e
ambientais incorporados no modelo de governação
Evitar um desenvolvimento em que o crescimento da procura
vai ao encontro de uma oferta de materiais estagnante.
Redução do crescimento da procura, desordenamento urbano,
evitar o crescimento de quantidades de produção
Satisfação das necessidades básicas, desenvolvimento de
novos produtos que vão ao encontro das necessidades,
descentralização dos produtos e serviços ao nível da
comunidades e das necessidades específicas

Tabela 2 - Medidas e Estratégias de Sustentabilidade (Costa, 2005)

Muitas empresas continuam ainda a associar os incentivos (não económicos) a limitações associadas
ao aumento de investimentos e não como uma oportunidade competitiva de mercados em
permanente evolução. A emergência do paradigma da sustentabilidade empresarial, criou
oportunidades para as empresas se transformarem, inovarem e assim se tornarem mais competitivas:
no produto, na abordagem a fornecedores, nas operações, em infra-estruturas e no relacionamento
com os clientes. Logo, é plausível assumir que uma falha na apreensão e compreensão de incentivos
ao desenvolvimento sustentável representa uma desvantagem para essas empresas, que podem ser
ultrapassadas por novos e ágeis competidores (Hart e Milstein, 1999), mais alertas para estas
questões.
A disponibilização de incentivos para o desenvolvimento sustentável das empresas (ou seja, para que
estas procurem a sustentabilidade empresarial) surge, normalmente por duas fontes distintas: os
business drivers (incentivos internos tais como redução de custos, valores corporativos, gestão do
risco associado à reputação, necessidade de procura de novos mercados, procura da eco eficiência,
entre outros) ou pelas external forces (incentivos externos tais como nova legislação, exigências de
clientes e/ou mercado, mudanças tecnológicas e inovações ao nível de produtos e processos, etc.).
A
Figura 3 ilustra estes incentivos, segundo o World Resources Institute e através dela pode-se concluir
que “a sustentabilidade é uma ferramenta de gestão que nos conduz à procura da melhoria contínua
nas nossas operações e produtos de uma forma que integre objectivos económicos, ambientais e
sociais tanto nas decisões diárias dos nossos negócios, como nas actividades de planeamento futuro”
(General Motors, 1997).
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Figura 3 – Drivers para a sustentabilidade empresarial

6

Integrando o conjunto destas forças no seu modelo de governação (tanto as internas como as
externas), as empresas operacionalizam os processos conducentes a aprendizagem e uma cultura
diferenciadora que as leva à liderança – é esta a sua contribuição para o desenvolvimento
sustentável.
Estes incentivos, no entanto, não surgem sozinhos, são originados por diferentes partes interessadas
no desenvolvimento da empresa. Por partes interessadas (stakeholders) entende-se o indivíduo ou
grupo que pode afectar e/ou é afectado pelas actividades de uma organização, tais como accionistas,
fornecedores, empresas concorrentes, clientes, etc. (Pathways, 2002), como é ilustrado na figura
seguinte.

Governo
Central

Autoridades
locais
Média

ONG’s

Outras
empresas

Empregados

Empresa

Clientes

Universidades

Consumidores

Fornecedores

Investidores

Companhias
de Seguros

Comunidades
Locais

Figura 4 – Partes interessadas na empresa

7

6

Adaptado de: Business Drivers for Sustainability: introduction, apresentação elaborada pelo World Resources Institute em
conjunto com as Nações Unidas, Pathways. Disponível em http://pathways.wri.org
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As relações entre a empresa e as suas partes interessadas são cada vez mais importantes, pois
fomentam a cooperação e a partilha de riscos, promovendo a inovação e um conjunto de respostas
flexíveis à mudança da economia global (Leadbeater, 1999). Na prática, estas relações implicam que
a empresa esteja mais perto de quem pode afectar o seu sucesso, providenciando uma antecipação
sobre as suas preocupações e prioridades, permitindo minorar riscos e encetar novas oportunidades
(Costa, 2005).
serviços
informação
ambientalismo
cadeia renovável
preservação biodiversidade
desmaterialização
diminuição energia/água
diminuição gases globais
melhoria produtividade
segurança
diminuição persistência
aumento durabilidade
redução
reutilização
reciclagem

Valor partilhado

Sustentabilidade

Redução
Custos
Core Redução
Values Responsabilidade

Década de 80

Alteração
Portfolio

Aquisições

Novos
Globalização Produtos

Crescimento Tradicional
(Substituição)

Capacidade de operacionalização

Século 21

Figura 5 – Crescimento tradicional vs. sustentabilidade

8

A crescente preocupação com a conservação dos sistemas naturais tem assumido diferentes reflexos
na legislação, que cada vez se mostra mais restritiva, o que tem conduzindo a inovações
significativas em vários sectores industriais (e.g. a política de resíduos e de reciclagem da União
Europeia ou a directiva do desempenho energético de edifícios – esta última com especial interesse
no âmbito deste estudo).
O cumprimento de legislação que, por vezes, diz respeito apenas a um sector de actividade, conduz à
sua disseminação ao longo da cadeia de valor; contudo, muitas das empresas que fazem parte
destas cadeias de valor, na sua maioria PME, não possuem a infra-estrutura – humana, financeira ou
edificada – para cumprir essa legislação. Neste contexto, a acção das empresas multinacionais é
muito importante, tanto para a própria empresa – que diminui o risco associado ao não cumprimento
– como para as PME’s – que vêem garantida uma vantagem competitiva (The Natural Step, 2001), ao
aplicarem essa legislação.
Nesta perspectiva, destaca-se o papel da liderança no fomento de valores empresariais que
privilegiem o desenvolvimento sustentável, e relacionando as acções estratégicas das empresas com
este paradigma. Implica por isso uma visão clara das necessidades inerentes à implementação
7

Adaptado de: Business Drivers for Sustainability: sustainability and business, apresentação elaborada pelo World Resources
Institute em conjunto com as Nações Unidas, Pathways. Disponível em http://pathways.wri.org
8
Adaptado de: Business Drivers for Sustainability: an introduction to sustainable enterprise, apresentação elaborada pelo World
Resources Institute em conjunto com as Nações Unidas, Pathways. Disponível em http://pathways.wri.org
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dessas estratégias, sobretudo porque o ambiente empresarial está sujeito a rápidas variações. Assim
sendo, a cultura empresarial fomentada pela liderança deverá ser coesiva, suportando influências e
pressões negativas e tal facto pode ser crucial para a construção de capacidades estratégicas
sustentáveis (Weiss, 2001).
Segundo Santos (Santos, 2004), a evolução do paradigma do desenvolvimento sustentável no
panorama empresarial nacional decorre das acções de três associações privadas, cujo objectivo é o
de divulgar práticas de Responsabilidade Social Corporativa (conhecida por CSR, do inglês Corporate
Social Responsability) e de Responsabilidade Ambiental Corporativa (também com origem no termo
inglês CER - Corporate Environmental Responsability) entre os seus associados: a GRACE 9,
iniciativa da Fundação Luso-Americana e diversas empresas nacionais e multinacionais com
actividades centralizadas em actividades de CSR e CER, o BCSD Portugal 10, que se foca em
actividades do foro ambiental, sem ignorar os aspectos ligados à CSR, e finalmente a Associação
Portuguesa para a Responsabilidade Social Empresarial 11, cujas actividades focam a importância da
CSR nas questões ligadas à gestão e à comunicação empresarial.
As actividades destas associações levaram ao aumento do número de conferências e de interacções
entre as autoridades locais, as universidades e o sector privado (empresas). Contudo, o autor desse
estudo, não existe ainda um fio condutor entre todos os intervenientes e as empresas continuam a
não ir além dos relatórios ambientais (de sustentabilidade), sem a inclusão de uma estratégia de
sustentabilidade consistentes e organizada que vá mais além do que a comunicação do seu
desempenho através dos relatórios (Santos, 2004).
Em 2003, a consultora Deloitte, em conjunto com o BCSD Portugal, realizou um estudo com o
objectivo de avaliar, ao nível das principais organizações que compõem o tecido empresarial
português três grandes indicadores da incorporação da sustentabilidade nas empresas: (1) a sua
sensibilidade para a temática do desenvolvimento sustentável, (2) o actual estado de gestão das
vertentes do desenvolvimento sustentável e (3) até que ponto as organizações/empresas estão a
gerar valor para o negócio e para as partes interessadas.
O estudo baseou-se numa metodologia internacional denominada “DeloitteDEX Company Survey on
Business and Sustainable Development” e foram avaliadas 35 organizações, que reconheceram a
relevância da temática e afirmavam-se comprometidas com a melhoria do desempenho a nível das
vertentes ambiental e social. A gestão de assuntos relacionados com a cadeia de valor surgiu como
ponto forte, ao qual não deve ser alheio o tipo de organizações estudadas, com nome e/ou imagem
de marca bem projectada no mercado.
As maiores fragilidades que este estudo revelou surgiram na auscultação sistemática e a
comunicação voluntária e regular com as partes interessadas (envolvimento e diálogo com os

9

GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (www.grace.pt)
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (www.bcsdportugal.com)
11
http://www.rseportugal.org/
10
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stakeholders), o controlo de custos e benefícios associados a um modelo de gestão sustentável e a
integração das várias vertentes do desenvolvimento sustentável, factores que contribuem
directamente para o valor acrescentado ao negócio e à sociedade. O panorama parecia indicar nessa
altura (2003) que a maioria das grandes empresas estavam sensibilizadas para o desenvolvimento
sustentável, mas ainda não conseguiam de facto operacionalizar, integrar e interligar este conceito no
metabolismo do seu próprio negócio (BCSD, 2003).
Estas questões eram particularmente sensíveis no caso das PME’s. Segundo a definição de micro,
pequena e média empresa que entrou em vigor em 2005 12, esta categoria é constituída por empresas
com menos de 250 pessoas, cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de euros ou cujo
balanço total anual não excede 43 milhões de euros. Valores publicados pelo Observatório das
PME’s Europeias (European Commission, 2003) revelam que 92% de todas as empresas funcionam
com menos de 10 empregados, sendo que existem 19,3 milhões de empresas no Espaço Económico
Europeu e Suíça, providenciando emprego a cerca de 97 milhões de pessoas. O estudo também
indicou que a maioria das PME’s considera que os seus principais factores de competitividade se
prendem com os serviços prestados ao cliente, ou seja, com a qualidade dos seus produtos e
serviços (EIM Business and Policy Research, 2003).

Indicador

Unidade

Micro
17 820
55 040
3

Pequenas e Médias Empresas
Pequenas
Médias
Total
1 260
180
19 270
24 280
18 100
97 420
19
98
5

Grandes
Empresas
40
42 300
1 052

Total

Número de empresas
1 000
19 310
Emprego
1 000
139 710
Trabalhadores por empresa
7
Lucros (turnnover) por
1 000 €
440
3 610
25 680
890
319 020
1 550
empresa
Valor acrescentado por
1 000€
120
1 180
8 860
280
126 030
540
empresa
Peso das exportações no
%
9
13
17
12
23
17
volume de negócios
Valor acrescentado por
1 000 €
40
60
90
55
120
75
trabalhador
Peso dos custos com o
%
57
57
55
56
47
52
pessoal em valor
Nota: Micro empresas – menos de 10 empregados; Pequenas empresas – entre 10 e 50 empregados; Empresas
médias – entre 50 e 250 empregados; Grandes empresas mais de 250 empregados.
Tabela 3 – Perfil das Pequenas e Médias Empresas (Espaço Económico Europeu e Suíça)

13

No caso Português, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2002 as PME’s
representavam 99,9% do tecido empresarial nacional, então composto por 615.015 empresas, sendo
que apenas 0,1% são grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores). Em Portugal destaca-se
ainda o papel das micro empresas (até 9 trabalhadores), que representam cerca de 92,9% dos
trabalhadores da estrutura empresarial e as pequenas empresas (entre 10 e 49 trabalhadores) e
médias empresas (de 50 a 249 trabalhadores) que concorrem com 6,0% e 0,9%, respectivamente
(Santos et all, 2006).
12

Recomendação da Comissão, de 6 de Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (notificada
com o número C(2003) 1422). Disponível em:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/pt/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520pt00360041.pdf
13
Estimado por EIM Business and Policy Research (estimativas baseadas no Eurostat’s Structural Business Statistics,
Eurostat’s SME Database e European Economy, Suplemento A, Maio 2003 e OECD Economic Outlook n.º 71 Junho 2003
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O INE apresenta a divisão da estrutura empresarial nacional (INE, 2006) de acordo com as três
classes ilustradas na figura seguinte: menos de 9 pessoas, entre 10 e 19 pessoas e acima de 20
pessoas. O maior número de empresas existentes são micro empresas (mais de 92% do total), no
entanto volume de negócios é principalmente detido pelas empresas com mais de 20 trabalhadores
(64,1% do volume de negócios) tal como a contribuição para o valor acrescentado bruto (68,4% do
VAB).

Fonte: INE 2006, Estatísticas das Empresas 2004
Figura 6 – Estrutura Empresarial Nacional, 2004

Em termos de emprego, podemos verificar que só as Micro Empresas contribuem com cerca de
40,5% do total de emprego criado em 2004, o que explica a sua importância no quadro da economia
nacional. Segundo a Associação das PME’s de Portugal, estas empresas empregam 75% dos
trabalhadores do sector privado e representam 7 em cada 10 euros produzidos no país 14 – sendo
assim a verdadeira economia real e nem sempre com a devida exposição pública, apoio ou
informação, no entanto estes valores traduzem a importância destas empresas no contexto nacional.
Quanto às actividades de protecção e promoção ambiental, a maioria das PME’s desconhece esta
legislação de modo a assegurar a sua conformidade e poucos são os casos onde a actuação destas
empresas é realmente sustentável (acima do previsto pela lei). O incentivo a estas actividades inclui
exigências de mercado (basicamente através de relações de subcontratação) ou estratégias para
assegurar vantagens competitivas, que estas empresas não conseguem assegurar pela falta de
recursos (económicos e humanos).
Finalmente, ao nível do apoio dado pelas autoridades públicas às empresas que integrem com
sucesso medidas sustentáveis, o cenário é distinto consoante o país da UE. Apenas 8% de todas as
PME’s europeias (mais de 19 milhões, de acordo com a Tabela 3) recebem algum tipo de apoio por
parte do Estado (e.g. benefícios fiscais, subsídios, formação, etc.) quando participam em algum tipo
de actividades de promoção do desenvolvimento sustentável, externas à empresa. Embora tenha
14

Fonte: PME Portugal – Associação das Pequenas e Médias Empresas de Portugal. http://www.pme.online.pt
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existido uma evolução sobre estas políticas, as autoridades ainda diferem em âmbito e intensidade
nas acções que conduzem em prol da sustentabilidade empresarial (PME Portugal).
O estudo da PME Portugal sugere, no entanto, que os incentivos propostos pelos vários governos em
pouco influenciam as empresas a adoptarem uma atitude proactiva em matéria de desenvolvimento
sustentável. Por outro lado, estudos efectuados no âmbito de alguns projectos da Comissão
Europeia 15, confirmam a intuição de que a responsabilidade social ainda tem uma prioridade baixa na
agenda de muitos parceiros chave, como acontece em muitos países do sul da Europa – como
associações de empregados, sindicatos e autoridades públicas – quando comparados com o norte da
Europa. Especificamente no caso ambiental, e ao contrário da questão social, nos países europeus
existe um vasto número de programas públicos e esquemas implementados de modo a auxiliar as
PME’s a melhorar o seu desempenho ambiental – quer através de subsídios que cubram, total ou
parcialmente, possíveis gastos no âmbito da melhoria do desempenho, ou suporte e aconselhamento
para a implementação de medidas de melhoria do desempenho ambiental da empresa. Todas estas
evidências mostram, no entanto, que existe ainda um longo caminho a percorrer nesta área.

2.3 Sustentabilidade e Competitividade
O principal objectivo de qualquer empresa com fins lucrativos é obter o maior retorno possível sobre o
capital investido e, para isso, as empresas utilizam todas as ferramentas disponíveis para ganhar
vantagem sobre os seus concorrentes directos e obter maiores margens de lucro face aos produtos e
serviços que oferecem. No entanto, com as alterações globais do meio ambiente, sobejamente
conhecidas por todos, além das próprias mudanças económicas e estruturais que ocorrem ao nível
do mercado empresarial, permitiram que outras variáveis não tradicionais começassem a fazer parte
do âmbito de responsabilidade das empresas, por exemplo questões relacionadas com o meio
ambiente natural e as questões sociais. E, como já foi referido, a incorporação destas variáveis pela
empresa determinam a sua sustentabilidade e competitividade, razão pela qual é muito importante
conhecer a diferença entre esses dois conceitos.
Enquanto permanece o paradigma de que as empresas devem ser economicamente viáveis gerando
um retorno de capital adequado e superior ao investimento efectuado, também se espera que estas
integrem na sua gestão, a sua responsabilidade social (cada vez maior) com todas as partes
interessadas e protejam o ambiente em que estão inseridas. Com uma frequência cada vez maior, as
partes interessadas exigem a divulgação de informação que vá além da tradicionalmente divulgada
pelos Relatórios de Contas, conhecida como informação não financeira, a fim de permitir que possam
identificar o sucesso destas empresas, de uma forma cada vez melhor, quanto à gestão de riscos que
estão sujeitas e à sua sensibilidade quanto à opinião pública e aos temas ambientais e sociais. As
empresas estão, por seu lado, a reagir a estes desafios através da publicação dos Relatórios de

15

Este é um dos resultados do projecto da Comissão Europeia denominado ‘Citizen labelling and corporate citizenship:
benchmarking Northern and Southern European best practices’, conduzido pela Cittadinanzattiva e apresentado no Seminário
Internacional sobre cidadania empresarial, 25-26 Maio 2001 em Roma.

21

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

Sustentabilidade, que contêm essa informação não financeira lado a lado com o desempenho
económico da empresa.

2.3.1

A competitividade empresarial

Tal como foi referido no parágrafo anterior, uma empresa, independentemente do seu sector de
actividade, é competitiva quando se consegue diferenciar no mercado em que opera, obtendo um
retorno de investimento acima da média do capital investido (Coral, 2002). A competitividade é
geralmente entendida como a habilidade de uma empresa em aumentar o seu tamanho (número de
colaboradores, número de serviços prestados, volume de negócios, entre outras variáveis), quota de
mercado e lucratividade, ou ainda, como a capacidade da empresa em formular e implementar
estratégias concorrenciais que lhe permitam conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável
no mercado, por isso, não basta conseguir uma posição de vantagem, há que mantê-la ao longo do
tempo.
Para que uma posição de vantagem possa ser sustentada a longo prazo, sobrevivendo às constantes
alterações de exigências dos seus clientes, da sociedade e do próprio mercado, a empresa tem
necessariamente de monitorizar as variáveis que afectam a sua competitividade e ter a capacidade
de acrescentar algo de novo, isto é, de se posicionar de uma forma sempre diferenciada dos seus
concorrentes, implementando de forma pró-activa estratégias que não possam facilmente (como uma
“receita”) ser implementadas pelos seus concorrentes. Esta monitorização é assimilada pela
conhecida frase de Peter Drucker “o que é mensurável pode ser melhorado”, no entanto existem
muitas questões em matéria de sustentabilidade que são ainda consideradas intangíveis, tal como
Albert Einstein revelou ao assumir que “nem tudo o que pode ser medido conta e nem tudo o que
conta pode ser medido”.
Uma das maiores contribuições para se entenderem os factores que interagem com a competitividade
de uma empresa de um determinado sector é o modelo de análise estrutural das forças competitivas
e a cadeia de valor da empresa, propostos por Michael Porter na década de 80 (Coral, 2002).
Segundo este modelo, a competição entre as empresas que actuam num sector de actividade é
constante e é resultado da interacção de cinco variáveis.
No modelo de Porter, a competitividade de uma empresa é determinada pela ameaça da entrada de
novas empresas no sector e desenvolvimento de novos produtos substitutos ou mais inovadores, pela
rivalidade existente entre os concorrentes que actuam no mesmo mercado e pelo poder de
negociação que a empresa detém com os seus clientes (mesmo potenciais) e fornecedores
estratégicos. Porter afirma, ainda, a importância dos stakeholders, ou seja, a importância para a
empresa em integrar na sua gestão, uma estratégia de diálogo com os grupos de interesse,
permitindo-lhe formalizar mecanismos que garantam maior conhecimento acerca destes grupos que,
por um lado, têm mais ou menos influência no seu desempenho e, por outro, são dependentes da
forma como a empresa conduz as suas actividades.
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Figura 7 – Modelo das forças competitivas de Porter (Adaptado de Coral, 2002)

Estes grupos podem ter papéis ambíguos na sua relação com a empresa, revelando-se ora como
parceiros de negócio aliados na promoção das actividades da empresa, ora como opositores e
dinamizadores da criação de opiniões e valorizações negativas dessas mesmas actividades,
principalmente se elas interferirem com questões de carácter mais sensível como questões
ambientais e sociais.
Assim, é cada vez mais importante para a melhoria do desempenho da empresa e,
consequentemente, para a sua competitividade, que esta tente entender as características e atitudes
dos principais stakeholders, bem como as percepções, expectativas e comportamentos dos mesmos
face às actividades da empresa.
As práticas empresariais mais inovadoras e audazes pressupõem um diálogo aberto baseado num
modelo de comunicação bidireccional em que a informação de relevância flui entre os diferentes
agentes envolvidos (grupos de interesse e empresa), através de diversos momentos de interacção,
transparência e consistência da informação transmitida. Para que este diálogo seja ainda mais
efectivo devem ser considerados diferentes tipos stakeholders, desde representantes do sector
público e privado, associações locais e regionais, ou seja, em última análise, membros internos e
externos à empresa.
A
Tabela 4 exemplifica a análise que Porter faz das cinco forças competitivas.
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Poder de
fornecedores

Poder de Clientes

Ameaça de
produtos
substitutos

Concorrência no sector

Potencial entrada de
concorrentes

Variável

Análise
A ameaça da entrada de novas empresas no mercado depende das barreiras existentes a essas entradas:
1. Economias de escala: declínio no custo em função da optimização de uma área funcional, partilha de
recursos, integração vertical ou horizontal
2. Diferenciação do produto: marca identificada, qualidade do serviço ao cliente
3. Necessidade de capital: disponibilidade, risco, quantidade
4. Custos de mudança: custos que se defronta o comprador quando muda de um fornecedor para outro
5. Acesso aos canais de distribuição
6. Desvantagens de custo independentes da escala: tecnologia, localização, subsídios, curva de
experiência
7. Política Governamental: licenças e acesso à matéria-prima, legislação
A intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes assume a forma de disputa por posição e depende
dos seguintes factores:
1. Concorrentes numerosos ou bem equilibrados
2. Crescimento lento da indústria
3. Custos fixos de armazenamento altos
4. Ausência da diferenciação ou custos de mudanças
5. Capacidade aumentada em grandes incrementos (super-capacidades e redução de preços)
6. Concorrentes divergentes – formas de competir e regras diferenciadas
7. Grandes interesses estratégicos
8. Barreiras de saída elevadas – activos especializados, custos fixos de saída, inter-relações estratégicas,
barreiras emocionais, restrições de ordem governamental e social

A ameaça de produtos substitutos é determinada pela existência de competição extrema de produtos de
produtos alternativos com custos mais baixos e que desempenham a mesma função

O poder de negociação dos compradores exerce pressão para forçar os preços a diminuírem, exigir melhor
qualidade ou mais serviços e jogar os concorrentes uns contra os outros. O seu poder aumenta se:
1. Está concentrado ou adquire grandes volumes do vendedor
2. Os produtos que adquire representam uma fracção significativa dos próprios custos ou compras
3. Os produtos que compra são padronizados ou não diferenciados
4. O cliente enfrenta poucos custos de mudança, consegue lucros baixos e tem a possibilidade de
integração a montante
5. O produto da indústria não é importante para a qualidade dos produtos ou serviços do comprador
6. Acesso à informação
O poder de negociação dos fornecedores em relação à elevação de preços ou redução da qualidade dos bens
e serviços depende de:
1. É dominado por poucas companhias, sendo mais concentrado do que a industria para a qual vende
2. Não concorre com produtos substitutos
3. O produto do fornecedor é um facto importante para o negócio do comprador
4. Os produtos são diferenciados ou o grupo desenvolveu custos e mudanças
5. O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta da integração para frente.
Tabela 4 – Análise das cinco forças competitivas de Porter (adaptado de Coral, 2002).

A empresa deve estar consciente das forças que actuam sobre a sua competitividade para poder
actuar sobre as mesmas e definir estratégias que permitam ocupar uma posição de mercado que a
diferencie dos seus concorrentes, através do ultrapassar dessas forças. Para compreender a forma
como os factores internos influenciam a competitividade de uma empresa, Porter propôs o conceito
de cadeia de valor, cujo objectivo é identificar quais as actividades em cada etapa do processo
produtivo e das funções de apoio que influenciam positivamente o resultado da empresa, ou seja,
agregam valor e são percebidos pelo cliente.
A cadeia de valor genérica de Porter permite identificar os factores operacionais chave para o
sucesso da implementação de estratégias de negócios, de acordo com cada um dos intervenientes
da cadeia de valor de uma empresa e a identificação e gestão dos elos existentes entre as diferentes
funções operacionais, que é um aspecto importante para adequar a estrutura organizacional às
necessidades do mercado e criar sinergias internas para estabelecer relações entre as estratégias
definidas e as infra-estruturas produtivas.
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Actualmente as empresas utilizam o benchmarking – ferramenta de comparação de processos
produtivos, produtos e serviços com padrões de excelência absolutos e relativos para estabelecer
metas e promover melhorias – para comparar os seus processos operacionais e igualar-se nas
melhores práticas de produção. Neste caso a eficiência operacional não garante per si uma posição
diferenciada, sendo no entanto uma condição básica para a empresa se tornar competitiva (Coral,
2002).
Existe, portanto, a diferença entre ser competitivo (ter os meios necessários para o ser) e ter
realmente a vantagem competitiva, que significa estar na frente dos seus concorrentes através da
diferenciação. No novo ambiente globalizado do século XXI é importante definir alguns factores
determinantes da competitividade das organizações (Clark & Guy, 1998):
•

Eficiência: produtividade do trabalho e de capital (actualmente também conhecida como eco
eficiência)

•

Qualidade: valor percebido pelo consumidor / cliente

•

Flexibilidade ou adaptabilidade em relação a produtos, volume, processos de produção,
maquinaria, processos e materiais

•

Rapidez: inovação, produtos novos em relação ao total de produtos, atendimento das
necessidades dos consumidores

•

Sinergia interna e relacionamentos externos com clientes, fornecedores, institutos de
pesquisa públicos e privados

•

Capacidade de pesquisa e desenvolvimento

•

Habilidade para desenvolver, adaptar e utilizar tecnologias

•

Capacitação de recursos humanos: habilidades e motivação

•

Capacidade de gestão na área de inovações

A manutenção da vantagem competitiva depende da capacidade da empresa em inovar
constantemente, combinando as suas competências essenciais de forma que não possa ser
“copiada” pelos seus concorrentes, pelo menos a curto prazo – a base para esta vantagem é o
desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de trabalho, para os quais a empresa necessita
investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços através de
redes de cooperação tecnológica.

2.3.1

Sustentabilidade, competitividade e criação de valor

Já foi apresentado neste documento a confusão que alguns conceitos originam muitas vezes
dependendo do contexto em que são aplicados. A sustentabilidade é um desses conceitos, sobretudo
quando aplicada ao meio empresarial. A percepção comum, e que também é definida por alguns
autores (Atkinson, 2000; Hoffman, 2000 ou Shrivastava, 1995, entre outros) é de que uma empresa é
sustentável se não agredir o meio ambiente, virando o conceito para a sua percepção meramente
ecológica ou ambiental. Neste caso, segundo estes autores, a sustentabilidade empresarial é
alcançada quando a empresa tem os melhores processos de tratamento de efluentes e resíduos ou
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utiliza tecnologias limpas por exemplo, embora isto possa gerar conflito com as suas perspectivas de
competitividade, sobretudo se acarretar mais custos para a empresa.
Se este valor não for percebido (e aceite) pelos seus clientes poderá representar uma queda da
competitividade da empresa e da sua capacidade de sobreviver a médio e longo prazo, o que não é
favorável ao princípio do crescimento económico associado a essa dimensão do desenvolvimento
sustentável.
Por outro lado, se o foco da sustentabilidade de uma empresa for apenas o pilar económico, esta
pode ser medida pela capacidade de manter o seu desempenho acima da média a longo prazo ou
seja de ter uma vantagem competitiva sustentável (Porter, 1989), o que não significa que a empresa
não tenha nenhum impacte no meio ambiente natural ou que estará a promover o desenvolvimento
social. A sustentabilidade possui, portanto, diferentes dimensões que podem ser analisadas individual
ou colectivamente (SACHS, 1993):
•

Sustentabilidade social significa obter a equidade na distribuição de renda para os habitantes
do planeta;

•

Sustentabilidade ambiental significa utilizar os recursos naturais que são renováveis e limitar
o uso dos recursos não renováveis;

•

Sustentabilidade económica implica reduzir custos ambientais e sociais

•

Sustentabilidade espacial significa atingir uma configuração de equilíbrio entre as populações
rural e urbana;

•

Sustentabilidade cultural implica garantir a continuidade das tradições e pluralidade dos povos

Figura 8 - Resumo comparativo entre competitividade e sustentabilidade (adaptado de Coral, 2002)
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Sendo que, por si próprio, o conceito de desenvolvimento sustentável engloba os três princípios
básicos, equidade social, crescimento económico e equilíbrio ambiental, o conceito de
sustentabilidade empresarial deverá considerar essas três variáveis e, sendo que o crescimento
económico é obrigatório na competitividade empresarial, pode-se concluir que a sustentabilidade de
uma empresa dependerá da sua competitividade económica, relação com o meio ambiente e
responsabilidade social. Ou seja, como mostra a figura anterior, a sustentabilidade engloba (no
sentido que é mais abrangente) a competitividade.
Todas as empresas, independentemente do sector em que operam, têm um papel (moral)
fundamental no sentido de contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta, pelo que será
necessário incorporar o conceito de sustentabilidade nos sistemas de planeamento e gestão
corporativos.
Actualmente, a criação de valor a longo prazo de uma empresa depende não só de factores
económicos, mas também de factores ambientais e sociais. Nenhum objectivo da empresa ou dos
seus directores deverá comprometer o equilíbrio entre estes factores, sendo esse equilíbrio, um
requisito diferenciador do sucesso, oferecendo oportunidades de investimento a longo prazo
(Ringger, 2001). Um modelo de avaliação financeira pode ser alargado e incluir vectores de
sustentabilidade: considerando um modelo analítico semelhante ao modelo apresentado por
Rappaport (Rappaport, 1981) pode-se observar que o valor accionista é suportado por quatro
vectores de valor – estratégia, operações, produtos e satisfação dos grupos de interesse. A
sustentabilidade do valor accionista deverá implicar, assim, uma integração do paradigma de
desenvolvimento sustentável nestes quatro vectores de valor (Blumberg et al., 1997).

Figura 9 – Criação de valor na gestão sustentável da empresa (adaptado de Coral, 2002)
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Os quatro vectores de base estão reflectidos na criação de capacidades estratégicas descritas por
Hart (Hart, 1995). O impacte no valor accionista da criação dessas capacidades estratégicas tem
associado um ciclo de vida característico (Figura 9). Existe, no entanto, dificuldade em quantificar o
seu valor, normalmente associado à valorização de bens intangíveis associados a algumas questões
de sustentabilidade, como a marca (branding), percepção da qualidade do produto, associação a
determinados estilos de vida, ou percepção sobre a responsabilidade social e ambiental da empresa
e dos seus produtos (Svendsen et al., 2001)
A intangibilidade de algumas destas questões tem vindo também a ser alvo de constantes inovações.
A procura de evidências que associem o desenvolvimento sustentável a um aumento de valor
acrescentado das empresas foi o factor chave do desenvolvimento do índice bolsista Dow Jones
Sustainability Group Índex, que providencia uma quantificação financeira associada a empresas que
incorporam o conceito do triple bottom line nas suas estratégias. Estas empresas, cotadas em bolsa,
apresentam resultados superiores relativamente às não cotadas, reforçando que a adopção da
sustentabilidade como base de desenvolvimento empresarial indica uma sólida qualidade de gestão,
e reforço de valor para os seus investidores (Cottrell et al., 2000). Além deste, têm sido também
desenvolvidos outros índices associados à sustentabilidade como o FTSE4Good.

28

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

3 A energia como motor da economia
A energia é um pilar indispensável ao desenvolvimento económico. Desde a primeira revolução
industrial, quando o carvão mineral substituiu a lenha como combustível dominante, as energias
fósseis tornaram-se vectores centrais do industrialismo, tanto como combustível das máquinas a
vapor, assim como input central para a fabricação de ferro. A energia das máquinas foi,
gradualmente, substituindo o trabalho humano, dos animais e o trabalho obtido a partir das energias
renováveis como a biomassa e a eólica. As matérias-primas obtidas a partir de energias fósseis (não
renováveis) substituíram progressivamente as naturais, principalmente a madeira.
O processo de utilização das energias fósseis intensificou-se consideravelmente com a segunda
revolução industrial, iniciada na segunda metade do século XIX, que trouxe a utilização de novas
fontes de energia tais como o petróleo ou o gás natural, o uso de novas formas de energia tais como
a energia eléctrica, o uso de novos conversores de energia entre os quais se destacam o motor a
explosão interna e o motor eléctrico, assim como o uso de novos materiais, principalmente os
produtos químicos, o aço e o cimento, grandes consumidores de energia (nos processos de
extracção e transformação).
O mundo actual depende em grande escala, para o seu pleno funcionamento, do abastecimento de
vectores energéticos “modernos” como o petróleo, o gás natural, o carvão ou a energia nuclear. Estas
são as principais fontes energéticas primárias, porém não são renováveis e dispõem de reservas
limitadas, sendo que as maiores reservas ainda existentes são de carvão mineral e, no seu conjunto,
são responsáveis por 90% do abastecimento energético mundial 16.

3.1 A energia e a sustentabilidade
Embora a energia seja crucial para o funcionamento das sociedades modernas, a sua importância
relativa varia de acordo com o estágio e o modelo de desenvolvimento de cada país. É reconhecido
que o papel da energia tende a ser mais importante nas primeiras etapas do desenvolvimento dos
países, quando a infra-estrutura económica ainda está em formação, do que nas etapas posteriores.
Nos estágios mais avançados do desenvolvimento (ou seja, em países mais desenvolvidos), o
consumo de energia aumenta abaixo do crescimento do produto interno, porque as actividades
económicas que mais crescem são as industriais de alta tecnologia e os serviços, as quais
consomem menos intensivamente energia, ou pelo menos tendem a ser mais eficientes do ponto de
vista energético e geram maiores lucros (Furtado, 2004).
No entanto, os países não seguem um padrão uniforme de desenvolvimento e as diferenças em
termos de consumo de energia são evidentes. Por exemplo, os EUA e o Canadá consomem uma

16

Adaptado de Furtado, A., em http://www.comciencia.br/reportagens/2004/12/16.shtml (último acesso em 14/08/2007)
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quantidade de energia per capita que é praticamente o dobro da média dos países desenvolvidos
europeus e do Japão, embora todos esses países possuam rendas per capita muito próximas entre
si. A razão dessa diferença reside nos respectivos estilos de desenvolvimento, isto é, os Estados
Unidos privilegiaram uma civilização apoiada no automóvel como meio dominante de transporte e na
residência individual recheada de tecnologia altamente consumidora de energia, ao passo que na
Europa e no Japão, que são mais densamente habitados, incentivou-se o transporte colectivo e a
aglomeração da população em residências colectivas.
O progresso técnico ou tecnológico tem uma forte influência tanto sobre o consumo de energia como
sobre a sua oferta. Pelo lado da procura, as novas tecnologias reduzem, de forma progressiva as
necessidades de consumo de energia por unidade produzida, ao melhorar a eficiência das máquinas
e dos processos industriais, geralmente grandes consumidores de energia. O progresso técnico
também altera a estrutura do produto em benefício das actividades que utilizam a energia de forma
menos intensiva, como as actividades industriais de alta tecnologia. Nesse contexto, seria de esperar
que os países que se industrializam mais tardiamente utilizem menos quantidade de energia do que
os pioneiros.
Pelo lado da oferta, o avanço tecnológico também contribui para baixar os custos de produção da
energia e aumentar o leque de recursos exploráveis a um determinado custo. Porém, o progresso
técnico nem sempre consegue contrabalançar as tendências negativas de depleção das energias não
renováveis (fósseis principalmente) e do aumento de poluição no meio ambiente, uma vez que a
oferta de energias limpas e renováveis parece não ser ainda suficiente.
Os desafios colocados pelas necessidades de abastecimento energético das sociedades modernas
são muito mais complexos. Tendo em vista a importância central da energia para o processo de
desenvolvimento económico, deve haver uma interferência, por exemplo do Estado, o mais cedo
possível, na oferta de para que ela se expanda de acordo com as necessidades de consumo. Aqui o
Estado deve ser decisivo ao determinar que o preço cobrado pela energia não seja desfavorável ao
consumidor, senão os grandes grupos económicos associados ao sector energético podem
aproveitar-se do facto de que a energia é um bem essencial a qualquer actividade económica e social
para fixar preços muito acima dos custos.
Esse papel preponderante do Estado tendeu a reduzir-se desde o final da década de 70, quando os
países desenvolvidos tomaram uma série de iniciativas para abrir os seus mercados de energia à
concorrência de novos produtores. Tal mudança é relativamente compreensível para esses países
dado o estágio de desenvolvimento das suas economias, nas quais o consumo de energia cresce
abaixo do produto e porque o progresso técnico, visível sobretudo no sector de geração de energia
eléctrica, abre a possibilidade para entrada de novos produtores. Ainda assim, mais recentemente as
reformas de abertura do mercado e de privatizações do sector eléctrico mostraram as suas limitações
em vários desses países desenvolvidos devido à incapacidade do sector privado em realizar os
investimentos necessários para a expansão da oferta. Com efeito, embora o consumo de energia
primária cresça relativamente pouco nesses países, aproximadamente 1,4% ao ano, o mesmo não

30

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

acontece com o de energia eléctrica, que cresce mais de 2,1% ao ano (valores relativos ao período
1990 a 2003 da BP, adaptado de Furtado, 2004).
O actual desafio do sector energético consiste em encontrar um equilíbrio saudável entre a
flexibilidade do mercado (na relação oferta/procura) e a capacidade de coordenação do Estado em
relação aos objectivos de consolidação do processo de desenvolvimento sustentável. O sector
privado, tanto nacional quanto estrangeiro, não apresenta uma grande capacidade de mobilização de
investimentos produtivos, pela razão principal de que a sua primeira expectativa é o rápido retorno
financeiro. Ora, o sector energético, principalmente à luz das condições nacionais (de extrema
dependência da importação, sobretudo de petróleo e predomínio hidroeléctrico), requer horizontes de
investimento mais amplos e taxas de retorno inicialmente mais baixas, pelo que os investimentos
nesta área são poucos, embora nos últimos anos se tenha assistido ao surgimento de alguns
projectos interessantes como a central solar fotovoltaica de Serpa, cujo investimento de cerca de 60
milhões de euros permitirá reduzir cerca de 30 mil toneladas de gases com efeito de estufa,
comparativamente à utilização de combustíveis fosseis para a produção de igual quantidade de
electricidade (in Diário de Notícias, 28 de Abril de 2004).
Estas observações mostram a importância que o sector da energia detém como forma de percorrer
um desenvolvimento sustentável, pelo que importa conhecer, na realidade nacional, qual o actual
perfil energético do consumo, nomeadamente tendo em conta os sectores de actividade onde a
margem para melhoria (do ponto de vista da redução de consumos) é maior.

3.2 A energia na economia portuguesa
Em Portugal, tal como ilustra a Figura 10, o consumo de energia final tem vindo a aumentar
significativamente desde a década de 90. O balanço energético nacional (elaborado pela Direcção
Geral de Geologia e Energia - DGGE) mostra que, apesar de nos últimos anos o país ter atingido
alguma estabilização no consumo deste recurso, deu-se um grande salto entre os consumos até
1996 e o período que decorreu a partir desse ano até 2005 (último ano para o qual se encontraram
dados de consumo energético validados pela DGGE).
De acordo com os balanços energéticos elaborados por esta entidade, entre 1990 e 2005 registou-se
um aumento no consumo nacional de energia final da ordem dos 61,1%, sendo que em 1990 o total
de energia final consumida foi de 12,1 Mtep (milhões de toneladas equivalentes de petróleo), valor
que em 2005 se verificou ter aumentado para cerca de 19,5 Mtep.
Para simplificar a análise desta evolução, considerou-se a divisão em períodos de cinco anos.
Analisando os anos em estudo (1990, 1995, 2000 e 2005) observa-se que, o maior salto em termos
de consumo se registou exactamente no meio deste período – entre 1990 e 1995 o aumento do
consumo de energia em Portugal foi de 17,2%, entre 1995 e 2000 foi de 28,3% e entre 2000 e 2005
registou-se a menor variação, sendo mesmo assim, da ordem dos 7,1%.
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Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 10 – Consumo de Energia Final (1990-2005)

Ou seja, cruzando esta informação com a variação do Produto Interno Bruto (PIB) nacional 17,
verificamos que existe uma relação próxima entre o crescimento da riqueza do país e o seu consumo
de energia - os picos de aumento do consumo de energia (final) em Portugal estão directamente
associados aos períodos de maior crescimento da economia portuguesa, como se verifica na figura
seguinte.

Fonte: INE e DGGE – Balanço Energético
Figura 11 – Consumo de energia vs produto interno bruto

Na figura seguinte é possível observar a intensidade energética de vários países (membros da União
Europeia e outros), em 2004. A intensidade energética é obtida através da divisão entre o consumo
bruto de energia do país e o seu produto interno bruto, medindo o consumo de energia de uma
economia e a sua eficiência energética 18. Quanto maior for a intensidade energética, menor será a
eficiência energética, o que significa que para produzir uma unidade de riqueza, o país que tem um

17

Os valores utilizados para o PIB foram fornecidos pelo INE, após pedido específico para o efeito – entre 1990 e 1995 foram
utilizados os preços correntes (com base de 1986) por ser os unicos dados disponíveis; a partir de 1995 foram igualmente
usados os preços correntes do PIB, mas com base 2000 (com afectação dos SIFIM).
18
O símbolo (1) no gráfico refere-se a dados de 2003. O consumo bruto de energia é calculado pela soma de cinco tipos de
energia: carvão, electricidade, petróleo, gás natural e energias de fontes renováveis. O PIB considerado tem por base os
preços constantes (de base 1995). Unidade: kgep por 1.000 Euros de PIB (Fonte: Eurostat, 2006)
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maior indicador de intensidade energética gasta mais energia nessa unidade de riqueza do que outro
país com menor intensidade energética. Portugal, como se vê na figura seguinte, não é um bom
exemplo em termos de eficiência e intensidade energética, uma vez que apresenta um valor da
ordem dos 250 kgep (quilogramas equivalentes de petróleo) por mil euros de PIB, um valor superior à
média da União Europeia (EU-15 e EU-25), que em 2004 foi de 200 kgep/1.000 € e 220 kgep/1.000 €,
respectivamente.

Figura 12 – Intensidade Energética na Europa

Como tem vindo a ser referido ao longo deste estudo, Portugal é um país extremamente dependente
do ponto de vista energético, uma vez que a parcela de energia consumida que tem origem nas
importações é muito superior à produção energética doméstica. De acordo com a Direcção Geral de
Geologia e Energia (DGGE), o balanço energético nacional é efectuado de acordo com a seguinte
equação:
Consumo Final = Importações + Produção Doméstica – Variação de “stocks” – Saídas
– Consumos Energia (Novas Formas de Energia + Sector Energético + Matéria-Prima) – Acertos

Balanço Energético Nacional
(Fonte: DGGE)
Importações de Energia
Produção Doméstica
Variação de "stocks"
Saídas
Consumo de Energia Primária

1990

1995

2000

2005

18.152.081,17

22.290.071,74

24.250.766,83

27.462.368,92

3.246.336,41

3.142.527,78

3.728.001,12

3.473.436,79

450.513,12

297.450,63

4.921,31

394.872,97

3.322.644,48

4.661.536,59

2.649.158,55

3.493.776,58

17.625.259,99

20.473.612,30

25.324.688,09

27.047.156,17

Para Novas Formas de Energia

2.705.943,18

3.489.458,76

3.955.663,44

4.269.799,42

Consumo do Sector Energético

1.134.684,72

1.432.771,42

1.444.024,35

1.699.438,68

Consumo como Matéria-Prima

1.680.922,74

1.422.245,25

1.649.462,68

1.654.627,74

12.103.709,35

14.129.136,87

18.275.537,61

19.423.290,32

13.396,44

-39.971,72

92.175,19

-54.180,92

12.090.312,91

14.169.108,59

18.183.362,42

19.477.471,25

Disponível para Consumo final
Acertos
Consumo Final

Tabela 5 – Balanço Energético Nacional, 1990-2005
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A tabela anterior apresenta a contabilização do balanço energética nacional, entre 1990 e 2005, onde
se pode observar que a produção doméstica de energia representa uma média de 15% face ao total
de energia importada.
De facto, verifica-se que, entre 1990 e 2005 o rácio de energia importada por Portugal, face à
produção doméstica se tem situado sempre acima dos 80%, chegando mesmo, em 2005, a ser quase
89%, tal como é ilustrado na figura seguinte, assumindo um peso muito elevado no balanço
energético nacional e, assim, traduzindo a dependência do país em termos de fontes de energia
exteriores.

Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 13 – Rácio de Energia Importada vs. Produção Doméstica.

Figura 14- Taxa de dependência energética na Europa

A figura anterior ilustra a forma como a dependência de Portugal, em termos de importação de
energia é, também, uma das mais altas de Europa 19. Sendo a média da EU-25, em termos de

19

Na figura, o símbolo (1) representa que o país em questão excedeu os limites do gráfico, com o valor de -746,7%. A taxa de
dependência energética é definida pelas importações líquidas divididas pelo consumo bruto, expressas em percentagem. O
consumo bruto é dado pelo consumo doméstico bruto mais a energia (petróleo) fornecida a bunkers (marinha) – uma taxa de
dependência negativa significa a exportação líquida de energia. Valores superiores a 100% ocorrem quando as importações
líquidas excedem o consumo bruto - neste caso a energia é armazenada (stock) e não é contabilizada no ano da importação.
Unidade: % de importações líquidas no consumo doméstico bruto e bunkers, baseado em tep. (Fonte: Eurostat)
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dependência energética dos seus estados membros, cerca de 50%, Portugal apresenta um valor
bastante superior, da ordem dos 80%.
A Figura 15 ilustra o perfil de energia importada por Portugal entre 1990 e 2005 quanto ao tipo de
combustível importado, mostrando que a maior parcela de importação provém dos combustíveis
derivados de petróleo (fuel), embora esse valor tenha vindo a perder peso no total das importações
(representava 82,7% em 1990 e 71,0% em 2005). A electricidade, contudo, é o tipo de energia cuja
importação mais tem aumentado, desde cerca de 0,8% em 1990 até 3,0% em 2005, à semelhança do
gás natural, que em 1990 e 1995 não tinha qualquer expressão em termos de percentagem da
importação de energia e que em 2005 já representava cerca de 14,2% desse valor. O carvão
(combustível sólido) sofreu, no entanto, uma redução significativa no perfil da importação energética
nacional desde os cerca de 16,5% em 1990 para 11,7% em 2005.

Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 15 – Importação de Energia em Portugal, por fonte (1990-2005)

Analisando o perfil energético relativo ao consumo de energia final, por fonte de combustível
consumido (Figura 16Figura 16), pode-se afirmar, mais uma vez, que Portugal é um país
extremamente dependente do ponto de vista energético, sendo que a sua dependência de petróleo
como fonte de energia final se situou sempre acima dos 50% do total de energia consumida desde
1990 - o elevado consumo de uma fonte de energia para a qual o país não tem qualquer tipo de
produção, implica que tenha de a importar do exterior, estando condicionado à sua disponibilidade e
variação de preços.
Apesar de, no contexto geral da energia consumida, a parcela referente ao consumo de petróleo ter
vindo a diminuir ligeiramente desde 1995, isto só acontece numa análise gráfica simples como a que
é aqui apresentada, porque o total de energia consumida (por todas as fontes) aumentou bastante
nesse período, sobretudo relativamente a outras fontes como a electricidade e o gás natural e, assim,
o petróleo acaba por ter menos peso.
Ainda em relação ao petróleo, entre 1990 e 2005, verificou-se um aumento dos níveis de consumo de
cerca de 6,9 Mtep (tep = tonelada equivalente de petróleo) para 11,4 Mtep, o que significa um
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acréscimo de aproximadamente 64,6% do consumo deste recurso. Além de ser um recurso altamente
poluidor (quer seja pelo processo extractivo e transformador em produto final, quer pela sua queima
na produção de outras fontes de energia), o facto de também ser não renovável e dos mais
procurados mundialmente tem feito com que o seu preço aumente substancialmente, obrigando os
países dependentes deste recurso a aumentarem o volume do seu orçamento em termos de
despesas de importação de energia sob esta forma (as implicações deste facto para a economia
nacional serão discutidas no capítulo 5). Importa relembrar, como nota, o preço recorde que o
petróleo atingiu este mês (Setembro de 2007), de 80 dólares por barril.

Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 16 – Consumo de Energia Final, por fonte (1990-2005)

Analisando as restantes fontes de energia, a electricidade surge como a segunda maior parcela no
consumo energético final. A Figura 16 mostra que esse consumo tem vindo a aumentar na expressão
do total da energia consumida, entre 1990 e 1995 (de 16,6% em 1990 para 20,2% em 2005). O
consumo total deste recurso quase que duplicou nesse período: entre 1990 e 2005 o consumo de
electricidade em Portugal aumentou cerca de 95,5%, passando de um total de 2,0 Mtep (1990) para
3,9 Mtep (2005). Neste período, à semelhança do que se verificou com o consumo de petróleo, o
maior aumento foi registado entre 1995 e 2000.
Em termos das energias renováveis, ao contrário do que seria de esperar ao fim destes anos, o
consumo total deste tipo de energias 20 não tem sofrido grandes variações, chegando mesmo a
verificar-se um decréscimo entre 1990 e 2005 de cerca de 39.000 tep (o que equivale a uma redução
de 2,2%). Analisando esta variação em termos do total de energia consumida (que como vimos tem
vindo a aumentar), pode-se constatar que entre 1990, ano em que as energias renováveis
representaram 14,6% do consumo final e 2005, ano em que esse tipo de energias representou 8,8%
do consumo final, se registou um decréscimo de aproximadamente 5,8% do total desta parcela em
termos de consumo final.
20

- É de referir que o balanço energético da DGGE, aqui sistematizado contabiliza as energias renováveis sem a energia
hídrica.
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Uma última nota importa referir, no que diz respeito aos consumos de gás natural e de carvão. Em
relação à primeira fonte, Portugal tem investido bastante na sua utilização como consumo final, sendo
que em 1990 e 1995 o consumo de gás natural não era significativo em termos do consumo total
(representava 0,0%), em 2000 já apresentava um rácio de 4,6% do consumo total e em 2005 esse
valor chegou aos 6,5%. Em termos do consumo deste recurso, isto significa que em 2000 se
consumiram 0,8 Mtep de gás natural e em 2005 (com um aumento de 49,3%) esse valor passou para
1,3 Mtep.
Por um lado, é extremamente positivo que se aposte num recurso com menos cargas para o país, do
ponto de vista ambiental é menos poluidor e do ponto de vista económico é mais barato que o
petróleo, no entanto importa referir que, tal como o petróleo, este é um recurso finito.
No caso do carvão, é conhecido o seu impacte pelo efeito poluidor (extracção e transformação) e a
escassez em termos mundiais, pelo que se considera um facto positivo Portugal ter, em 2005, apenas
0,1% do seu consumo total associado a este recurso, quando em 1990 esse valor era de 5,4%. No
total do consumo deste recurso isto significa um decréscimo de 97,5% dos valores de 2005 (16.000
tep) face aos de 1990 (658.000 tep).
Analisando estes consumos em termos de sectores económicos, conseguimos identificar que a
indústria transformadora e os transportes são os sectores cujas actividades tradicionalmente mais
consomem energia. Em todos os anos analisados, a soma dos consumos destes dois sectores foi
superior a 60% do consumo total nacional e em ambos os sectores o consumo aumentou
substancialmente entre 1990 e 2005, sendo que esse aumento foi mais acentuado no sector dos
transportes (aumento de 89,1%) que no sector da indústria transformadora (28,3%). No entanto, por
não ser esse o objecto deste estudo, não serão analisadas ao pormenor as evoluções do consumo
destes dois sectores.

Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 17 – Consumo de Energia Final, por sector (1990-2005)
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Se pretendermos, agora, analisar o consumo final de energia de acordo com alguns sectores de
actividade de forma agregada, podemos obter a divisão apresentada na figura seguinte, com o
consumo associado ao sector dos transportes a representar (em média entre 1990 e 2005) cerca de
34% do consumo total (maior sector ao nível do consumo isolado). As indústrias extractivas e
transformadoras, juntamente com o sector de agricultura e pescas representam cerca de 35% do
consumo total e os restantes 31% devem-se ao consumo dos sectores da construção civil e obras
públicas e aos sectores doméstico (residencial) e de serviços (comercial ou terciário).

Fonte: DGGE – Balanço Energético
Figura 18 – Consumo de Energia Final, por grupos (1990-2005)

Analisando a sua contribuição para o total da energia consumida em Portugal verifica-se que é
sobretudo no sector dos serviços que o aumento dos consumo é mais evidente, tendo sido registado
um aumento de consumos da ordem dos 222,1% entre 1990 (0,79 Mtep) e 2005 (2,54 Mtep).
Sabendo que existem já grandes esforços no sentido de optimizar o consumo energético nos
diferentes sectores de actividade, quer seja com sistemas mais eficientes de consumo ou com a
introdução de energias renováveis, importa conhecer em que áreas ou sectores poderá existir maior
potencial, em menor tempo possível, de minimização dos consumos energéticos.
Tendo em conta os três macro-sectores em que se dividiram os consumos, na figura anterior, irá ser
analisada a dimensão energética dos sectores da construção civil, residencial e de serviços, por se
considerar que existem diversas oportunidades de melhoria neste sector, uma vez que como se
verificou consome actualmente mais de 34% da energia final utilizada em Portugal e contribui
significativamente para a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), como é o caso do CO2,
análise que será feita nos capítulos seguintes.
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4 O sector da construção: energia, CO2 e sustentabilidade
No capítulo anterior justificou-se a necessidade de estudar o sector da construção 21 enquanto
consumidor de energia, devido à sua representatividade em termos do consumo nacional.
Em Portugal, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), existiam em 2005 cerca de
3,35 milhões de edifícios (habitação familiar clássica), um número que tem vindo a aumentar
significativamente desde 1991, altura em que existiam cerca de 2,88 milhões de edifícios, tendo
ocorrido assim um aumento da ordem dos 16,50%. O consumo energético (do sector doméstico e do
sector de serviços), representou em 2005 cerca de 29,6% em relação ao total de energia consumida
no país (ou seja um consumo de 5,76 Mtep no total de 19,5 Mtep), sendo que grande parte deste
consumo é dominado pela energia eléctrica (utilizada para iluminação, equipamentos, entre outros).

Fonte: INE
Figura 19 – Estimativa do Parque Habitacional em Portugal

Apesar dos esforços em campanhas de sensibilização para a redução do consumo de electricidade, é
do conhecimento geral que o consumo energético tende a aumentar com a generalização da melhoria
das condições de vida dos portugueses e com a introdução de novas necessidades de consumo,
normalmente traduzidas em maiores necessidades de conforto térmico, iluminação e equipamentos.
Assim, é possível, desde logo, afirmar que o sector energético é um dos pontos sensíveis do
panorama português por, pelo menos, duas razões distintas: (1) a dependência do país ao nível da
importação de recursos energéticos (ver Figura 13Figura 13) e (2) o estado de arte dos projectos que
tradicionalmente se desenvolvem em Portugal, visto que a sensibilização para estas questões ainda
enfrenta grandes barreiras ao nível dos arquitectos, engenheiros e construtores de uma forma geral
(apesar de existirem algumas excepções que mais não têm sido que iniciativas pontuais e isoladas).

21

Para uma terminologia mais simples, o sector da construção aparece referido neste estudo também como sector dos

edifícios e engloba a construção civil e as fases de operação dos sectores residencial e de serviços
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É de referir, no entanto, que a construção sustentável é uma das prioridades assumidas para o futuro
do sector da construção tanto a nível Europeu como nacional (Comissão Europeia, 2007). Uma das
questões principais, referidas no desenvolvimento da construção sustentável, deve emergir através
da melhoria do desempenho energético nos edifícios. Este desempenho deve reconhecer em
primeiro lugar a quantidade de energia utilizada para construir o edifício, procurando minimizá-la
através de boas práticas. Melhorar o desempenho energético dos edifícios permite atingir um
conjunto mais vasto de objectivos, como:


Redução das necessidades gerais de produção de energia;



Redução das emissões de dióxido de carbono;



Melhoria de conforto em habitações e locais de trabalho;



Contributo para cidades mais limpas;



Melhoria da regeneração urbana;



Melhoria da saúde da população e promoção da inclusão social;



Aumento dos padrões de vida dos cidadãos europeus.

Por estas razões, as actuais ferramentas de avaliação do desempenho de edifícios (apresentadas em
anexo) envolvem a energia como uma parcela muito importante na sua avaliação. Melhorar a
eficiência energética dos edifícios é uma das poucas áreas da política pública onde apenas existem
“vencedores”, no entanto, nenhuns destes “vencedores” podem estar certos de vencer numa
sociedade cada vez mais exigente, apenas confiando puramente nas forças de mercado existentes.
As barreiras que existem actualmente são demasiado grandes (por exemplo a mentalidade de quem
projecta os edifícios e de compradores ainda pouco sensibilizados para estas questões, a ideia de
que os edifícios sustentáveis são edifícios de luxo, sempre associados a maiores custos de
investimento e operação, entre outros), pelo que é necessária a implementação de um rápido
programa para melhorar o actual estado da construção sustentável de edifícios.

No capítulo anterior foi ilustrado que os edifícios são os principais utilizadores de energia final em
Portugal. Na União Europeia, os edifícios são responsáveis por cerca de 40-45% do uso da energia
em cada Estado-Membro. Deste consumo, o sector doméstico é responsável por dois terços e o
sector comercial (terciário ou de serviços) por um terço do uso da energia dos edifícios. Nas
habitações, 70% do uso da energia destina-se a aquecimento e refrigeração do ar e no sector de
serviços este valor ronda os 50% (DGGE, 2005).

Os níveis de consumo por metro quadrado ocupado também estão a aumentar. No sector doméstico,
2
2
entre 1985 e 1997, o tamanho médio de uma habitação europeia aumentou de 83 m para 87 m , o

que conduziu, obviamente, a um aumento no consumo de energia. No sector terciário, o consumo por
metro quadrado está a aumentar mais rapidamente do que o total de metros quadrados ocupados,
crescendo cerca de 1.3% por ano durante a década de 90 (Pinheiro, 2006).
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Actualmente, aceita-se que pelo menos um quinto da energia que é hoje utilizada poderá ser
facilmente reduzida, preservando cerca de 340 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.
Algumas estimativas do sector industrial vão mais longe, identificando que cerca de 430/450 milhões
de toneladas poderiam ser conservadas até 2010, ao contrário do que acontece noutros sectores,
onde a margem de melhoria é menor (Silva, 2004). Isto representa cerca de 12% das emissões
actuais, dois terços do compromisso de Quioto e o equivalente a 215 milhões de toneladas de
petróleo equivalente (Mtoe).
A energia que é consumida durante a operação dos edifícios pode ser definida como um índice de
consumo, por exemplo, do tipo Building Energy Performance Index (BEPI) em GJ/(m2.ano) – para um
edifício típico de escritórios 22 este valor varia entre 0,48 e 4,00 GJ/(m2/ano), valores registados em
Vancouver, no Canadá, enquanto que os edifícios mais sofisticados, na Europa, atingem valores
entre 0,1 e 0,2 GJ/(m2.ano). Este índice varia consideravelmente, com o tipo de utilização dos
edifícios, com o clima da região onde está localizado, com a estação do ano, bem como com a
eficiência do edifício e dos seus sistemas, o que torna a comparação deste índice bastante
complicada. Nos casos em que o índice é normalizado para ter em conta as variações climáticas ou a
ocupação esta normalização são gerados quase tantos problemas como o índice tenta resolver
(Pinheiro, 2006).

4.1 O consumo de energia no sector da construção em Portugal
De uma forma sucinta, é possível verificar que os sectores doméstico e de serviços representaram
(em 2005, segundo dados do INE) um consumo de cerca de 29,6% da energia final consumida em
Portugal. Se somarmos a energia consumida pelo sector da construção nesse ano, esse valor
ascende aos 34,30%, equivalentes a 6,68 Mtep anuais.

Aumento
89,09%
Aumento
29,55%

Aumento
32,61%

Aumento
222,08%

Aumento

Diminuição

118,34%

34,03%

Fonte: DGGE – Balanço Energético
22

Como edifício típico de escritórios considera-se um edifício com padrões de construção (tipologia e materiais), número e

dimensão das divisões e tipo e quantidades de equipamentos equivalentes à média dos utilizados na região em questão.
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Figura 20 – Consumo de Energia Final por sector (1990-2005)

Se o consumo total de energia em Portugal (em todos os sectores de actividade) aumentou cerca de
61,10% entre 1990 e 2005, este aumento é bem visível em cada destes três sectores, como a figura
anterior ilustra. Grande parte dos consumos de energia associados a estes sectores (construção,
residencial e serviços) devem-se sobretudo ao consumo de energia na forma de electricidade, como
já foi referido.
O aumento do consumo de electricidade neste período, estará relacionado não só com o aumento do
ritmo de construção, que tem vindo a intensificar-se, sobretudo no período entre 1995 e 2000, mas
também com as exigências em termos de conforto e qualidade que se tornaram mais evidentes por
parte do consumidor a partir daí. Espaços construídos, por vezes com menor qualidade que a devida,
mas de forma a intensificar a rapidez da construção e a redução de custos, acabaram por
menosprezar características como conforto térmico e visual, o que levou ao recurso a mais sistemas
de climatização e iluminação artificial, ambos altamente exigentes em termos do consumo de energia
(e de electricidade).
No sector residencial, embora em termos de consumos totais nacionais se possa verificar um
decréscimo em 2005 (contribuição de 16,5%) face aos valores de 1990 (20,1%), não acontece o
mesmo quando se analisa o consumo do sector. As habitações foram responsáveis por cerca de 3,22
Mtep do consumo total de energia em 2005, o que face a 1990 (2,43 Mtep) representa um aumento
de cerca de 32,6%.
O mesmo acontece com o sector da construção civil e obras públicas, verificando-se três períodos
distintos: entre 1990 e 1995 a sua contribuição para o total dos consumos nacionais aumentou entre
os 3,2% e os 4,8%, posteriormente em 2000 a parcela correspondente a este sector foi menor (4,0%)
para voltar a aumentar em 2005 (4,7%). Em termos do próprio sector, os consumos têm vindo sempre
a aumentar, registando-se valores de 0,39 Mtep em 1990 e 0,92 Mtep em 2005, equivalente a um
aumento da ordem dos 136,1%.
Tal como já se referiu, o conjunto destes três sectores representa uma importante parcela do
consumo total nacional (cerca de 34% em 2005) e analisando as variações entre o período 1990 e
2005, verifica-se uma subida desde 1990 (3,61 Mtep) até 2005 (6,68 Mtep), o que representa cerca
de 85,3% de aumento do consumo energético. Mais uma vez este aumento de consumo pode ser
associado tanto ao aumento do ritmo de construção (edifícios e infra-estruturas) que se sentiu no país
entre 1990 e 2005 como à energia utilizada durante a operação dos edifícios (que para atingirem
maiores níveis de conforto necessitam, evidentemente de mais equipamentos consumidores de
energia (para climatização e iluminação, por exemplo).

4.2 As emissões atmosféricas associadas aos edifícios
Sendo estes sectores (construção, residencial e serviços) grandes consumidores de energia,
sobretudo na forma de energia eléctrica, é de esperar que as emissões de gases com efeito de estufa
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(GEE), nomeadamente dióxido de carbono (CO2) sejam igualmente elevadas. O CO2 é um dos
principais gases com efeito de estufa, quer seja porque é o gás produzido em maior quantidade quer
pelos seus efeitos nocivos em termos de ambiente global. A sua contribuição para o potencial de
aquecimento global do planeta é muito elevada, pelo que todas as medidas de redução deste
composto são muito importantes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental.
Mas não só a perspectiva ambiental é importante em termos da contabilização do CO2. Muitos
países, incluindo Portugal, assumiram um compromisso, no âmbito da ratificação do Protocolo de
Quioto, em que assumem a sua vontade em aplicar medidas de redução das emissões de GEE no
horizonte de 2012, face ao nível das emissões registadas em 1990. A União Europeia (UE) assumiu o
compromisso de, até 2012, reduzir em 8% o total das emissões de gases com efeito de estufa (GEE)
dos seus Estados-Membros e, para tal, foram atribuídas diferentes licenças de emissão (nalguns
casos referentes a obrigações de redução) a cada Estado-Membro.
No cálculo das emissões nacionais de dióxido de carbono foram considerados alguns pressupostos
cuja análise é importante referir, uma vez que se estes não forem tidos em conta, poderão surgir
algumas divergências entre os resultados apresentados neste estudo e Noutros estudos
semelhantes.
Como base da metodologia de cálculo, foram analisados os Inventários Nacionais de Emissões de
GEE (disponibilizados no site do Instituto do Ambiente), disponíveis para o período entre 1990 e
2004. Estes inventários (NIR – National Inventory Report) contêm os dados de emissões nacionais
anuais submetidos à UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change e têm
igualmente servido de base a diversos estudos nacionais, tal como o PNAC – Programa Nacional
para as Alterações Climáticas. A sua utilização deriva de se considerarem como os dados mais
actualizados e consolidados que estão disponíveis. Nestes inventários as emissões de GEE são
apresentadas de forma discriminada pelo tipo de gás que contribui para o total das emissões,
nomeadamente CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), NOx (óxidos de azoto), entre outros. No
contexto deste estudo apenas foram consideradas as emissões de CO2, por ser o que é produzido
em maior quantidade e um dos mais nocivos.
As emissões totais de GEE nestes inventários, também são apresentadas em duas formas distintas,
a primeira incluindo as emissões referentes ao sector LULUCF (Land Use, Land Use Change and
Forestry) e a segunda sem a inclusão desse sector. Neste estudo foi considerado, para efeitos das
emissões totais, o sector LULUCF, uma vez que é um dos objectivos futuros deste estudo (ver
Capítulo 7), relacionar as emissões que podem ser evitadas com recurso à construção sustentável,
com outros sectores de actividade como a pasta e papel ou a agricultura. Considerou-se, assim, que
uma análise mais abrangente incluindo este sector seria mais adequada.
A tabela seguinte, apresenta um resumo do levantamento das emissões nacionais, de acordo com os
NIR, em termos do total de GEE, do total de CO2 e da representatividade que o CO2 tem no total de
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GEE emitidos. São apresentados os dados para os dois cenários (considerando ou não o sector
LULUCF), para o período entre 1990 e 2004, de acordo com o aferido nos NIR.

Ano

Com LULUCF (Gg CO2e)
GEE

CO2

% CO2

Representatividade do
sector LULUCF

Sem LULUCF (Gg CO2e)
GEE

CO2

% CO2

GEE

CO2

1990

63.771,61

47.014,57

73,72%

60.122,63

43.365,59

72,13%

5,72%

7,76%

1991

64.814,62

47.667,57

73,54%

62.328,33

45.181,28

72,49%

3,84%

5,22%

1992

66.660,70

49.726,70

74,60%

66.259,63

49.325,62

74,44%

0,60%

0,81%

1993

64.624,50

47.759,78

73,90%

64.789,99

47.925,27

73,97%

-0,26%

-0,35%

1994

65.495,01

47.849,12

73,06%

66.784,12

49.138,23

73,58%

-1,97%

-2,69%

1995

69.569,40

51.330,24

73,78%

71.370,31

53.131,16

74,44%

-2,59%

-3,51%

1996

65.647,14

47.092,54

71,74%

68.812,19

50.257,59

73,04%

-4,82%

-6,72%

1997

68.929,63

50.173,58

72,79%

72.298,92

53.542,86

74,06%

-4,89%

-6,72%

1998

73.320,92

54.217,09

73,94%

77.337,40

58.233,58

75,30%

-5,48%

-7,41%

1999

81.197,78

61.420,45

75,64%

84.671,08

64.893,75

76,64%

-4,28%

-5,65%

2000

78.574,81

59.820,07

76,13%

82.517,07

63.762,34

77,27%

-5,02%

-6,59%

2001

79.986,44

61.311,37

76,65%

83.692,76

65.017,68

77,69%

-4,63%

-6,05%

2002

84.146,80

64.974,08

77,22%

88.423,22

69.250,50

78,32%

-5,08%

-6,58%

2003

91.395,46

72.200,23

79,00%

83.794,99

64.599,76

77,09%

8,32%

10,53%

2004

81.900,16

63.141,12

77,10%

84.475,89

65.716,86

77,79%

-3,14%

-4,08%

Tabela 6 – Emissões totais de GEE e CO2

Nesta tabela é possível confirmar a representatividade do CO2 em relação ao total de GEE, tal como
se tinha assumido anteriormente, que se situou entre os 71% e os 79%, entre 1990 e 2004.

Fonte: NIR (IA)

Figura 21 – Emissões Nacionais de CO2

Uma vez que se referiu a diferença em termos das emissões totais, considerando ou não o sector
LULUCF, é também apresentada na tabela a contribuição desse sector em termos de GEE e CO2.
Quando a representatividade do sector LULUCF é traduzida por um valor negativo, significa que o
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total das emissões de GEE (e CO2), considerando esse sector, foi inferior às emissões totais excluído
esse sector, ou seja, implica que o sector LULUCF funcionou como um sumidouro de GEE,
absorvendo parte dos gases que de outra forma seriam emitidos para a atmosfera. Em relação às
emissões associadas a cada sector de actividade considerado neste estudo (sector da construção,
sector residencial e sector de serviços), foram consideradas tanto as emissões directas (pelo
consumo directo de energia) como as emissões indirectas (por energia consumida, mas com
emissões a montante, como é o caso das emissões que resultam do consumo de electricidade).
Os NIR permitem-nos aferir, de forma imediata, as emissões directas associadas ao sector
residencial e ao sector serviços (que estão incluídos, de acordo com a tabela apresentada de
seguida, na classificação “Total Energy – A. Fuel Combustion Activities (Sectoral Approach) – 4.
Other Sectors”, respectivamente em “b. Residential” e “a. Commercial/Institutional”). Para melhor
compreensão da divisão sectorial considerada pelos NIR, consultar os anexos deste documento.
Nestes dois sectores o problema surge-nos quando queremos contabilizar as emissões indirectas,
que advêm, por exemplo, do consumo de electricidade e que não estão consideradas nestes
inventários de forma imediata. Também em relação ao sector da construção, não é possível aferir
directamente o total das emissões (nas emissões indirectas surge o mesmo problema que nos
sectores residencial e de serviços, enquanto as emissões directas encontram-se contabilizadas em
“Total Energy – A. Fuel Combustion Activities (Sectoral Approach) – 2. Manufacturing Industries and
Construction – f. Other”.
Para explicar a metodologia de cálculo das emissões directas e indirectas (não disponíveis
directamente), foi necessário estabelecer alguns pressupostos. Para os exemplificar, segue-se o
exemplo do cálculo das emissões, para o ano 1990:
Tipo de Emissões a Calcular
Emissões Totais CO2 (com LULUCF)

Valores disponíveis
Como se vão calcular
(Gg CO2)
47.014,57 Através da Tabela 1s do Inventário Nacional (NIR)

Emissões Sectoriais CO2
Residencial
Serviços
Construção

Directas
Indirectas
Directas
Indirectas

1.621,28 Através da Tabela 1s do Inventário Nacional (NIR)
É necessário calcular (A)
743,66 Através da Tabela 1s do Inventário Nacional (NIR)
É necessário calcular (B)

Directas

É necessário calcular (C)

Indirectas

É necessário calcular (D)

Tabela 7 – Sistematização das emissões disponíveis e em falta

4.2.1

Cálculo das emissões indirectas (sector residencial, de serviços e

construção): A, B e D
Para sabermos as emissões indirectas associadas a estes sectores seria necessário diferenciar os
diferentes tipos de consumo indirecto que ocorrem nos edifícios (tanto durante a sua construção,
como na fase de operação). Para efeitos de simplificação do estudo, apenas se considerou a
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electricidade (por ser, como já vimos, a maior fonte de consumo dos edifícios), no entanto, foi
necessário converter a electricidade consumida em cada ano na forma de emissões atmosféricas.
Para tal, foi necessário identificar qual o factor de emissão associado a esta forma de energia, ou
seja, estimar para cada ano, a quantidade de emissões que são resultado de uma unidade de
electricidade consumida (factor de emissão da electricidade). Este factor é diferente de ano para ano,
pois depende de outras variáveis, como a fonte da electricidade, pelo que foi ainda necessário
encontrar uma forma de conversão entre a electricidade consumida e as emissões associadas, da
forma mais coerente e simples possível.
Em 1990, o consumo total de electricidade em Portugal (como forma de consumo final de energia),
em todos os sectores de actividade (de acordo com o balanço energético da DGGE desse ano) foi
igual a 2.010,911,62 tep (equivalente a 24.955.413,20 GJ, considerando, no caso da electricidade
que 1MWh = 0,290 tep e 1MWh = 3,6 GJ).
Por outro lado, o NIR de 1990 indica-nos que o total de CO2 associado à “Electricidade Pública e
Geração de Calor” desse ano foi de 13.959,97 Gg. Desta forma, encontra-se o factor de emissão de
electricidade para o ano de 1990, dividindo os dois valores, o que representa, 0,0005593965 Gg
CO2/GJ de electricidade (ou seja, aproximadamente 559,4 kg CO2/GJ) 23.
Associando este factor de emissão ao consumo de electricidade dos sectores residencial e de
serviços (mais uma vez, obtido através do balanço energético da DGGE) é possível quantificar as
emissões indirectas, associadas ao consumo de electricidade, de CO2, tal como exemplificado na
tabela seguinte, para o ano 1990.
Para calcular as emissões indirectas do sector da construção foi utilizado o factor de conversão de
electricidade considerado para os sectores residenciais e de serviços, tendo em conta o consumo de
electricidade deste sector. Esta metodologia foi depois aplicada a todos os anos entre 1990 e 2004.

Sector

Consumo
electricidade (tep)

Consumo
energia (GJ)

Factor Emissão
(Gg CO2/GJ)

Residencial

511.980,04

6.353.672,30

0,0005593965

3.554,22

Serviços

499.108,74

6.193.939,46

0,0005593965

3.464,87

Construção

15.830,36

196.454,77

0,0005593965

109,90

Emissões Indirectas
(Gg CO2)

Tabela 8 – Emissões Indirectas dos sectores residencial e de serviços

4.2.2

Cálculo de emissões directas do sector da construção: C

As emissões directas associadas ao sector da construção, única variável em falta, devem-se
maioritariamente, ao consumo de combustíveis, nomeadamente petróleo e seus derivados, como
gasolina, gasóleo, GPL, entre outros. Associado a cada um destes combustíveis (de composição e
propriedades diferentes), existe um factor de emissão também diferente, que permite calcular as
23

Apesar das limitações que podem decorrer de um cálculo tão simples, considerou-se que com os dados disponíveis, esta

seria a melhor aproximação que se conseguiria.
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emissões directas associadas. Os factores de emissão utilizados foram obtidos da bibliografia
consultada, nomeadamente, nas publicações da Agência Internacional de Energia (IEA, 2007).
A tabela seguinte sistematiza, para 1990, estes cálculos, que foram efectuados de acordo com a
fórmula de cálculo:
Emissões directas [Gg CO2] = (Consumo Energia [tep] x Poder Calorífico [GJ/t] x FC1 [kg CO2/GJ]) / (FC2
[tep/t] x 106)

Combustíveis associados ao
petróleo

Petróleo energético

FC2
(tep/t)

FC1
(kg CO2/GJ)

PCI
(GJ/t)

Consumo
(tep)

Emissões
(Gg CO2)

GPL

1,13

63,1

47,28

5.568,81

14,70

Gasolinas

1,07

69,3

44,77

673,04

1,95

Petróleos

1,045

71,9

43,72

163,84

0,49

Jets

1,065

--

--

0,00

0,00

Gasóleo

1,035

74,1

43,31

142.478,01

441,79

Fuelóleo

0,96

77,4

40,17

16.044,17

51,96

Nafta

1,075

--

--

0,00

0,00

Coque
Petróleo

0,74

--

--

0,00

0,00

164.927,87

510,90

Total de Petróleo Energético (1)

Outros produtos
(Nota: considerou-se
factores iguais a
fuelóleo)

Lubrificantes

0,96

77,4

40,17

4.989,11

16,16

Asfaltos

0,96

77,4

40,17

203.137,74

657,90

Parafinas

0,96

77,4

40,17

9,14

0,03

Solventes

0,96

77,4

40,17

48,91

0,16

Propileno

0,96

--

--

0,00

0,00

208.184,90

674,25

373.112,77

1.185,15

Total de Petróleo Não Energético (2)
Total Consumo e Emissões Directas ((1) + (2))
Tabela 9 – Emissões directas do sector da construção

4.2.3

Síntese e análise das emissões directas e indirectas associadas aos edifícios

Tal como foi referido, os pressupostos considerados e a metodologia de cálculo associada foram
aplicados para todos os anos entre 1990 e 2004, por serem esses os anos para os quais existiam
dados de emissões e energia consumida (dos inventários nacionais e do balanço energético
nacional), sendo que os resultados obtidos para esse período se encontram sistematizados na tabela
seguinte e na figura seguintes.
Estes dados ilustram a evolução das emissões de CO2, em Portugal, entre 1990 e 2004,
comparativamente às emissões desse composto dos três sectores em estudo (construção, residencial
e de serviços). Nesta figura (e na tabela seguinte) é possível observar, não só que o total das
emissões nacionais tem vindo a aumentar significativamente desde 1990, como a contribuição dos
sectores da construção civil, residencial e de serviços para o total dessas emissões também tem
vindo a aumentar, verificando-se que esta contribuição se situa em cerca de 30% do total das
emissões.
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9,28%

34,64%

27,24%

63,60%

34,30%

85,88%

Fonte: IA e DGGE

Figura 22 – Emissões de CO2, em Portugal (1990-2004)

Emissões Construção
(Gg CO2)

Emissões Residencial
(Gg CO2)

Directas

Indirectas

Directas

Indirectas

Directas

Indirectas

1990

1.185,15

109,90

1.621,28

3.554,22

743,66

3.464,87

10.679,08

1991

1.468,67

132,96

1.700,42

3.886,48

829,65

4.029,09

12.047,27

1992

1.544,78

180,74

1.800,11

4.713,14

933,85

4.708,45

13.881,07

1993

1.775,94

184,95

1.889,58

4.269,47

978,26

4.291,22

13.389,43

1994

1.708,84

180,17

1.909,93

3.863,31

1.136,25

3.868,05

12.666,55

1995

2.075,19

209,28

1.912,50

4.435,78

1.108,00

4.638,04

14.378,79

1996

1.847,22

158,73

2.054,67

3.492,97

1.194,04

3.672,24

12.419,88

1997

2.410,20

175,11

2.018,24

3.588,77

1.527,91

3.907,04

13.627,27

1998

2.740,54

219,79

2.141,76

4.160,84

1.995,76

4.752,47

16.011,16

1999

2.176,99

294,54

2.304,89

5.759,57

2.231,38

6.667,99

19.435,36

2000

2.180,06

265,62

2.364,39

4.799,89

2.197,33

5.663,30

17.470,60

2001

3.008,28

296,49

2.206,64

4.995,93

2.595,33

5.935,99

19.038,67

2002

2.673,78

357,21

2.260,20

6.048,75

2.786,88

6.943,67

21.070,50

2003

2.207,63

278,47

2.273,27

4.847,89

3.220,94

5.694,98

18.523,18

2004

2.477,88

289,44

2.276,34

5.224,03

3.493,99

6.088,66

19.850,35

Ano

Emissões Serviços
(Gg CO2)

Total
(Gg CO2)

Tabela 10 – Síntese das emissões directas e indirectas dos três sectores

Ainda em relação aos dados anteriores, e tendo em conta o compromisso de Quioto, em que Portugal
se comprometeu a não superar (no horizonte de 2012) em 27% o nível de emissões de 1990,
podemos verificar que em 2000 esse limite já tinha sido superado (no ano 2000 já tinha sido atingido
um aumento de 27,24% face aos valores de 1990) e em 2004 essa diferença já assumia valores mais
substanciais com o país (registando-se um aumento de 34,30% face aos valores de 1990, o que
significa uma diferença de 6,30% em relação aos 27% acordados ao abrigo do Protocolo de Quioto).
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Esta evolução é indutora de uma grande preocupação acerca do acontecerá em 2012, ou seja, em
que níveis de emissão o país se irá encontrar, caso não sejam tomadas, com urgência, medidas de
redução das emissões para os próximos anos.
Na figura seguinte é ilustrada a forma como cada um dos sectores contribui para o total das emissões
agregadas, podendo verificar-se que as emissões de cada um dos três sectores de actividade
considerados aumentaram substancialmente entre 1990 e 2005, sendo o sector dos serviços aquele
em que se registou uma maior evolução nas emissões e também aquele que mais contribui entre os
três sectores analisados. Neste período, as emissões associadas ao sector de serviços registaram
um aumento de cerca de 127,7%, passando de pouco mais de 4.200 Gg de GO2 em 1990 para mais
de 9.500 Gg de GO2 em 2004. Da mesma forma, o sector da construção aumentou bastante as
emissões de CO2 neste período, mais concretamente em cerca de 113,7%, passando de 1.295 Gg
para 2.767 Gg de GO2.
No sector residencial este aumento não é tão substancial. Entre 1990 e 2005, o sector residencial
registou um o aumento de 44,9% das suas emissões directas e indirectas, passando de cerca de
5.175 Gg CO2 para 7.500 Gg CO2.

Fonte: IA e DGGE

Figura 23 – Evolução das emissões dos sectores da construção, residencial e serviços

As emissões de CO2 associadas a estes sectores podem ser divididas em emissões directas ou
emissões indirectas, consoante a fonte de emissão que está na sua origem, de acordo com os
cálculos já descritos. Como foi referido, as emissões directas resultam, por exemplo, da queima de
combustíveis para produção de energia no próprio local, como por exemplo gasolina ou diesel. Por
outro lado, as emissões indirectas pressupõem a utilização da energia na sua forma final, quase
sempre sob a forma de electricidade, que foi transformada nesse forma fora do local onde é
consumida (ou seja, por exemplo, a utilização de electricidade para iluminação, aquecimento,
arrefecimento ou outro fim).
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Apesar de já se terem apresentado estes dados, quando foi resumida a metodologia que esteve na
base do seu cálculo, justifica-se novamente a sua apresentação, através da figura seguinte, a fim de
se poder analisar o seu significado em termos das emissões totais.

Fonte: IA e DGGE

Figura 24 – Emissões directas e indirectas dos sectores da construção, residencial e serviços

Como se verifica na Figura 24, apenas no caso da construção as emissões indirectas são inferiores
às emissões directas (cerca de 10,5%). Isto deve-se ao facto deste sector de actividade utilizar,
tipicamente formas de energia que dão origem a emissões directas, como é o caso dos combustíveis
(nomeadamente o diesel). Por outro lado, nos sectores residencial e de serviços acontece
precisamente o oposto: durante a operação dos edifícios é consumida uma grande quantidade de
energia eléctrica, sendo essa a maior parcela dos consumos, e que assim dá origem a emissões
indirectas. Nestes dois sectores, a quantidade de emissões indirectas é muito superior à quantidade
de emissões directas, sendo que o rácio emissões indirectas / emissões directas é de 220,1% no
sector residencial e 322,7% no sector de serviços.
As diferenças em termos da evolução das emissões indirectas, desde 1990, devem-se, sobretudo, ao
aumento do número de equipamentos eléctricos que fazem parte do dia-a-dia dos edifícios, com vista
à promoção do conforto dos seus utilizadores, quer sejam equipamentos de iluminação, climatização
ou outros electrodomésticos (no caso do sector residencial) e aparelhos (bases de dados e outros, no
caso do sector de serviços). Embora nos últimos anos os novos aparelhos tenham mais requisitos ou
exigências do ponto de vista da eficiência energética, essas preocupações parecem não ser
suficientes para fazer face ao aumento do número de equipamentos que têm conduzido ao,
consequente, aumento das emissões indirectas de CO2 nestes sectores.
Em seguida serão analisadas algumas estratégias e incentivos (regulamentares ou voluntários) para
a redução do consumo de energia nos edifícios.
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4.3 A certificação energética dos edifícios
Como já foi referido, os sectores residencial e terciário (de serviços), constituídos maioritariamente
por edifícios, absorvem mais de 40% do consumo final de energia da Comunidade e são sectores que
se encontram em expansão, tendência que deverá vir a acentuar o respectivo consumo de energia e,
por conseguinte, as correspondentes emissões de dióxido de carbono (in Directiva 2002/91/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho).
A redução do consumo de energia pelos sectores residencial e de serviços é uma das áreas
estratégicas de actuação da União Europeia, que elaborou, em 2002, uma Directiva relativa ao
desempenho energético dos edifícios, fornecendo orientações aos Estados-Membros para que
apliquem e comuniquem programas relativos à eficiência energética dos seus edifícios, com vista a
materializar o grande potencial não consumado de economias de energia e reduzir as grandes
diferenças entre os Estados-Membros no que respeita aos resultados deste sector.
De acordo com esta Directiva, as medidas destinadas a melhorar o desempenho energético dos
edifícios deverão ter em conta as condições climáticas e locais, bem como ambiente interior e a
rentabilidade económica, pelo que não contrariarão outros requisitos essenciais aos edifícios, tais
como a acessibilidade, as regras de boa arte e a utilização prevista do edifício, assim como o
conforto dos seus ocupantes.
Resumindo, o objectivo desta Directiva é promover a melhoria do desempenho energético dos
edifícios na Comunidade, estabelecendo requisitos de cálculo desse desempenho tendo em conta a
tipologia do edifício, a aplicação de requisitos mínimos consoante o edifício seja novo ou não e a
atribuição de um certificado energético de acordo com o desempenho do edifício, certificado esse que
será atribuído após a verificação por peritos qualificados (independentes à elaboração do projecto).
Em Portugal, a aplicação desta directiva foi efectuada através da revisão de dois regulamentos já
existentes desde 1998, mas que contavam ainda com uma quase inexistente aplicação. O objectivo
nacional que o Governo estipulou na transposição desta directiva será o aumento de 40% da
eficiência energética dos edifícios (Gonçalves, 2006). Esta revisão veio por um lado reforçar a
obrigatoriedade da sua implementação e, por outro, tornar mais exigentes os seus requisitos. Esses
regulamentos são o Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, que aprova o Regulamento dos Sistemas
Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) e o Decreto-Lei n.º 89/2006, de 4 de Abril, que
aprova o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).
O RSECE procura introduzir algumas medidas de racionalização do consumo de energia, fixando
limites à potência máxima dos sistemas a instalar num edifício para, sobretudo, evitar o seu
sobredimensionamento, conforme a prática do mercado mostrava ser comum, contribuindo assim
para a sua eficiência energética, evitando investimentos desnecessários. O RSECE exige também a
adopção de algumas medidas de racionalização energética, em função da dimensão (potência) dos
sistemas e considera a necessidade da implementação prática de certos procedimentos após a

51

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

instalação dos sistemas, nomeadamente no que diz respeito à manutenção durante o seu
funcionamento normal.
A prática da aplicação do RSECE, no período antes da sua revisão, veio a demonstrar alguma
indiferença por parte da maioria dos intervenientes no processo. Assim, a instalação de sistemas de
climatização foi sendo tratada, maioritariamente, directamente entre fornecedores e clientes,
remetendo-se, na prática, a aplicação do Regulamento exclusivamente para o nível da
responsabilidade técnica dos projectistas ou dos instaladores ou, simplesmente, dos fornecedores
dos equipamentos. Entretanto, na última década, acentuou-se significativamente a tendência de
crescimento da procura de sistemas de climatização no nosso país, desde os mais simples e de
pequena dimensão, no sector residencial e dos pequenos serviços, aos sistemas complexos de
grandes dimensões, sobretudo em edifícios do sector terciário. Isto surge em resposta à melhoria do
nível de vida das populações e do seu maior grau de exigência em termos de conforto, mas, também,
como consequência da elevada taxa de crescimento do parque construído, ao nível do sector terciário
e residencial (Gonçalves, 2006).
Da evolução referida resultou, para o sector dos edifícios, a mais elevada taxa de crescimento dos
consumos de energia de entre todos os sectores da economia nacional, nomeadamente para o
subsector dos serviços, traduzida em valores médios da ordem dos 12 % por ano (Gonçalves, 2006).
Por sua vez, a não existência de requisitos de exigências quanto a valores mínimos de renovação do
ar, o pouco controlo da conformidade do desempenho das instalações com o respectivo projecto
aquando da sua recepção e a continuada falta de uma prática efectiva de manutenção adequada das
instalações durante o seu funcionamento normal, têm levado ao aparecimento de problemas de
qualidade do ar interior, alguns dos quais com impacte significativo ao nível da saúde pública.
É neste enquadramento que se impôs a revisão do RSECE com um quádruplo objectivo, de acordo
com:
1. Definir as condições de conforto térmico e de higiene que devem ser requeridas (requisitos
exigenciais) nos diferentes espaços dos edifícios, em consonância com as respectivas
funções;
2. Melhorar a eficiência energética global dos edifícios, não só nos consumos para climatização,
mas em todos os tipos de consumos de energia que neles têm lugar, promovendo a sua
limitação efectiva para padrões aceitáveis, quer nos edifícios existentes, quer nos edifícios a
construir ou nas grandes intervenções de reabilitação de edifícios existentes;
3. Impor regras de eficiência aos sistemas de climatização, que permitam melhorar o seu
desempenho energético efectivo e garantir os meios para a manutenção de uma boa
qualidade do ar interior, quer a nível do projecto, quer a nível da sua instalação, quer durante
o seu funcionamento, através de uma manutenção adequada;
4. Monitorizar com regularidade as práticas da manutenção dos sistemas de climatização, como
condição da eficiência energética e da qualidade do ar interior dos edifícios.
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O primeiro dos objectivos deve recorrer às orientações e à prática da comunidade internacional, de
acordo com o estado da arte dos conhecimentos sobre o conforto térmico e a qualidade do ar interior,
na sequência dos valores guia da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das normas nacionais e
internacionais, como as definidas pela International Organization for Standardization (ISO) ou o
Comité Européen de Normalisation (CEN). O segundo dos objectivos indicados impõe a adopção de
métodos detalhados de previsão de consumos energéticos na fase de projecto, o que constitui uma
alteração importante na forma como vêm sendo elaborados os respectivos projectos.
Tem também de ser promovida a formação específica das equipas projectistas como condição da sua
competência especializada, reconhecida pelos seus pares, no quadro das respectivas associações
profissionais. A responsabilização profissional é necessariamente um dos suportes essenciais à boa
introdução das alterações subjacentes aos restantes dois objectivos, para além da integração da
monitorização dos desempenhos dos edifícios e sistemas de climatização num esquema de
inspecção definido no Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos
Edifícios (SNCEQAIE).
O terceiro conjunto de objectivos implica que se ampliem, ao nível do projecto, os requisitos técnicos
aplicáveis aos sistemas a conceber. Os projectistas devem favorecer sistemas centralizados como
forma de tirar partido de economias de escala, quer a nível de um edifício com várias fracções
autónomas, quer a nível de grupos de edifícios, com recurso a redes urbanas de calor e de frio,
sempre que possível, e a soluções energeticamente mais eficientes, incluindo as que recorram a
sistemas baseados em energias renováveis, mesmo que de custo inicial mais elevado, desde que se
evidencie a viabilidade económica, traduzida por um período de retorno aceitável.
Finalmente, e a nível do próprio projecto, têm de ser previstas as condições e componentes
necessárias para uma manutenção e monitorização adequadas, para que se possa concretizar
também o quarto e último dos objectivos apontados. Tal como para a versão anterior, o sucesso do
Regulamento está sobretudo na sua aplicação na fase de licenciamento, garantindo que os projectos
licenciados ou autorizados satisfaçam integralmente os requisitos regulamentares. Nesta sua
reformulação, o RSECE impõe, entretanto, mecanismos mais efectivos de comprovação desta
conformidade regulamentar e aumenta as penalizações, sob a forma pecuniária e em termos
profissionais, para os casos de incumprimento. Aumenta também o grau de exigência de formação
profissional dos técnicos que possam vir a ser responsáveis pela verificação dos requisitos do
Regulamento, de forma a aumentar o nível da sua competência e a conferir mais credibilidade e
probabilidade de sucesso à satisfação dos objectivos pretendidos.
Para além desta intervenção no licenciamento, o RSECE impõe também mecanismos de auditoria
periódica dos edifícios. A exemplo do que sucedeu no âmbito do Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), optou-se por consagrar um modelo de certificação
energética que salvaguarda um conjunto de procedimentos simplificados e ágeis no domínio do
licenciamento e da autorização das operações de edificação, na linha do esforço de
desburocratização que tem vindo a ser prosseguido pelo Governo.
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Dada a natureza específica das medidas preconizadas, com novas exigências técnicas e
administrativas, cuja eficácia há que salvaguardar desde o início, impõe-se que a sua adopção seja
feita de forma gradual, começando pela sua aplicação aos edifícios mais consumidores e de maior
dimensão e alargando a sua aplicação sucessivamente a todos os edifícios com sistemas de
climatização abrangidos pelo Regulamento, segundo um calendário entretanto já definido face à
evolução da implementação de cada fase e sempre com o objectivo último de cumprimento dos
prazos fixados para a total implementação das medidas impostas pela Directiva n.o 2002/91/CE, de
16 de Dezembro, publicada em 4 de Janeiro de 2003.
O RSECE estabelece, em resumo:
1. As condições a observar no projecto de novos sistemas de climatização, nomeadamente:
a. Os requisitos em termos de conforto térmico e de qualidade do ar interior e os
requisitos mínimos de renovação e tratamento de ar que devem ser assegurados em
condições de eficiência energética, mediante a selecção adequada de equipamentos
e a sua organização em sistemas;
b. Os requisitos em termos da concepção, da instalação e do estabelecimento das
condições de manutenção a que devem obedecer os sistemas de climatização, para
garantia de qualidade e segurança durante o seu funcionamento normal;
c. A observância dos princípios da utilização racional da energia e da utilização de
materiais e tecnologias adequados em todos os sistemas energéticos do edifício, na
óptica da sustentabilidade ambiental;
2. Os limites máximos de consumo de energia nos grandes edifícios de serviços existentes;
3. Os limites máximos de consumos de energia para todo o edifício e, em particular, para a
climatização, previsíveis sob condições nominais de funcionamento para edifícios novos ou
para grandes intervenções de reabilitação de edifícios existentes que venham a ter novos
sistemas de climatização abrangidos pelo presente Regulamento, bem como os limites de
potência aplicáveis aos sistemas de climatização a instalar nesses edifícios;
4. As condições de manutenção dos sistemas de climatização, incluindo os requisitos
necessários para assumir a responsabilidade pela sua condução;
5. As condições de monitorização e de auditoria de funcionamento dos edifícios em termos dos
consumos de energia e da qualidade do ar interior;
6. Os requisitos, em termos de formação profissional, a que devem obedecer os técnicos
responsáveis pelo projecto, instalação e manutenção dos sistemas de climatização, quer em
termos da eficiência energética, quer da qualidade do ar interior (QAI).
Por outro lado, o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios
(RCCTE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro, foi o primeiro instrumento legal que
em Portugal impôs requisitos ao projecto de novos edifícios e de grandes remodelações por forma a
salvaguardar a satisfação das condições de conforto térmico nesses edifícios sem necessidades
excessivas de energia quer no Inverno quer no Verão. Em paralelo, o RCCTE visava também garantir
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a minimização de efeitos patológicos na construção derivados das condensações superficiais e no
interior dos elementos da envolvente do edifício.
Mais de uma dezena de anos passados, verifica-se que o RCCTE constituiu um marco significativo
na melhoria da qualidade da construção em Portugal, havendo hoje uma prática quase generalizada
de aplicação de isolamento térmico nos edifícios, incluindo nas zonas de clima mais ameno, mesmo
para além do que o RCCTE exige, numa prova de que o referido Regulamento conseguiu atingir e
mesmo superar os objectivos a que se propunha.
Entretanto, alguns dos pressupostos do RCCTE, tal como definido em 1990, têm vindo a alterar-se.
Enquanto no final da década de 1980 eram poucos os edifícios que dispunham de meios activos de
controlo das condições ambientais interiores, verifica-se actualmente uma penetração muito
significativa de equipamentos de climatização, com um número significativo de edifícios novos a
preverem equipamentos de aquecimento, mesmo no sector residencial e com um cada vez maior
recurso a equipamentos de ar condicionado, sobretudo os de pequena dimensão, quer no sector
residencial quer nos edifícios de serviços, dando portanto lugar a consumos reais para controlo do
ambiente interior dos edifícios, o que se tem traduzido num crescimento dos consumos de energia no
sector dos edifícios bastante acima da média nacional em outros sectores, como foi referido nos
capítulos anteriores.
A primeira versão do RCCTE pretendia limitar potenciais consumos e era, portanto, relativamente
pouco exigente nos seus objectivos concretos devido às questões de viabilidade económica face a
potenciais consumos baixos, por isso justifica-se que o novo Regulamento faça uma contabilização
mais realista de consumos que com muito maior probabilidade possam ocorrer, evoluindo portanto na
direcção de maiores exigências de qualidade térmica da envolvente dos edifícios.
Esta nova versão do RCCTE assenta, portanto, no pressuposto de que uma parte significativa dos
edifícios terão meios de promoção das condições ambientais nos espaços interiores, quer no Inverno
quer no Verão, e impõe limites aos consumos que decorrem da sua potencial existência e uso. Não
se pode, porém, falar em consumos padrão, nomeadamente no subsector residencial, já que a
existência de equipamentos ou mesmo de sistemas instalados não significa o seu uso permanente,
tendo em conta a frugalidade tradicional no conforto doméstico que o clima naturalmente favorece.
Neste contexto, são claramente fixadas pelo Regulamento as condições ambientais de referência
para cálculo dos consumos energéticos nominais segundo padrões típicos admitidos como os médios
prováveis, quer em termos de temperatura ambiente quer em termos de ventilação para renovação
do ar e garantia de uma qualidade do ar interior aceitável, que se tem vindo a degradar com a maior
estanquidade das envolventes e o uso de novos materiais e tecnologias na construção que libertam
importantes poluentes. Este Regulamento alarga, assim, as suas exigências ao definir claramente
objectivos de provisão de taxas de renovação do ar adequadas que os projectistas devem
obrigatoriamente satisfazer.
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De acordo com o RCCTE, as necessidades energéticas de um edifício devem ser estimadas
considerando as necessidades de energia para aquecimento e para arrefecimento do espaço, a
necessidade de energia para a produção das águas quentes sanitárias e as necessidades de energia
primária, para equipamentos e iluminação.
A obrigatoriedade da instalação de painéis solares para a produção de água quente sanitária abre um
amplo mercado para o desenvolvimento da energia solar renovável, que tão subutilizada tem sido,
contribuindo para a diminuição da poluição e da dependência energética do nosso país. Os
consumidores podem beneficiar de melhores condições de conforto a custos mais baixos. A indústria
tem uma nova oportunidade de desenvolvimento na produção de painéis, contadores e outros
acessórios. Um novo sector de serviços tem condições para emergir, organizando a venda, a preços
competitivos, de água quente solar aos consumidores de edifícios colectivos.
Espera-se que este desenvolvimento da indústria e dos serviços crie nos próximos anos alguns
milhares de novos empregos qualificados. A redução dos preços dos sistemas solares que resulta
desta criação de mercado beneficia também a opção pela energia solar térmica por parte de um mais
amplo leque de utilizadores, de acordo com o RCCTE.
O RCCTE estabelece as regras a observar no projecto de todos os edifícios de habitação e dos
edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados de modo que:
1. As exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento ou de arrefecimento, e de
ventilação para garantia de qualidade do ar no interior dos edifícios, bem como as
necessidades de água quente sanitária, possam vir a ser satisfeitas sem dispêndio excessivo
de energia;
2. Sejam minimizadas as situações patológicas nos elementos de construção provocadas pela
ocorrência de condensações superficiais ou internas, com potencial impacte negativo na
durabilidade dos elementos de construção e na qualidade do ar interior.
Depois de analisados estes dois regulamentos, que entraram em vigor recentemente, importa
também analisar que outras condições, limitações e incentivo existem em Portugal para aumentar a
sustentabilidade do sector da construção

4.4 A sustentabilidade do sector da construção
As preocupações com o desempenho energético dos edifícios construídos em Portugal, não têm sido
(até agora) alvo de grandes preocupações por parte dos diferentes agentes envolvidos neste sector
de actividade. O sector da construção sobrevive em grande parte, a nível nacional e internacional, à
custa de empresas de pequena e média dimensão, cujas receitas são maioritariamente canalizadas
para a cobertura de custos com equipamentos e trabalhadores, nomeadamente em termos de
exigências de saúde e segurança desses trabalhadores, que também foram marginalizadas durante
muito tempo.
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Em Portugal, este é um sector que ainda precisa de muita evolução, no entanto, o surgir de novos
instrumentos reguladores é sem dúvida um impulso para que essa evolução ocorra de forma rápida e
correcta. E não é demais realçar a necessidade de criar condições sustentáveis de desenvolvimento
da construção, devido à sua importância na estrutura económica nacional.
A figura seguinte aborda de uma forma simples essa importância ilustrando como o sector da
construção representa cerca de 18% do total de empresas nacionais, gera um volume de negócios da
ordem dos 31.061 milhões de euros (10,4% do total das empresas nacionais) e corresponde a um
valor acrescentado bruto (VAB) de cerca de 7.498 milhões de euros, o equivalente a 10,9% do total
nacional.

Fonte: INE 2006,
Estatísticas das
Empresas 2004
Figura 25 – Dimensão do Sector da Construção na Estrutura Empresarial Nacional, 2004

Em termos do emprego criado, as empresas de construção nacionais têm ao seu serviço quase meio
milhão de pessoas, o que representa cerca de 14,5% do emprego criado pelo tecido empresarial
nacional, no entanto não podemos considerar este como o número final do total de pessoas que
trabalham neste sector de actividade, uma vez que muitas actividades são subcontratadas a
empresas com outra designação de actividade económica e, por outro lado, não se está a contabilizar
o emprego indirecto associado ao sector. Note-se que esta tendência é acompanhada por outros
países da Europa, onde se estima que cerca de 30 milhões de pessoas trabalhem no sector da
construção, o que mostra um dos impactes sociais deste sector (FIEC, 2006).
A construção civil representa, assim, um enorme peso na contribuição para a sustentabilidade global
se também se tiverem em conta os seus principais impactes em termos ambientais (e.g., como já foi
referido diversas vezes neste estudo, os edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia
final total global, 40% dos recursos minerais consumidos (areia, brita, pedra, entre outros), 25% da
madeira e 16% da água). Este é claramente um sector de actividade onde a incorporação dos
princípios do desenvolvimento sustentável pode fazer a diferença, com destaque na eficiência
energética e preservação de recursos naturais, bem como na utilização de novas tipologias e
materiais de construção com menor impacte ambiental (Pinheiro, 2006).
Mas chegando a esta fase, surgem-nos algumas inquietações. Será que a sustentabilidade do sector
da construção deve ser apenas uma preocupação dos órgãos legislativos? Que papel deve
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desempenhar o cidadão comum e as empresas de construção e promoção imobiliária? Como tem
ocorrido a evolução da sensibilidade e responsabilidade destas empresas em matéria de
sustentabilidade?

4.4.1

O sector da construção e a legislação / incentivos à sustentabilidade

Neste capítulo serão sistematizados alguns mecanismos (legislação e incentivos voluntários) que
alertam para a necessidade de um desenvolvimento sustentável no seio do sector da construção.
Estes mecanismos têm sido desenvolvidos devido ao conhecimento dos impactes e importância do
sector e fazem com que actualmente os agentes ligados à construção e promoção imobiliária tenham
à sua disposição um elevado conjunto de ferramentas de optimização do desempenho dos seus
produtos.
Com o passar do ano 2000, começam a surgir, mesmo no direito comunitário e, pela primeira vez
instrumentos repressivos próprios (em quantidade e qualidade), como por exemplo, no caso de
Portugal, a Lei-Quadro 50/2006, de 29 de Agosto relativa às contra-ordenações ambientais, ou a nível
comunitário a Directiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004,
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais.
Estes documentos, transversais a todos os sectores de actividade, irão trazer a curto prazo
consequências para o sector da construção, sem bem que ainda não se tenham feito sentir
efectivamente, um por ser demasiado recente (Lei-Quadro), outro por estar ainda em fase de
transposição para o direito nacional (Directiva).
Por outro lado, o sector da construção tem à sua disposição uma panóplia de ferramentas de
avaliação e certificação voluntária do seu desempenho ambiental. Estas ferramentas podem ser
divididas em dois níveis diferentes: as normas de certificação voluntária, como ISO 9001 (gestão da
Qualidade) ou ISO 14001 (Gestão Ambiental) ou os sistemas de avaliação de desempenho (como o
BREEAM, o LEED, entre outros). Os primeiros são os mais aplicados em Portugal, no entanto o seu
âmbito de aplicação é na maioria das vezes referente aos processos e actividades da empresa (por
exemplo, actividade de construção certificada em qualidade) e não do seu produto final (os edifícios).
Por outro lado, as ferramentas de avaliação dizem respeito à certificação de um produto que é o
edifício construído, normalmente perspectivando o seu ciclo de vida, mas não têm tido grande
aplicação em Portugal (não existe nenhum edifício certificado com nenhuma das ferramentas
internacionais), à excepção da utilização ainda recente do sistema Lidera nalguns edifícios (ver
anexo, para mais referências a ferramentas de avaliação de desempenho de edifícios).
Podemos considerar que o Protocolo de Quioto, com a determinação de uma redução do volume das
emissões a nível mundial da ordem dos 5,2% até 2012, face aos níveis de 1990, é também um dos
grandes impulsionadores da renovação deste sector de actividade, nomeadamente com a crescente
emergência da aplicação de sistemas utilizadores de energias renováveis nos edifícios construídos.
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A Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao
desempenho energético dos edifícios (que, como já foi referido, impulsionou a revisão dos
regulamentos nacionais RCCTE e RSECE) é encarada como um documento que alerta para as
questões das alterações climáticas associadas ao sector da construção. Embora pela forma actual do
Protocolo de Quioto, o sector da construção não esteja limitado a níveis de emissão no horizonte de
2012, à semelhança do que acontece com outros sectores, como por exemplo o da pasta e papel, o
que acontece é que a crescente consciencialização da sua contribuição (nomeadamente durante a
fase de operação do edificado) para as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) tornou
necessário que houvesse alguma acção no sentido de tentar diminuir o consumo energético dos
edifícios.
Em termos da Comunidade Europeia, as preocupações com o panorama das alterações climáticas,
nomeadamente no que toca à diminuição das emissões de gases de efeitos de estufa nos edifícios,
têm vindo a aumentar. Uma das acções da comunidade que é exemplo dessa preocupação foi a
24
criação do programa “Intelligent Energy – Europe: 2003-2006” , que pretende atingir dois objectivos

globais: a promoção da eficiência energética, reduzindo as emissões de CO2 e consequentemente
permitindo a diminuição já em 2010, do consumo de energia em 18%, quando comparado com o
“business-as-usual” e o aumento da quota de fontes de energias renováveis para 12% em 2010
disponibilizada a diferentes sectores. Este programa encontra-se dividido em quatro sub-programas:
1. SAVE, que promove a eficiência energética e a utilização racional da energia nos sectores da
construção e da indústria;
2. ALTENER, que visa incentivar a utilização de fontes de energias renováveis para uma
produção descentralizada de electricidade e calor;
3. STEER, que tem por objectivo a diversificação dos combustíveis no sector dos transportes;
4. COOPENER, que pretende apoiar as iniciativas de utilização de energias renováveis e de
melhoria da eficiência energética em países em desenvolvimento.

No âmbito deste trabalho, apenas os dois primeiros programas, SAVE e ALTENER são alvos de
interesse. A União Europeia pretende, com estes programas, apoiar, incentivar, financiar, difundir
know-how e promover projectos que estejam inseridos nos seus objectivos globais e que permitam a
efectiva redução das emissões de gases de estufa, mais concretamente de CO2.
O orçamento total destes programas será aplicado em várias medidas entre as quais “[...] criação,
alargamento ou reorganização das estruturas e instrumentos para o desenvolvimento de sistemas
energéticos sustentáveis, incluindo o planeamento e gestão a nível local e regional no domínio da
energia, bem como o desenvolvimento de produtos financeiros e de instrumentos de mercado
adequados [...]”, “[...] promoção de sistemas energéticos e equipamentos sustentáveis, a fim de
acelerar a sua penetração no mercado e incentivar investimentos que facilitem a transição da
24

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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demonstração para a comercialização das tecnologias mais eficientes, incluindo a difusão de boas
práticas e de novas tecnologias interdisciplinares, campanhas de sensibilização e a criação de
estruturas institucionais destinadas à implementação do mecanismo que visa um desenvolvimento
limpo e uma implementação conjunta no âmbito do Protocolo de Quioto [...]”, “[...] desenvolvimento de
estruturas de informação, ensino e formação; utilização dos resultados, promoção e difusão do
“know-how” e das melhores práticas, envolvendo todos os consumidores, difusão dos resultados das
acções e dos projectos, bem como a cooperação com os Estados–membros através de redes
operacionais a nível comunitário e internacional [...]”, “[...] monitorização da implementação e do
impacte das iniciativas comunitárias, bem como acções de apoio [...]” e “[...] avaliação do impacte das
acções e dos projectos financiados no âmbito do programa [...]”. (adaptado da informação
disponibilizada em http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html).
No seguimento destes programas, Portugal têm desenvolvido programas paralelos de optimização do
desempenho energético dos edifícios e cujos objectivos se traduzem na tabela seguinte.
Programa

Programa E4
Programa para
a Eficiência
Energética e
Energias
Endógenas

Programa P3E
Programa para
a Eficiência
Energética em
Edifícios

Programa
AQsP
Programa Água
Quente Solar
para Portugal

Objectivo

Construção de 4.000 MW de potência
eléctrica a partir de energias
renováveis para que Portugal tenha
em 2010 cerca de 39% do consumo
bruto de electricidade a partir de fontes
renováveis.

Visa melhorar a eficiência energética
dos edifícios focando alguns dos
principais aspectos como a iluminação
e a utilização de electrodomésticos, a
água quente sanitária e a envolvente
climatérica de forma a diminuir a
necessidade de climatização artificial.
Por outro lado este programa visa
também facilitar a integração de
energias renováveis nos edifícios de
forma a maximizar a quota de energia
produzida a partir de fontes renováveis
e reduzir assim a taxa de emissões de
CO2.

Desenvolvido no sentido de tentar
promover a utilização de painéis
solares para o aquecimento de águas
sanitárias.
Este projecto incentivou a criação de
pequenas empresas cujo negócio
reside na venda de água quente, como
forma de energia.

Observações
• Em conjunto com o PNAC (Plano Nacional para as Alterações
Climáticas) tem sido o catalisador para algumas mudanças e tem
permitido a alteração gradual do cenário no que toca à utilização
das energias renováveis. A partir dele têm sido fomentados os
sub-programas Europeus acima mencionados, nomeadamente o
SAVE e o ALTENER.
• Este último deu origem ao projecto QUALISOL que tem
permitido diversas acções sobretudo no apoio à investigação na
área das energias renováveis e na formação e certificação de
técnicos, instaladores e de equipamentos de energia solar,
acções em que o INETI, a partir do seu Departamento de
Energias Renováveis, e a Sociedade Portuguesa de Energia
Solar (SPES) tem tido um papel de relevo.
As propostas do P3E passam por:
• Fomentar a etiquetagem das lâmpadas e dos
electrodomésticos, promovendo assim os aparelhos mais
eficientes;
• Fomentar o aquecimento das águas sanitárias através de
energia solar, em parceria com o programa Água Quente Solar
para Portugal;
• Fomentar a construção mais eficiente e de raiz, que cumpra as
especificações dos novos regulamentos RCCTE e RSECE, para o
qual o programa de certificação de edifícios irá ser um grande
impulso;
• Intervir ao nível do planeamento urbanístico;
• Fomentar a formação de técnicos e engenheiros para que
possam tomar decisões correctas e contribuir assim
positivamente para o desenvolvimento do processo; por fim
fomentar medidas de sensibilização da população, sobretudo a
partir da criação do Observatório para a Energia nos Edifícios
• No âmbito deste projecto, são atribuídos alguns incentivos
fiscais à implementação de painéis solares, como a dedução no
IRS para particulares ou no IRC para empresas ou organismos
• Este programa, apesar de ter sido proveitoso no âmbito da
formação de técnicos, não está a acompanhar a evolução noutros
países da Europa, como a Grécia e a Alemanha.
• Além disso é necessário referir que os incentivos dados só
podem ser utilizados por pessoas que não possuam um
empréstimo bancário à habitação, o que exclui do programa a
grande maioria das pessoas.
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Tabela 11 – Programas de optimização de desempenho energético em edifícios, em Portugal

Depois de toda esta exposição teórica acerca da (in)sustentabilidade do sector da construção, dos
mecanismos voluntários de melhoria do seu desempenho e dos regulamentos e incentivos à
promoção da sustentabilidade energética do edificado, podemos concluir que realmente existem
diversos meios à disposição dos diferentes actores envolvidos, mas faltam as aplicações práticas,
falta a vontade e iniciativa para tornar as práticas excepcionais em práticas tradicionais deste sector.
Importa perceber, por um lado, se as empresas têm todos estes mecanismos à sua disposição, o que
falta no sector para que este seja mais sustentável?

4.4.2

As expectativas da sociedade face ao sector da construção

Este capítulo inicia-se com a análise global da percepção dos diferentes stakeholders de uma
empresa de construção e/ou promoção imobiliária sobre a sustentabilidade e o desempenho das suas
empresas. É possível identificar um largo número de stakeholders associados à indústria da
construção, desde os colaboradores da empresa, os investidores e accionistas ou os clientes, entre
outros. As necessidades e expectativas de cada grupo de stakeholders podem ser muito diferentes,
assim como a atitude com que estes enfrentam a empresa, quer seja como aliados no
desenvolvimento do negócio ou como opositores sempre que surjam conflitos de interesses.
O propósito de qualquer negócio não se esgota na produção e na persecução dos seus objectivos,
mas também na satisfação dos seus vários grupos de stakeholders. O bom relacionamento com os
stakeholders é reconhecido, cada vez mais, como um critério importante para o sucesso de qualquer
negócio (Smith, 2003), através da integração dos seus interesses nas actividades da empresa
(Whiting, 2001; Smith, 2003). O suporte de informação proporcionado por estes intervenientes é um
pré requisito não apenas para a sobrevivência das empresas mas também para a sua eficiência
económica (Whiting, 2001). Nesse sentido, é importante conhecer quais serão, para cada empresa,
os seus principais grupos de interesse e os riscos associados a cada um.
O diálogo com os stakeholders é cada vez mais importante para as empresas que lutam para se
afirmar no mercado. As empresas que se destacam como líderes de sustentabilidade no mercado da
construção tentam perceber quais as necessidades e expectativas dos diferentes grupos de
stakeholders quer seja em termos da sua influência na reputação da empresa que seja em termos a
própria influência da empresa no desenvolvimento e progresso desses grupos.
No âmbito deste estudo importa conhecer a forma como a sustentabilidade é percepcionada, por um
lado pelas empresas de construção e/ promoção imobiliária (ou pelos seus directores) que têm a
possibilidade de, face às condicionantes do mercado, definir o rumo de desenvolvimento de um
negócio mais ou menos responsável, social e ambientalmente. Por outro lado, importa também
conhecer quais as expectativas da comunidade que directa ou indirectamente avalia o desempenho
das empresas, “premiando-as” com a aquisição dos seus produtos.
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A importância das percepções sobre conceitos inovadores, como a sustentabilidade, pelos gestores
de topo foi já referida por vários investigadores (Lefebvre et al., 1997; Sutcliffe e Huber, 1998), como
descrito por Anderson (1996) – o grupo mais influente capaz de implementar ou prevenir a inovação
numa organização é a gestão de topo que está encarregada de determinar a estratégia da empresa e
assegurar a eficácia organizacional da mesma. Assim, se queremos conhecer as causas
relacionadas com a falta de estratégias inovadoras de sustentabilidade empresarial, sobretudo nas
PME’s, é importante conhecer e compreender quais as percepções, crenças e assumpções dos seus
líderes.
O desenvolvimento sustentável é um tópico de discussão relativamente recente junto de gestores e
empresários. Deste conceito emergem outros, igualmente importantes e discutíveis, como
Responsabilidade Social, Responsabilidade Ambiental ou Eco Eficiência (WBCSD, 2001). Estas
metodologias fazem parte de um contexto, sendo que nenhuma acção tomada individualmente
permitirá um desenvolvimento sustentável a longo prazo das empresas (Santos, 2004).
O desenvolvimento empresarial sustentável implica a tomada de estratégias que considerem o
sucesso do negócio, impactes ambientais e interactividade com a comunidade envolvente,
equilibrando estas três componentes a longo prazo. As políticas ambientais e sociais das empresas
não são um fim per si, mas incentivam o seu sucesso. Negócios inovadores, com uma gestão actual,
usam os sistemas de gestão ambiental como um modo de obter ganhos de eficiência.
Simultaneamente, a consciencialização ambiental e social dos consumidores e mercados financeiros
motivam as empresas a trabalhar em prol do seu desenvolvimento sustentável. Em sectores onde, à
partida, seria de esperar uma fraca disseminação deste paradigma, como a construção,
tradicionalmente um sector muito conservador, é importante perceber como os seus decisores
perspectivam este conceito, tanto exterior como interior à empresa, sobretudo nos últimos anos do
seu desenvolvimento.
Desde 1994 (altura em que ocorreu a primeira conferência internacional sobre construção
sustentável, em Tampa – Califórnia), todas as grandes conferências internacionais sobre construção
sustentável nos edifícios atribuíram uma parte significativa dos seus programas à especificação e
comparação dos métodos de avaliação e de como a avaliação do desempenho representa um dos
pontos centrais da dimensão ambiental do projecto dos edifícios e do debate sobre o seu
desempenho. Um salto qualitativo na avaliação ambiental, em particular dos edifícios, ocorre quando
se começa a gerar um consenso entre todos os actores envolvidos de que a avaliação de
desempenho, associada a sistemas de certificação cria mecanismos eficientes de demonstração e
melhoria contínua. Nesta perspectiva, destaca-se a importância da adopção voluntária de sistemas
de avaliação do desempenho e da possibilidade do mercado ser um impulsionador para elevar o
padrão ambiental existente (Kibert, 2007).
As pressões em estabelecer e manter elevados padrões de governance nas empresas estão a
aumentar cada vez mais. Enquanto a sociedade testemunha a influência crescente das empresas na
evolução económica, ambiental e social, os investidores e outros stakeholders esperam os mais altos
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padrões de ética, transparência, sensibilidade e responsabilidade dos executivos e gerentes das
empresas. Espera-se, cada vez, mais que os sistemas de governance se estendam para além do seu
tradicional foco nos investidores e no desempenho económico e se dirijam a diversas partes
interessadas, considerando também o desempenho social e ambiental da empresa.
As iniciativas socialmente responsáveis têm uma longa história na Europa. O que distingue a actual
compreensão da sustentabilidade das iniciativas do passado é a tentativa de geri-la estrategicamente
e desenvolver instrumentos para isso. As novas abordagens implicam uma aproximação dos modelos
de negócio, expondo expectativas de todas as partes interessadas e a inclusão do princípio da
melhoria contínua como vector central das estratégias de negócio das empresas (WBCSD, 2004).
Actualmente, a sustentabilidade está directamente relacionada com a confiança, sem a qual nenhum
tipo de negócio é possível ter sucesso. Um dos vectores mais importantes da sustentabilidade é a
prevenção e gestão do risco – questões que anteriormente eram menosprezadas pelos investidores
(como por exemplo, direitos humanos, relações com as comunidades e com o ambiente, saúde e
segurança, discriminação, entre outros) são agora consideradas questões fundamentais no universo
das empresas de todos os sectores. A incorporação destas questões podem ser inicialmente bastante
dispendiosas para a empresa, não apenas em termos financeiros, mas também porque podem
influenciar toda a sua forma de operar e a forma como são percepcionadas pela sociedade em geral.
Do lado de fora da empresa temos uma sociedade cada vez mais exigente, informada e alerta para
as grandes questões globais do desenvolvimento mundial. Para ser sustentável uma empresa não
pode operar de forma isolada, devendo gerir o seu impacte geral e a sua contribuição para a
sociedade. Isto implica a definição de valores muito sólidos, conducentes à elaboração de políticas e
à sua aplicação através de processos específicos de gestão e controlo. Tendo tudo isto em
consideração, os processos então desenvolvidos devem constituir um sistema de corporate
governance que estimule uma tomada de decisão responsável (ISU, 2001).
O facto de a indústria da construção ser o maior empregador industrial na Europa e ter associados
inúmeros impactes, traz-lhe responsabilidades ambientais e sociais mais extensivas que outros
sectores. Por exemplo, o facto de a construção contribuir em mais de 50% para o capital anual de
investimento da Europa implica que os elevados impactes ambientais necessitam de ser geridos
adequadamente.
A indústria da construção está apta a fornecer soluções para a maior parte dos desafios económicos,
ambientais e sociais que resultam deste impactes, com um esforço conjunto de diferentes actores
envolvidos no sentido de encontrar os resultados mais sustentáveis e realistas (Kibert, 2005).

4.4.3

A comunicação da sustentabilidade no sector da construção

Um estudo da KPMG (2004) mostrou que a importância de existirem formas de comunicação da
sustentabilidade ainda não está bem implícita nas empresas. Neste sector particular, os esforços em
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aumentar o número de empresas que publicam relatórios de sustentabilidade regularmente podem
melhorar a imagem deste sector e, consequentemente, melhorar alguns factores associados a este
sector como a saúde e segurança, planos de formação adequados e atrair novas pessoas para o
sector (Santos, 2005). Este último ponto é importante na medida em que as pessoas mais novas
estarão, à partida, mais alerta para estas novas questões.
O debate que tem existido até agora é mais direccionado para empresas de grandes dimensões,
deixando de fora algumas necessidades e características específicas das PME’s, que no entanto,
como já se referiu, representam 97% da indústria da construção. A sustentabilidade não pode, no
entanto, ser negligenciada pelas empresas de menor dimensão. De facto muitas destas empresas
empregam já estes princípios (nomeadamente em termos de progresso social e politicas ambientais),
mas sem que se refiram de facto a eles como questões de sustentabilidade e sem que o
comuniquem.
Geralmente estas empresas não estão associadas à publicação de relatórios de sustentabilidade
longos e detalhados, principalmente porque não têm os recursos humanos e financeiros para os
elaborar. Preferem primeiro ganhar uma posição no mercado, transmitir uma imagem sólida aos seus
stakeholders e só depois começar a elaborar e publicar alguns documentos que considerem estas
questões.
Os códigos de conduta são instrumentos inovadores e importantes na tomada de posição da empresa
quanto à sustentabilidade. Cada vez mais empresas de construção consideram muito importante
estabelecer códigos de conduta como forma de orientar os seus colaboradores e simultaneamente
passar para os seus clientes e outros stakeholders uma expressão das políticas existentes e os seus
compromissos na melhoria do desempenho. No mínimo, um código de conduta pode explicar os
compromissos em termos da abordagem da empresa em relação a ética, empregados e ambiente. É
fundamental que toda a cadeia de valor das empresas da construção esteja envolvida nestes
compromissos, desde o cliente à autoridade reguladora, do gestor de projecto a todas as empresas
subcontratadas e fornecedores, para atingir a implementação com sucesso dos princípios de
desenvolvimento sustentável.
Apesar de existir uma forma pré-definida de reportar estes dados, que vão diferir de sector para
sector e de empresa para empresa, a FIEC (Federação da Indústria Europeia de Construção)
aconselha a que sejam seguidas as Directrizes publicadas pela Global Reporting Initiative (GRI). Os
princípios da sustentabilidade no sector da construção são baseados nos pressupostos de que:
•

A responsabilidade social corporativa deve ser considerada como uma componente do
desenvolvimento sustentável;

•

O desenvolvimento sustentável é um conceito baseado em três pilares: económico, social e
ambiental;

•

Os pilares social e ambiental apenas podem existir num ambiente económico saudável, que é
um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável;
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•

O balanço equilibrado destes três pilares é essencial para assegurar que as empresas de
construção e os seus stakeholders são capazes de contribuir efectivamente para o grande
objectivo da Estratégia de Lisboa, que é transformar a União Europeia na “economia de
conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento económico
sustentado com mais e melhores empregos e uma melhor coesão social”.

Reconhecimento do pilar económico

Reconhecimento do pilar social

Reconhecimento do pilar ambiental

A indústria da construção representa

Cerca de 2,4 milhões de empresas

O ambiente construído produz

cerca de 9,9% do GDP (Gross

(EU22), das quais 97% são PME’s com

aproximadamente um terço das

Domestic Product) e contribui para

menos de 20 empregados, fazem deste

emissões totais de GEE;

cerca de 50,8% da FBCF (Formação

sector o maior empregador da Europa o

Bruta de Capital Fixo);

que implica uma responsabilidade

Para desenvolver uma gestão

social alargada, principalmente na

Os resíduos resultantes das actividades

sustentável, as entidades legisladoras e

formação, saúde e segurança;

de construção e demolição constituem

autoridades públicas devem assegurar

um dos maiores fluxos de resíduos

que as empresas podem operar dentro

produzidos na Europa, no entanto a

de um sistema equilibrado e adequado

maior parte é já reciclada.

e num ambiente competitivo;
Um pré-requisito para o

Estima-se que 14 milhões de

Cerca de 50% dos materiais virgens

desenvolvimento sustentável é um

operadores (EU22) agregam 7,2% do

utilizados da natureza são utilizados na

ambiente económico saudável, no qual

total do emprego.

construção;

as empresas podem desenvolver as
suas actividades comerciais e gerar
lucros.
Tabela 12 – Resumo da Triple Bottom Line no sector da construção.

Fonte: FIEC, 2005

Para as empresas que apenas operam em países Europeus (ou outros países considerados como
desenvolvidos) as questões relacionadas com os direitos humanos e as práticas laborais condignas
não apresentam um carácter tão preocupante, uma vez que nestes casos além de existirem diversos
documentos legislativos que permitem que as autoridades competentes regulem este sector, a
própria economia característica destes países não gera com frequência casos que ilustrem o não
cumprimento destes princípios. Por outro lado, quando as empresas operam em países em
desenvolvimento (ou subdesenvolvidos), as preocupações com esta matéria são acrescidas,
nomeadamente porque estas economias são, ainda, caracterizadas por questões de pobreza,
corrupção e falta de transparência.
Uma mudança profunda do ambiente externo à empresa, pode implicar a desvalorização dos seus
recursos e capacidades podendo mesmo ser considerados obstáculos à mudança necessária, para
que a empresa possa responder às recentes exigências e criar novas vantagens competitivas
(Leonard – Barton, 1992; Hart, 1995). As mudanças criadas pela adopção do desenvolvimento
sustentável como novo paradigma de desenvolvimento económico, podem ser consideradas como o
motor de inovação em recursos e capacidades empresariais emergentes, gerando novas vantagens
competitivas.
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Estes factores de mudança foram integrados num modelo referido por Stuart Hart a que chamou
Visão da Empresa baseada em Recursos Naturais (Hart, 1995), demonstrando que as empresas
podem desenvolver recursos e capacidades que lhes permitam obter vantagens competitivas a longo

prazo, simultaneamente contribuindo para o desenvolvimento sustentável do ambiente externo
(social e ambiental). Hart apresenta assim capacidades estratégicas que as empresas deverão
desenvolver para obter futuras vantagens competitivas, no entanto, a aquisição de determinado
recurso pode depender de outros entretanto adquiridos (dependência), ou a implementação de uma
determinada capacidade estratégica implicar outras capacidades estratégicas prévias (sobreposição).
Por exemplo, a implementação de programas de prevenção da poluição associados a uma
responsabilidade social e ambiental, abre a possibilidade de a empresa construir uma reputação
diferenciada, facilitando assim a adopção de uma estratégia de desenvolvimento sustentável (Hart,
1995).

Ao detalhar as vantagens competitivas geradas por estas estratégias, a sua sustentabilidade só será
possível se lhes for associada uma legitimidade social, ligando-as ao ambiente externo da empresa, e
possibilitando, assim, a promoção do desenvolvimento sustentável fora da esfera de acção
empresarial. As vantagens competitivas, segundo o modelo de Hart (1995), estão sobretudo ligadas à
redução de custos ou diferenciação do produto ou serviço da empresa. Estas vantagens, no entanto,
podem ser tidas como relativas (de curta duração e rapidamente alcançáveis por competidores) ou
absolutas (onde a estratégia encetada proporciona uma viragem radical da perspectiva da empresa
sobre o seu posicionamento de mercado, procurando novos nichos de negócio), mais vantajosas a
longo prazo (Hockerts, 2001).

Empresas que procuram vantagens relativas, ao contrário das absolutas, seguirão estas estratégias
apenas enquanto o ambiente competitivo estiver a favor das mesmas, acabando por voltar a métodos
que não favorecem directamente o seu desenvolvimento sustentável. Apesar de, a uma acção
prematura, estar associado um grau de incerteza elevado, um gestor inactivo arrisca-se a pagar um
elevado preço, posteriormente, pela sua inactividade (Hockerts, 2001).

4.4.4

A construção sustentável

De acordo com a bibliografia estudada, verifica-se que as práticas ancestrais de construção eram
muito mais sustentáveis do que actualmente, no entanto o fascínio por novas técnicas de construção
e inovações arquitectónicas associadas à inconsciência de que os recursos naturais são finitos
conduziram a que estas práticas fossem caindo em desuso. Os interesses básicos da construção, na
sua perspectiva mais pura de fornecer conforto aos ocupantes, foram gradualmente sendo
substituídos pelos interesses económicos e estéticos dos próprios promotores da construção, até
que, para suprimir o desconforto causado por determinadas situações, houve a necessidade de
introduzir soluções tecnológicas como sistemas de iluminação e climatização artificial.
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Obviamente que isto trouxe problemas acrescidos, não tanto para a dimensão económica do sector,
mas em termos de impactes ambientais, nomeadamente no que respeita ao aumento de consumos
energéticos dos edifícios (principalmente energia eléctrica). Sabe-se que as exigências dos
utilizadores em termos de conforto aumentaram e as próprias alterações climáticas (aumento das
temperaturas médias globais) também obrigam a que as exigências sejam maiores, mas as técnicas
ancestrais mostram que estes consumos são exagerados e podem ser diminuídos ou mesmo
eliminados optando por outras formas como a alteração das opções de construção e/ou arquitectura,
direccionando-as para conceitos bioclimáticos.
Com o progressivo reconhecimento da importância e responsabilidade ambiental do sector da
construção, surgiu, na década de 90, o conceito de construção sustentável, bem como algumas
orientações para a sua implementação, avaliação e reconhecimento das características ambientais
da construção, em especial no edificado urbano. O conceito de construção sustentável foi pela
primeira vez referido na Primeira Conferência sobre Construção Sustentável (Tampa, 1994), pelo
Prof. Charles Kibert, como a “criação e gestão de uma ambiente construído saudável, baseado na
eficiência de recursos e princípios ecológicos”. Recentemente o Prof. Kibert declarou que este não
pode ser considerado como um conceito estático e que tem actualmente outras questões associadas
como a ética da aplicação dos seus princípios (Kibert, 2005).
De acordo com este conceito, a sustentabilidade na construção visa, de forma geral, o conjugar de
dois objectivos macro: a minimização dos impactes adversos das construções sobre o ambiente e,
simultaneamente, a criação e manutenção de condições ambientais saudáveis para os utilizadores de
edifícios ou das populações circundantes aos projectos desenvolvidos.
A construção sustentável deve perspectivar todo o ciclo de vida de um determinado projecto e
considera que os recursos da construção são os materiais, o solo, a energia e a água. A partir destes
recursos, Kibert estabeleceu os cinco princípios básicos da construção sustentável:
1. Reduzir o consumo de recursos;
2. Reutilizar os recursos ao máximo;
3. Reciclar materiais do fim de vida do edifício e usar recursos recicláveis;
4. Proteger os sistemas naturais e a sua função em todas as actividades;
5. Eliminar os materiais tóxicos e os subprodutos em todas as fases do ciclo de vida.
Apesar de podermos retirar destes princípios alguns indícios dos dois outros pilares da
sustentabilidade, as suas implicações são, essencialmente, ambientais. A redução do consumo de
recursos, como água e energia, ou a reutilização e reciclagem de materiais conduz a empresa que
aplique estes princípios à redução dos próprios custos associados às práticas tradicionais. Por outro
lado, a prestação de um serviço ao cliente que o permita ter menos custos durante a utilização do
edifício é uma vantagem reputacional e competitiva da empresa que desenvolve um projecto com
estas práticas.
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Incorporar, ao longo de todas as fases de um edifício – logo desde o seu planeamento – os princípios
da sustentabilidade, implica pensar todo o ciclo de vida dos empreendimentos, deste a exploração
dos recursos naturais neles incorporados até ao final da sua vida útil e consequente geração de
resíduos. Se, por exemplo, as empresas aproveitarem os seus resíduos para os reutilizarem na forma
de "novos produtos", estarão a diminuir o impacte no ambiente e provavelmente a diminuir os seus
custos (aumentando os seus lucros). Por outro lado, se desenvolverem projectos com recurso a
energias alternativas ou materiais e técnicas que permitam menores consumos, também reduzem os
seus próprios custos e podem apresentar um serviço de igual ou melhor qualidade, a preço mais
reduzido e de maior responsabilidade ambiental e social.
Exemplos disto são os empreendimentos onde, para uma maior eficiência do consumo de recursos,
são utilizados materiais de construção que incorporam material reciclado e em que a circulação
automóvel é restrita (com deslocações feitas a pé, de bicicleta ou em transportes colectivos).
Também a reutilização da água e abastecimentos diferenciados por tipo de uso, permite poupanças
significativas. O aquecimento de um edifício, por exemplo, pode ser assegurado por painéis solares
em vez de ar-condicionado, implicando assim um decréscimo nos consumos de energia de fontes
não renováveis. Se por vezes os custos deste tipo iniciativas são superiores aos valores "normais",
pelo menos em relação ao investimento inicial,são também compensados por ganhos comerciais no
curto prazo, pela diferenciação do produto via qualidade de vida que proporciona, e de médio/longo
prazo, pelas poupanças que proporcionam aos potenciais clientes, seus futuros utilizadores.
Existem hoje, e cada vez mais, oportunidades de reabilitação urbana (em oposição a novas
construções), passíveis de serem encaradas como um desafio pelas empresas do sector. A
reabilitação é tida como a tendência a seguir, pois proporciona uma qualidade de vida superior às
populações que por sua vez tendem a apreciar e a atribuir-lhe mais valor. Quando bem planificada e
implementada, pode e deve contribuir para a revitalização das nossas cidades, devolvendo-lhes um
funcionamento socioeconómico mais sustentável.
Voltando à questão das emissões atmosféricas associadas ao consumo de energia, que é o objecto
deste estudo, importa referir que a margem de actuação é muito grande na projecção e construção de
edifícios novos (com boas qualidades térmicas) mas a renovação ou reabilitação de edifícios
existentes também apresenta uma grande margem de melhoria face aos consumos actuais através
da implementação de medidas de optimização energética (Gonçalves, 2006).
Aqui entra a análise económica de viabilidade em termos das opções a tomar, considerando se será
mais (ou menos) rentável a construção de raíz, incluindo os custos acrescidos de construções
climaticamente correctas ou se, por outro lado, será mais viável considerar-se a reabilitação do
património urbano existente. Em qualquer um dos casos, impõe-se a questão de que existe a
percepção geral de a construção energeticamente sustentável é sempre mais onerosa que a
construção tradicional (sem preocupações ao nível do desempenho energético dos edifícios).
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O Prof. Manuel Collares-Pereira 25, que há vários anos se dedica ao estudo das energias renováveis
tem apresentado algumas perspectivas animadoras para estas duas questões. Segundo ele, a
construção de edifícios ambientalmente adequados do ponto de vista energético (sem infiltrações,
com bons isolamentos, com vidros duplos em vez de simples, com uma orientação solar adequada,
entre outras opções) não prejudica de forma perceptível o custo de um edifício construído de raiz,
visto contribuir apenas em cerca de 2-4% para o seu custo final, valor que rapidamente é recuperado
pela redução de consumos durante a operação do edifício.
Segundo ele, no caso da reabilitação de edifícios, a introdução de mecanismos bioclimáticos (opções
de reabilitação arquitectónica que permitem a introdução de mecanismos de optimização energética)
o aumento do custo da obra pode, em média aumentar mais 30% do que se estes tivessem sido
implantados logo desde início (durante a construção), devido a adaptações que por vezes têm de ser
feitas nos edifícios. No entanto, o resultado final é, em grande parte das situações, favorável à sua
implantação, devido à significativa redução dos consumos energéticos. Num caso ou noutro, existe a
convicção de que no final o aumento dos custos iniciais pode ter uma contribuição bastante apelativa
para um potencial consumidor, visto por um lado a temática ambiental ser, cada vez mais, um factor
de diferenciação associado a qualidade e inovação, e por outro lado o factor de poupança económica
associada poder ser um incentivo extra à compra da habitação pretendida, sobretudo se se tiver em
conta o crescente aumento do custo energético que todos os cidadãos têm vindo a sentir nos últimos
anos (com perspectivas de futuro pouco animadoras, depois de mais uma vez se ter estabelecido um
novo recorde no preço do petróleo).
O Prof. Collares Pereira têm valorizado ainda as questões associadas ao conforto dos ocupantes dos
edifícios, uma vez que é possível (sobretudo para as habitações), construir um edifício de forma a
cumprir com todos os requisitos de conforto total sem recurso a fontes de energia convencional, isto
é, construir um edifício 100% solar, por exemplo, e a custos não distinguíveis das práticas normais de
construção. Talvez por esta razão a arquitectura bioclimática tem vindo a ganhar peso mesmo em
projectos de habitação social, como é o caso do empreendimento promovido pela Norbiceta, no Porto
que integra o projecto SHE – Sustainable Housing for Europe, classificado energeticamente como
Classe A (INH, 2007) pelos critérios que integra e que permite um desempenho energético
considerado muito bom.
Em Portugal, os primeiros edifícios classificados como bioclimáticos, por terem incorporado medidas
solares passivas ou com um tipo de arquitectura bioclimática começaram a ser construídos por volta
dos anos 80, por iniciativa de alguns arquitectos e engenheiros ligados ao sector da energia. Desde
então esta área tem evoluído um pouco por todo o mundo sendo que Portugal não é excepção. No
entanto, tal como em quase tudo, a velocidade de penetração no mercado tem sido mais lenta do que
o desejável e o facto de os grandes grupos associados à construção tardarem em transformar estas
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Investigador INETI – UESTE (Unidade de Energia Solar e Térmica)

69

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

práticas como hábitos nos seus projectos tem ajudado a que este sector se encontre, de certa forma,
um pouco estagnado.
Finalmente o Prof. Collares-Pereira confirma que a forma de implementação está muito mais
facilitada do que há alguns anos atrás, dada a existência de diversos estudos e programas
específicos (software informático) de suporte à escolha de opções arquitectónicas e materiais de
construção. Também existem já várias empresas neste sector que providenciam várias soluções,
desde caixilharias para as janelas, até ao isolamento, passando por soluções activas de painéis
solares e fotovoltaicos. Em paralelo, existem já alguns ateliers de arquitectura que propõem serviços
especificamente vocacionados para este tipo de construção, alguns dedicando-se de forma específica
à arquitectura bioclimática.
O tipo de “filosofia” associado à arquitectura bioclimática é a base do futuro do desenvolvimento
sustentável e como tal deveria ser um sector chave para qualquer governo, sobretudo depois de se
terem referido a importância de políticas governamentais que promovam eficazmente a inovação em
sectores estratégicos para o país. A arquitectura bioclimática e a construção sustentável serão
certamente duas áreas com impacte significativo na sociedade e na economia portuguesa nos
próximos anos 26.
Em adição, entre as preocupações principais dos habitantes dos países da OCDE (Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Económico) está o desenvolvimento sustentável. É extraordinário
que esta preocupação seja já posta ao mesmo nível que outras como a saúde e a segurança, sendo
ainda mais notável o facto de que a sociedade já se começa a aperceber que a questão do
desenvolvimento sustentável contém ramificações muito para além da protecção do ambiente, sendo
uma delas a construção sustentável. Esta área será porventura uma das que mais directamente
intervém no dia-a-dia dos cidadãos, não se percebendo portanto que a esta não seja dada maior
ênfase nas preocupações governamentais.
Temos vindo a sublinhar que o desenvolvimento sustentável está inequivocamente relacionado com a
optimização dos recursos disponíveis através da evolução dos processos utilizados ou da emergência
de novas tecnologias que auxiliem a este fim. Assim sendo, conclui-se que o desenvolvimento
sustentável está directamente ligado ao conceito de inovação, através da inovação dos processos e
propondo soluções que apesar de não lidarem com alta tecnologia, são inovadoras. Destaca-se ainda
a profunda revolução que terá lugar quando todas estas soluções passarem a ser de utilização
comum e frequente.
A maior inovação de todas será a imposta pela revolução na organização e estruturação de todo o
sector da construção e pela revolução de mentalidade de todos os intervenientes, desde o promotor
ao consumidor. Nessa altura, conseguir-se-á uma alteração profunda no que respeita o
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Declaração do Exmo. Sr. Prof. Francisco Nunes Correia, Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e

Desenvolvimento Regional, na Conferência Sustainable Building 07, 12-14 Setembro, IST, Lisboa.
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desenvolvimento sustentável, em matéria da construção, dos edifícios e do seu desempenho. Esta
área é, sem dúvida, uma fonte de inspiração para arquitectos e engenheiros, assim como um factor
de bem-estar para a humanidade, melhorando a qualidade de vida de futuras gerações.
O nosso planeta sempre primou pela diversidade e por nos surpreender com as soluções mais
inimagináveis. A arquitectura bioclimática, pelo facto de propor uma construção com soluções
específicas a cada situação, é um desafio à criatividade de toda a comunidade e insere-se nesta
lógica de diversidade tão essencial à sustentabilidade. Com o crescimento da população e o aumento
das suas exigências a nível de conforto, a implementação de soluções sustentáveis é premente e
inevitável. O desafio principal ao avanço desta área é nitidamente cultural e organizacional, associado
à consciência ambiental da sociedade e não meramente a questões tecnológicas como muitas
pessoas crêem (Kibert, 2007).
Diversas tecnologias ambientais já atingiram um nível de maturidade que as tornam economicamente
viáveis, visto que apesar de representarem um investimento inicial mais elevado, têm a contrapartida
de um custo operacional praticamente nulo: um esquentador será certamente mais barato do que um
painel solar, mas o gás consumido pelo primeiro será um custo para o consumidor durante toda a
vida útil do mesmo, enquanto o sol utilizado pelo painel é uma energia absolutamente gratuita e
disponível sem preocupações para a humanidade durante, certamente, os próximos milhões de anos.
Outros factores de relevo impeditivos de um maior crescimento da área da arquitectura bioclimática
prendem-se com a falta de pessoal qualificado e mecanismos de suporte financeiro à inovação. Não
só existe falta de qualificação, como o percurso a seguir pelas pessoas qualificadas que pretendem
promover esta área é bastante dificultado pela inexistência de mecanismos adequados. A situação
que se vive em Portugal é algo desanimadora, pois as empresas que exploram este tipo de soluções
estão ainda um pouco atrasadas, e nem sempre aconselham os clientes da melhor maneira. Por esta
razão, quem tem de trabalhar com estes equipamentos procura informação (e de seguida compra) a
parceiros estrangeiros. Esta situação é particularmente chocante, pois sendo Portugal rico em
recursos solares seria de esperar alguma inovação e incentivo a estas soluções. Ao invés disso,
esbanjamos energias renováveis como ninguém e naturalmente, desejando um conforto térmico
elevado, utilizamos a rede convencional como compensação.
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5 O impacte dos edifícios na balança de pagamentos nacional
Nos capítulos anteriores foi realçada a importância dos edifícios (dos sectores residencial e de
serviços) em termos do consumo de energia, nomeadamente energia eléctrica, e, consequentemente,
da sua contribuição para as emissões de gases com efeito de estufa, principalmente de dióxido de
carbono (CO2).
Uma das preocupações acerca deste consumo advém das estimativas que se possam fazer em
termos futuros, isto é, se olharmos para a evolução que as emissões de CO2 têm sentido, quer em
termos gerais, que nos sectores de actividade estudados aqui, percebe-se a notável evolução
(crescente) e pode-se pensar numa projecção de emissões cada vez maiores nos próximos anos. Isto
acarreta, sem dúvida, dois grandes problemas para o país: por um lado um problema social e
ambiental com as emissões nacionais a serem cada vez maiores, contribuindo para o agravamento
das alterações climáticas e, por outro lado, um problema económico, uma vez que, como já foi
referido, Portugal já ultrapassou a sua quota de emissões previstas ao abrigo do Protocolo de Quioto
para 2012 e terá de pagar uma multa relativamente ao excedente de emissões que se registarem
nesse período.

5.1 Evolução das emissões de CO2
Portugal assumiu o compromisso, ao ratificar o Protocolo de Quioto, de em 2012 não ultrapassar as
emissões de GEE em mais 27% do que os níveis desses gases registados no ano de 1990. Isto
significa que em 2012 não se poderiam verificar emissões de GEE superiores a 80.989,94 Gg CO2e 27,
tendo em conta que as emissões desses gases em 1990 foram de 63.771,61 Gg CO2e (ver Capítulo
4.2 - As emissões atmosféricas associadas aos edifícios, Tabela 6 – Emissões totais de GEE e CO2).
Em relação apenas à emissão de CO2 (que para efeitos deste estudo foi o único gás contabilizado),
Portugal não poderá, em 2012, ter um nível de emissões superior a 59.708,50 Gg, que representa
mais 27% dos valores emitidos em 1990 (47.014,50 Gg).
Na figura seguinte, foi efectuada uma projecção dos níveis de CO2 e GEE, tendo em conta uma
perspectiva de evolução linear desde 1990 até 2012, de acordo com o limite máximo do Protocolo de
Quioto (possibilidade de aumentar até o máximo de 27% as emissões de 2012, face aos valores de
1990). Esta figura mostra também, com base nos dados consolidados e disponíveis nos NIR, a
evolução real da emissão destes gases, entre 1990 e 2004 e através dela é possível observar que em
ambos os casos (total de GEE e de CO2), Portugal tem vindo gradualmente a ultrapassar esses
limites.

27

CO2e significa uma quantidade equivalente de CO2 – para efeitos de contabilização de GEE todos os gases são convertidos

nesta unidade.
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Verifica-se que ocorreu um primeiro pico logo em 1992, que depois foi, de certa forma, compensado
com a redução das emissões no ano seguinte. Voltou a ocorrer uma subida das emissões em 1995,
para valores acima dos esperados ao abrigo do Protocolo, para mais uma vez serem reduzidos no
ano seguinte, até que, desde 1997, as emissões se têm situado sempre acima do esperado, para o
ano em causa.
A situação mais grave parece acontecer, em ambos os casos, em 2003, altura em que se verificou
um grande pico no nível das emissões e que levou a que se tivesse registado uma diferença, não só
face aos valores esperados para esse ano, de 23,60% (GEE) e 32,44% (CO2) como em relação aos
máximos permitidos para 2012 (12,85% (GEE) e 20,92% (CO2)).

12,9%

23,6%
20,9%

32,4%

Fonte: NIR (IA) e PNAC

Figura 26 – Emissões de GEE e CO2 e limites de Quioto

Em 2004, porém, voltou a registar-se uma descida das emissões de GEE e de CO2, a nível nacional,
possivelmente devido a algumas medidas tomadas para a redução global das emissões ou devido a
outras condicionantes (por exemplo de carácter económico) que tenham contribuído para que
actividades produtoras destes gases tenham tido menos emissões nesse ano.
No contexto deste estudo, importa agora analisar o impacte que os edifícios tiveram nestas emissões,
o que será efectuado de seguida, apenas em termos de CO2. Verifica-se que existe a mesma
tendência de evolução, ou seja, tanto o sector da construção, como os sectores residencial e de
serviços já aumentaram, em muito, as emissões de CO2. Se introduzirmos nesta análise a mesma
projecção linear de evolução das emissões considerada anteriormente, tendo em conta os 27% de
possível aumento das emissões nacionais até 2012 (de acordo com o Protocolo de Quioto),
facilmente se verifica que os aumentos registados em 2004 (ultimo ano para o qual existem dados)
foram os seguintes:
•

Sector da construção civil
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•

•

o

Em 2004 = 2.767,32 Gg CO2 (68,26% acima do máximo permitido para 2012)

o

Pico em 2001 = 3.304,77 Gg CO2 (100,93% acima do máximo permitido para 2012)

Sector residencial
o

Em 2004 = 7.500,38 Gg CO2 (14,11% acima do máximo permitido para 2012)

o

Pico em 2002 = 8.308,95 Gg CO2 (26,41% acima do máximo permitido para 2012)

Sector de serviços
o

Em 2004 = 9.582,65 Gg CO2 (79,29% acima do máximo permitido para 2012)

o

Pico em 2002 = 9.730,55 Gg CO2 (82,06% acima do máximo permitido para 2012)

Figura 27 – Emissões de CO2 e limites de Quioto para sector da construção, residencial e de serviços

Estas projecções têm em conta as emissões directas e indirectas associadas a cada sector de
actividade (calculadas no capítulo 4.2 - As emissões atmosféricas associadas aos edifícios) e a
estimativa de aumento linear dos níveis de 1990 (para estimar as emissões máximas permitidas em
2012).
Mais uma vez, observando as diferenças que existem ao nível do “excesso” de emissões já
registadas, para as quais a figura anterior chama a atenção, é notória a evolução que estes sectores
têm vindo a sofrer, bem como é evidente a necessidade urgente de tomar medidas para que as
emissões sejam estabilizadas e, se possível numa situação ideal, minimizadas.
Não é demais voltar a referir que estes sectores não estão considerados como um dos abrangidos
pelo Protocolo de Quioto para reduzirem as suas emissões até 2012, no entanto, tendo em
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consideração os objectivos deste estudo, considerou-se que as estimativas com base nos limites
destes acordo seriam as mais indicadas.

5.2 O PNAC e as projecções de emissões
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de Julho, estabeleceu, mediante a
adopção do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2004), as medidas
consideradas adequadas para que Portugal viesse a atingir as metas que estão fixadas no âmbito do
Protocolo de Quioto e do acordo de partilha de responsabilidades da União Europeia. Em 2006, este
programa foi revisto, constatando-se que muitos dos pressupostos do PNAC 2004 e do Plano
Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE I) tinham sido profundamente alterados, por
exemplo, no que respeita à previsão da evolução do PIB no período até 2010 (PNAC 2006).
Com esta revisão, o PNAC 2006 permitiu rever o conjunto das políticas e medidas anteriormente
equacionadas e a eficácia da sua implementação, levando à definição de um novo conjunto de
medidas e políticas adicionais de aplicação sectorial, destacando-se ainda a criação de um
mecanismo que lhes imprime um maior grau de concretização, que se traduz na obrigatoriedade de
elaboração de planos de actuação para cada medida, imprimindo um maior rigor ao PNAC (PNAC
2006).
O PNAC 2006 prevê ainda um esforço de cumprimento do Protocolo de Quioto através de medidas
domésticas nos sectores não abrangidos no CELE (mecanismo de Comércio Europeu de Licenças de
Emissões) como os transportes e o sector residencial, destacando-se a revisão do regulamento de
gestão dos consumos de energia, como RCCTE e o RSECE.
Os gráficos seguintes ilustram o resultado de algumas projecções que foram efectuadas para estimar
as emissões de dióxido de carbono no horizonte do Protocolo de Quioto de acordo com os cenários
que constituem o PNAC 2006:
•

Cenário 1 – Business as usual (BAU) – este é um cenário que contempla as projecções de
evolução de emissões num cenário de referência, sem medidas de minimização dessas
emissões (excepto as já consideradas anteriormente e em aplicação);

•

Cenário 2 – Medidas adicionais (MA) – este cenário projecta a evolução das emissões tendo
em conta algumas medidas sectoriais propostas ao abrigo do PNAC 2006 e adoptadas pelo
Governo Português.

Em ambos os casos são sempre considerados sempre os cenários Alto e Baixo, que tendem a
representar a margem de erro associada às projecções.

5.2.1

Metodologia de cálculo de projecções das emissões nacionais dos edifícios

As projecções de emissões nacionais foram calculadas com base em dois pressupostos distintos. Em
primeiro lugar as foram calculadas as “emissões possíveis” ao abrigo do Protocolo de Quioto (de
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acordo com a projecção linear já referida) e, posteriormente, foram calculadas as previsões de
emissões para cada um dos sectores considerados neste estudo, tendo em conta (entre outras
variáveis) o crescimento económico previsto para cada um.
Foi na estimativa das emissões previstas que se encontraram as maiores dificuldades deste estudo.
Essas dificuldades estão relacionadas com a obtenção de dados (em tempo útil e de forma válida)
referentes ao crescimento destes sectores. Existia a consciência de que uma projecção correcta das
emissões teria de contabilizar um grande número de variáveis e pressupostos, os quais poderiam vir
a verificar-se muito divergentes e falaciosos, tais como:


Evolução do perfil de consumo energético, ou seja, as fontes de energia mais utilizadas
actualmente podem não ser as mesmas daqui a cinco ou dez anos;



Evolução demográfica, económica e social, que traduz as necessidades nacionais em termos
de número de edifícios e consequentemente consumo de energia;



Evolução tecnológica ao nível da eficiência energética de processos e equipamentos.

O facto de não se conseguirem estes dados, com relativa fiabilidade, levou-nos a procurar outras
alternativas, nomeadamente a análise do Anexo Técnico do PNAC 2006 – Oferta de Energia,
Indústria, Construção e Obras Públicas e Outros.
Este documento viria a tornar-se, no entanto, insuficiente para o cálculo das projecções de emissões
dos sectores residencial e de serviços, pelo que foi contactado o CEEETA – Centro de Estudos em
Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente, que esteve envolvido na elaboração do PNAC
2006. De facto, este centro efectuou o trabalho de projecção dos consumos de energia e emissões,
no âmbito desse programa, por solicitação do Instituto do Ambiente. Foram elaborados diferentes
cenários de procura energética para todos os sectores de consumo de energia (com excepção dos
transportes) e apesar da informação referente as sectores residencial e de serviços não ter sido
publicada, foi validada pelo Governo Português, servindo de suporte ao PNAC 2006.
As projecções foram calculadas (pelo CEEETA) para estes sectores com base em vários
pressupostos, nomeadamente acerca da aplicação, ou não, das medidas de redução de consumos
de maior ou menor penetração das tecnologias mais eficientes.
A partir destes dados optou-se por centrar o estudo das projecções apenas nos sectores residencial e
de serviços, deixando de parte o sector das actividades de construção. Isto deve-se ao facto de, para
esse sector, não terem sido encontrados dados que permitissem uma projecção semelhante. No
entanto, como dos três subsectores em análise, este era o que apresentava uma menor percentagem
de emissões, não nos pareceu que a qualidade e objecto do estudo fossem afectados pela sua
omissão na contabilização das projecções de emissões, desde que se retivesse a ideia de que a
partir deste ponto, as projecções de emissões se encontram subavaliadas (ou seja, se também
contabilizássemos este subsector as emissões seriam ainda maiores).
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Para estimar as emissões directas dos sectores residencial e de serviços, o PNAC 2006 considera
alguns pressupostos, como por exemplo:
1) A modelização da procura de energia nos sectores residencial e de serviços seguiu uma
metodologia que tem vindo a ser utilizada tradicionalmente para estudos de longo prazo quer a
nível da União Europeia, quer em Portugal.
a) Esta metodologia tem por base o conhecimento de um conjunto muito vasto de variáveis ou
indicadores que permitem caracterizar a situação inicial bem como a formulação de hipóteses
de evolução demográfica, económica, social, tecnológica e energética, que são agregadas de
forma coerente para constituir cenários prospectivos da evolução da procura de energia a
nível nacional.

2) No sector residencial a procura de energia é simulada, inicialmente, em termos de energia útil,
desagregando as necessidades dos agregados familiares em (i) aquecimento e arrefecimento de
ambiente, (ii) cozinha, (iii) água quente e (iv) electricidade específica. A procura de energia para
cada uso final é calculada em duas etapas:
a) Numa primeira fase, o modelo simula a evolução das quantidades de energia útil para cada
categoria de consumo em função da evolução de um conjunto de variáveis demográficas e
socioeconómicas (por exemplo, população total, número de agregados familiares ou
condições de conforto das famílias).
b) Numa segunda fase o modelo determina, para cada categoria de consumo, a procura final de
energia tendo em conta a evolução de um conjunto de variáveis socioeconómicas,
tecnológicas, energéticas e ambientais (como o poder de compra das famílias, preços dos
diferentes produtos energéticos, normas técnicas para os edifícios e equipamentos,
progresso tecnológico, introdução de novos produtos energéticos como o gás natural no final
da década de 90, entre outros).

3) No sector dos serviços, a procura de energia é simulada de forma similar ao sector residencial,
tendo por base indicadores socioeconómicos como o VAB (valor acrescentado bruto) e o número
de empregados em vez de variáveis demográficas como a população total e o número de
agregados familiares. No entanto, o consumo de energia útil é simulado considerando os usos: (i)
calor (agrupando os usos de aquecimento de ambiente, águas quentes e cozinha), (ii)
arrefecimento de ambiente, (iii) electricidade específica (integrando a iluminação pública, a
ventilação e outros usos).
a) A partir desta estimativa dos consumos em energia útil, o modelo simula os consumos de
energia final tendo em conta um conjunto de variáveis socioeconómicas, técnicas,
energéticas e ambientais.
As tabelas seguintes ilustram as projecções de emissões em cada um dos cenários apresentados,
para os sectores residencial e de serviços.
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Cenário
1
Tipo de
Emissõe
s
Directas

Cenário BAU (Business as usual) – Emissões de CO2 em Gg
Cenário BAU-Baixo

2005

2010

2015

2020

2005

2010

2015

2020

Serviços

3.760,38

4.359,19

5.201,28

6.231,98

3.760,38

4.359,19

4.861,24

5.458,70

Residencial

2.409,09
15.894,7
4
7.711,51
19.655,1
1
10.120,6
1
29.775,7
2

2.539,93
18.425,8
4
8.130,33
22.785,0
3
10.670,2
6
33.455,2
9

2.617,64
21.985,3
0
8.379,08
27.186,5
8
10.996,7
3
38.183,3
1

2.639,35
26.341,9
7
8.448,55
32.573,9
5
11.087,8
9
43.661,8
4

2.409,09
15.894,7
4
7.711,51
19.655,1
1
10.120,6
1
29.775,7
2

2.539,93
18.425,8
4
8.130,33
22.785,0
3
10.670,2
6
33.455,2
9

2.561,54
20.547,9
9
8.199,48
25.409,2
4
10.761,0
1
36.170,2
5

2.549,77
23.073,4
0
8.161,82
28.532,1
0
10.711,5
9
39.243,6
8

Indirecta Serviços
s
Residencial
Serviços
Total

Cenário BAU-Alto

Sector

Residencial
Total

Tabela 13 – Projecção de emissões no cenário BAU (alto e baixo)

Cenário
2
Tipo de
Emissõe
s
Directas

Cenário Medidas Alternativas – Emissões de CO2 em Gg
Cenário MA-Baixo

2005

2010

2015

2020

2005

2010

2015

2020

Serviços

3.760,38

4.161,04

4.580,88

5.097,07

3.760,38

4.161,04

4.297,09

4.493,22

Residencial

2.409,09
15.894,7
4
7.711,51
19.655,1
1
10.120,6
1
29.775,7
2

2.465,94
17.588,3
0
7.893,46
21.749,3
5
10.359,4
0
32.108,7
4

2.454,69
19.362,9
3
7.857,48
23.943,8
1
10.312,1
7
34.255,9
8

2.390,00
21.544,8
0
7.650,38
26.641,8
7
10.040,3
8
36.682,2
4

2.409,09
15.894,7
4
7.711,51
19.655,1
1
10.120,6
1
29.775,7
2

2.465,94
17.588,3
0
7.893,46
21.749,3
5
10.359,4
0
32.108,7
4

2.412,82
18.163,3
5
7.723,44
22.460,4
4
10.136,2
6
32.596,7
0

2.330,92
18.992,3
9
7.461,28
23.485,6
0

Indirecta Serviços
s
Residencial
Serviços
Total

Cenário MA-Alto

Sector

Residencial
Total

9.792,20
33.277,8
0

Tabela 14 – Projecção de emissões no cenário MA (alto e baixo)

É importante realçar aqui que apenas as emissões directas foram obtidas directamente dos cálculos
do CEEETA, pois tal como acontecia com os dados dos NIR, não foram contabilizadas as emissões
indirectas associadas a estes sectores.
Uma vez que nestas projecções apenas se poderia inferir o total das emissões directas destes
sectores e, como foi verificado existir uma parcela significativa de emissões indirectas associadas,
estas foram calculadas com recurso à extrapolação da sua significância nos anos anteriores, ou seja,
a título de exemplo, se as emissões indirectas de um sector entre 1990 e 2004 representavam 150%
das emissões directas, para o período entre 2005 e 2020, as emissões indirectas foram calculadas
multiplicando as emissões directas por esse factor de 150%. Com a média do rácio das emissões
indirectas / emissões directas, entre 1990 e 2004, para cada um dos sectores, foi possível estimar, de
uma forma simples, as emissões indirectas.
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As figuras seguintes traduzem os dados das tabelas já apresentadas, de forma a permitir a
visualização das projecções de emissões totais dos sectores residencial e de serviços (no caso de
emissões directas e indirectas) entre 2005 e 2020, tendo em conta os cenários BAU e MA.

6,98 Mt CO2

Figura 28 – Projecções Emissões CO2 em cenário alto (BAU e MA)

5,97 Mt CO2

Figura 29 – Projecções Emissões CO2 em cenário baixo (BAU e MA)

Das figuras anteriores decorre a seguinte análise:


No Cenário Alto, as medidas adicionais previstas permitirão uma redução de cerca de 6,98
milhões de toneladas até 2020;



No Cenário Baixo, as medidas adicionais previstas permitirão uma redução de cerca de 5,97
milhões de toneladas até 2020.

Uma vez que foi introduzido o conceito de medidas adicionais, com base nas quais foram efectuadas
as projecções anteriores, serão sistematizadas de seguida as medidas de redução de emissões,
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aplicáveis aos sectores em estudo, que fazem parte de um cenário de referência (tomadas como
certas) e do cenário de medidas adicionais, de acordo com o estipulado pelo PNAC 2006.

Medidas
MRe1
Programa E4, E-FRE
Energias Endógenas e
Produção de Electricidade a
partir de Energias Renováveis
MRe3
3E - Eficiência Energética
nos Edifícios
MRe4
Programa Água Quente
Solar para Portugal

Medidas do Cenário de Referência do PNAC 2006
(aplicáveis aos sectores residencial e de serviços)
Meta 2010
Observações
O cenário de produção de electricidade a
partir de FRE representa 39% do consumo
bruto de electricidade em 2010. As metas
Produção Eólica: 4500 MW - 2010
constantes na Resolução do conselho de
Ministros n.º 63/2003 de 28 de Abril (e.g.
componente eólica de 3750 MW em 2010)
estão consideradas integralmente
Adopção dos novos regulamentos
Regulamentos adoptados através do
RCCTE e RSECE, com um aumento de
Decretos-Leis n.º 79/2006 e n.º 80/2006,
eficiência térmica dos novos edifícios
ambos de 4 de Abril
em 40%. Efeito a partir de 2007.
2
i) 2005 e 2006: 13.000 m /ano
ii) 2007 – 2020: instalação de 100.000
2
m /ano, com o efeito da entrada em
vigor plena em 2007 de nova legislação
sobre edifícios

Tabela 15 - Medidas do cenário de referência (PNAC 2006) aplicáveis a sectores residencial e serviços
Medidas do Cenário de Medidas Adicionais do PNAC 2006
(aplicáveis aos sectores residencial e de serviços)
Potencial redução
Medidas
Meta 2010
(Gg CO2e)
MAr1 – Aumento da carga fiscal
Harmonização fiscal entre o
sobre o gasóleo de aquecimento
14
gasóleo de aquecimento e o
(sector residencial)
gasóleo rodoviário
MAs1 – Aumento da carga fiscal
(harmonização progressiva
59
sobre o gasóleo de aquecimento
atingindo o pleno em 2014)
(sector serviços)

Observações
O potencial de redução
inclui o efeito indirecto do
aumento de emissões no
sistema electroprodutor

Tabela 16 - Medidas adicionais (PNAC 2006) aplicáveis a sectores residencial e serviços

Para os sectores residencial e de serviços, foram avaliados os efeitos da aplicação de uma medida
visando a substituição do gasóleo de aquecimento por outros combustíveis e electricidade através do
realinhamento da carga fiscal sobre o gasóleo (MAr1 e Mas1). Beneficiando de ISP (Imposto sobre
Produtos Petrolíferos) e IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) reduzidos, o gasóleo de
aquecimento tem um preço final de venda que é 35% inferior ao gasóleo rodoviário, o que o torna
uma solução atractiva para aquecimento doméstico versus alternativas menos poluentes e com
menor dependência externa como biomassa ou gás. Este regime fiscal contribuiu para o aumento de
40% das vendas de gasóleo de aquecimento desde 2003, aumentando as emissões e a dependência
energética de Portugal relativamente ao petróleo.
A harmonização fiscal progressiva tem por objectivo desencorajar o investimento em novos
equipamentos de aquecimento a gasóleo, permitindo aos actuais proprietários ainda assim amortizar
o investimento passado e fomentar a utilização de combustíveis alternativos.
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5.3 A balança de pagamentos das emissões
No capítulo anterior foi estimada a quantidade de emissões previstas (em toneladas) esperadas para
o país até 2020 e a parte dessas emissões que é possível reduzir com a aplicação de medidas
específicas nos sectores residencial e de serviços. O PNAC 2006 estima que Portugal necessitará de
adquirir 5,8 milhões de toneladas CO2e/ano (5,8 Mt CO2e/ano) até 2012 de forma a, por um lado,
suprir o défice estimado, mesmo com a aplicação integral das medidas de referência e adicionais do
programa (o que, mesmo assim, equivale a um défice de 3,7 Mt CO2e/ano) e, por outro, atingir um
montante de reserva para novas instalações (equivalente a 2,1 Mt CO2e/ano).
No cálculo do orçamento previsto para financiar o Fundo Português de Carbono (FPC), estipulado
pelo PNAC 2006, e que terá como objectivo suportar as despesas referentes à aquisição das
referidas licenças de emissão, foi utilizado um valor indicativo de 12€ por tonelada de CO2 a adquirir
(ou seja, por cada tonelada de dióxido de carbono que o país emitir para além dos limites a que foi
permitido, será este o valor que terá de pagar como forma e adquirir o direito dessa emissão).
Com este valor, o orçamento total do FPC foi estimado em 348 milhões de euros, divididos de acordo
com a Figura 30. No entanto, o valor indicativo do preço de cada tonelada de carbono utilizado para
prever este orçamento não é concordante com as últimas estimativas de preços futuros 28, as
estimativas situam-se próximas dos 20€ por tonelada, o que significa que a manter-se esse preço, o
Fundo Português de Carbono necessitaria, para adquirir as 5,8 Mt CO2e, um orçamento anual de
cerca de 116 milhões de euros. Em seis anos (de 2007 a 2012), a manter-se o preço da tonelada de
carbono (sem considerar a inflação e outras variáveis que alteram este preço), isto seria equivalente
ao orçamento total de 696 milhões de euros, ou seja, o dobro do previsto pelo PNAC 2006.

Figura 30 – Orçamento do Fundo Português de Carbono (PNAC 2006)

28

Em http://www.pointcarbon.com/ (acedido pelo ultima vez em 19/09/2007, onde era visível o valor de 21,33€/t – European

Union Allowances (EUA DEC 2008))
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Com as medidas adicionais contempladas pelo PNAC 2006, aplicáveis aos sectores residencial e de
serviços é previsto que seja possível reduzir uma parte significativa das emissões de CO2 destes
sectores, tanto num cenário alto como num cenário baixo, em comparação com o cenário BAU, tal
como foi ilustrado através dos cálculos aplicados no subcapítulo anterior (ver capítulo 5.2.1).
De facto estima-se que já em 2010 e em ambos os cenários se possam reduzir cerca de 4% das
emissões face ao cenário BAU, o que considerando mais uma vez o preço indicativo de 20 €/t CO2
significa uma redução de aproximadamente 26,9 milhões de euros, ou seja, 23,2% do orçamento
anual do fundo Português de Carbono (estimado à luz dos preços futuros de emissões, ou seja, dos
696 milhões de euros).
A tabela seguinte traduz, em termos económicos, a redução que se pode conseguir, até 2020, com a
aplicação das medidas de redução de emissões dos sectores residencial e de serviços.

Cenário Alto

Cenário Baixo

BAU (Gg CO2)
MA (Gg CO2)
Diferença (Gg
CO2)
Diferença (%)
€ (1 t = 20 €)

BAU (Gg CO2)
MA(Gg CO2)
Diferença (Gg
CO2)
Diferença (%)
€ (1 t = 20 €)

2010
33.455,29
32.108,74

2015
38.183,31
34.255,98

2020
43.661,84
36.682,24

1.346,55
3.927,33
6.979,60
4,02%
10,29%
15,99%
26.930.969,18 78.546.525,82 139.591.951,62
2010
33.455,29
32.108,74

2015
36.170,25
32.596,70

2020
39.243,68
33.277,80

1.346,55
3.573,55
5.965,88
4,02%
9,88%
15,20%
26.930.969,18 71.470.979,66 119.317.629,37

Tabela 17 – Estimativa de redução de emissões de CO2 (toneladas e custos associados)

Em 2015, a manter-se, hipoteticamente, o mesmo cenário de preços de emissões de CO2, as
reduções previstas com a introdução e aplicação integral das medidas adicionais do PNAC 2006,
nestes sectores de actividade, seriam:
•

Cenário Baixo: redução de 9,88% das emissões, o que representa cerca de 71,4 milhões de
euros, equivalentes a 61,6% do Fundo Português de Carbono (actualmente previsto)

•

Cenário Alto: redução de 10,29% das emissões, o que representa cerca de 78,5 milhões de
euros, equivalentes a 67,7% do Fundo Português de Carbono (actualmente previsto)

Em 2020, não fará sentido, neste momento, continuar a efectuar projecções com base nos mesmos
preços de licenças de emissão, por ser um horizonte ainda distante, até o qual o mercado de carbono
irá sofrer, certamente grandes alterações, no entanto, deixamos aqui a nota de que (mantendo mais
uma vez o mesmo preço indicativo das licenças de CO2 de 20€ por tonelada) seria possível de evitar
mais 5,97 Mt CO2, o que equivale a 119,3 milhões de euros, isto num cenário baixo (cujas medidas
adicionais correspondem a 15,2% de redução das emissões face ao cenário BAU). Se considerarmos
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o cenário alto, os 15,99% de redução das emissões que as medidas adicionais prevêem face ao
cenário BAU, equivalem a uma redução de 6,98 Mt CO2, o que equivale a 139,6 milhões de euros.

83

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

6 Conclusões
As questões ligadas ao desenvolvimento sustentável são cada vez mais discutidas publicamente e
tidas em consideração por organizações governamentais e não governamentais, pelos mercados
nacionais e internacionais e pela população em geral. Ao longo deste estudo foi ilustrado que as
empresas que não conseguirem modificar o seu modelo de negócio, de forma que este estabeleça
um equilíbrio triple bottom line e que continuem a procurar soluções de curto prazo, não conseguirão
sobreviver no futuro, num mercado cada vez mais inovador e competitivo.
Considerando este enquadramento, é importante para o país e para as empresas Portuguesas
(principalmente para as PME’s, que normalmente desconhecem instrumentos formais de gestão
sustentável), examinar quais os principais incentivos para a criação e desenvolvimento de medidas
que promovam modelos de negócio que favoreçam o seu desenvolvimento sustentável a médio e
longo prazo. As questões energéticas, nomeadamente no que respeita ao desempenho dos edifícios,
são, sem dúvida, um ponto essencial na procura do desenvolvimento sustentável a nível nacional, por
diversas razões: porque o país é extremamente dependente da importação de energia (que detém
um peso elevado nas contas nacionais), uma vez que mais de 80% da energia consumida em
Portugal tem origem na importação de fontes exteriores; porque os edifícios residenciais e de
serviços (em conjunto com o sector da construção) consomem mais de 34% dessa energia e porque
a energia consumida é maioritariamente originária de fontes não renováveis e altamente poluentes,
como o petróleo, o que implica um elevado impacte ambiental, tanto pelo consumo de um recurso
natural esgotável, como pelas emissões de CO2 associadas (em 2004 as emissões de CO2 directas e
indirectas foram de aproximadamente 19.950 Gg, ou seja 31% do total das emissões nacionais, de
acordo com os cálculos apresentados ao longo deste estudo).
Saber promover uma boa integração dessas questões no seio das empresas que fazem parte do
universo do sector da construção (sejam empresas de construção civil ou de promoção imobiliária) é
um dos eixos de acção necessários à disseminação dos princípios da sustentabilidade e este estudo
poderá contribuir o desenvolvimento de futuros trabalhos, que poderão, inclusivamente, estender-se a
outros sectores. São estas empresas que ao definirem os projectos que irão desenvolver, têm uma
oportunidade única de contribuir proactivamente para a melhoria da sustentabilidade do sector, do
ponto de vista energético.
Adicionalmente, esta área de investigação é igualmente importante no contexto da União Europeia
(UE), que, através da Directiva n.º 2002/91/CE, de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho
energético dos edifícios estabelece que os Estados-Membros devem implementar um sistema de
certificação energética de forma a informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios,
aquando da construção, da venda ou do arrendamento dos mesmos. A UE atribui grande importância
às questões relacionadas com o desempenho sustentável dos seus Estados-Membros, exigindo a
implementação de uma estratégia de crescimento económico apoiado nos princípios de
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desenvolvimento sustentável. Por seu turno, as empresas têm um papel muito importante na
persecução desses objectivos, revestindo este trabalho de maior relevância.
Em Portugal estas preocupações estão bem iminentes com a recente legislação para o desempenho
energético dos edifícios, pelo que este trabalho pretendeu chamar a atenção para os benefícios
práticos do desempenho energético, tanto para as empresas que operam nesta área, como para a
economia nacional e para a sociedade em geral. As conclusões desta análise serão discutidas nos
próximos pontos.
Apesar de, no início deste estudo, se ter introduzido a ideia de que as vantagens decorrentes de
redução das emissões se podiam considerar ao nível de quatro dimensões (empresa de
construção/promoção imobiliária, desenvolvimento económico nacional, consumidor e sociedade em
geral), pensamos que em termos de discussão final, estas conclusões podem ser agregadas em
apenas dois níveis: as empresas e o desenvolvimento económico nacional, sendo que as outras duas
dimensões estão (implicitamente) englobadas nestas.

6.1 Vantagens para o sector da construção / promoção imobiliária
A sustentabilidade empresarial consiste naquilo que as empresas fazem, no seu modelo de gestão,
que lhes permite ter uma conduta além do que é exigido por lei. Esta questão é de todo verdadeira se
a analisarmos à luz do desempenho energético dos edifícios. Os actuais regulamentos em vigor a
nível nacional (como o RCCTE e o RSECE), que resultam das directrizes da União Europeia neste
âmbito, exigem que se crie um modelo de avaliação e certificação do desempenho energético dos
edifícios, no entanto não obrigam que cada edifício tenha um desempenho específico.
Ao abrigo destes regulamentos, os novos edifícios residenciais e de serviços (e numa fase posterior
será também aplicado a edifícios existentes) apenas terão de ser avaliados quanto ao seu
desempenho e ser vendidos ou alugados com a existência de uma etiqueta comprovativa desse
desempenho, no entanto, a certificação energética implica que esse desempenho se situe acima dos
requisitos mínimos (de acordo com as características do edifício e da envolvente, por exemplo da
zona climática em que se encontra) e é dividido em sete classes distintas de desempenho (de A –
mais eficiente a G – menos eficiente).
Se não pensarmos apenas em termos de sustentabilidade e partirmos da ideia comum que quanto
mais eficiente um edifício for, maior será o investimento inicial (aquando da sua construção,
nomeadamente em materiais e soluções arquitectónicas que permitam um melhor desempenho), será
de prever que a maior parte das empresas não demonstrem grandes preocupações em construir
edifícios de classe A. Se todos os novos edifícios construídos apresentarem um desempenho que se
enquadre na classificação G (nível mais inferior da certificação energética) estar-se-á a cumprir com a
legislação em vigor, no entanto isso pode não trazer grandes benefícios em termos do desempenho
energético geral.
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Por outro lado, se assumirmos que todos os novos edifícios construídos seriam classificados com um
nível A de desempenho, os benefícios seriam imensos. Em primeiro lugar, o consumo energético do
sector residencial e de serviços iria diminuir, o que traz, sem dúvida enormes vantagens a nível
nacional (questão que será discutida no próximo ponto) e em segundo lugar, as empresas que
apostem nesta estratégia sairão, claramente, vencedoras.
O (possível) investimento adicional, que será necessário ter em conta inicialmente para que todos os
edifícios sejam de classe A, será recompensado social e economicamente. A recompensa económica
advém da promoção de edifícios cujo valor de mercado será certamente maior, diz-nos o Professor
Klas Tham, um arquitecto sueco, responsável pelo plano de regeneração da cidade de Malmö, na
Suécia, através da criação do projecto Bo01 The City of Tomorrow. Segundo ele, “o valor de mercado
dos edifícios aumenta automaticamente quando os utilizadores se identificam com a sua qualidade” e
numa sociedade cada vez mais alerta para os grandes problemas ambientais globais, como as
alterações climáticas, a qualidade é sinónimo de sustentabilidade.
Por outro lado, o cidadão (de uma forma generalizada) começa a ter uma atitude de longo prazo em
termos da aquisição de um imóvel, ou seja as suas preocupações, mais que ambientais, prendem-se
também, no cálculo que este irá efectuar em termos de poupança de energia por ser dono de uma
casa mais eficiente energeticamente. A tendência será para que os cidadãos aumentem a sua
procura por edifícios mais eficientes, sabendo que a médio e a longo prazo o seu próprio investimento
será recompensado com melhores condições de conforto e poupanças na conta da energia. Esta é a
forma como a sociedade recompensa as empresas que apostem numa clara estratégia de construção
de edifícios mais eficientes.
A empresa (de construção ou promoção imobiliária) vê assim os seus activos a serem valorizados em
termos de mercado e as vendas a subirem, mas vê também a sua reputação a aumentar. Face a um
mercado altamente competitivo, as empresas precisam de definir estratégias de longo prazo a fim de
se precaverem para eventuais derivações que dele possam advir. A reputação que a empresa ganha
como sinónimo da sua preocupação com o ambiente, com o conforto dos seus clientes e com a
sustentabilidade das gerações futuras (em ultima análise) tende a ser reconhecida como um factor de
competitividade

6.2 Vantagens para o desenvolvimento económico nacional
Ao longo deste documento a relação entre o consumo de energia e as emissões de dióxido de
carbono associadas ao sector da construção, sector residencial e sector de serviços foram sendo
analisadas à escala nacional, ou seja, tendo em conta a estrutura económica nacional (por exemplo,
através da análise do PIB), o perfil energético nacional (pelos balanços energéticos da DGGE e pela
dependência externa do país em termos de energia) e o compromisso que o Governo assumiu
perante o país, a União Europeia e o mundo em geral, ao ratificar o Protocolo de Quioto.
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Esta perspectiva é importante para que se possam tirar ilações da verdadeira forma como estes
sectores podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país, quer seja ambiental,
social ou economicamente. As melhorias de desempenho energético ao nível dos edifícios podem
revelar-se, na verdade, em grandes benefícios para o país. Na realidade, uma das principais
conclusões deste estudo é que a aplicação das medidas de redução de consumos (aliadas à
certificação energética dos edifícios residenciais e de escritórios) é que podem ser evitadas, no
horizonte de 2020, entre 5,97 Mt CO2 e 6,98 Mt Mt CO2.
Quanto mais eficientes forem os edifícios residenciais e de serviços, menor é o consumo energético
de um sector que, como foi demonstrado, contribui significativamente para o balanço energético
nacional e, consequentemente, para as emissões de GEE. Isto permite, por um lado, diminuir a
parcela do orçamento anual destinada à importação de energia, o que representa um acréscimo do
PIB nacional e, por outro, reduzir o orçamento que está já destinado para fomentar o Fundo
Português de Carbono, em caso de incumprimento das metas estabelecidas ao abrigo do Protocolo
de Quioto.
Reduzindo o total das emissões nacionais (que em parte têm origem nestes sectores), Portugal
poderá optar por duas situações distintas: ou mantém as projecções de emissões já estipuladas (e
paga a totalidade da coima) ou reduz essas emissões, estando, no entanto, obrigado ao pagamento
de uma coima, mas de menor valor, por incumprimento.
No primeiro caso, a manterem-se o nível das emissões (e pagamento da respectiva coima), se as
emissões destes sectores forem diminuídas, existem uma margem de aumento de emissões de
outros sectores de actividade que actualmente estão obrigados a limites máximos de emissão (um
exemplo é o sector da pasta e papel). Por outro lado, no segundo caso, os limites estipulados
poderão continuar a ser os mesmos, optando-se por reduzir o total das emissões nacionais, ou seja
no seu conjunto, as emissões serão menores e, consequentemente, a coima que Portugal terá de
pagar por incumprimento do Protocolo de Quioto será inferior.
Como se sabe, a todas as actividades realizadas pelo homem corresponde uma determinada
utilização de energia, à qual estão associados os mais diversos tipos de impactes, todos eles
enquadráveis na esfera daqueles que são os pilares do desenvolvimento sustentável – impactes
económicos, sociais e ambientais. Estes impactes, quando inseridos na esfera planetária, assumem
maior dimensão e necessidade de atribuir responsabilidades, nomeadamente aos países mais
desenvolvidos, responsáveis pela maior parte do consumo de energia.
Já compreendida a importância que a utilização da energia representa para o desenvolvimento
sustentável, salienta-se a importância do documento, como fundamental para enquadrar a utilização
de energia numa perspectiva de política energética do sector da construção, sector residencial e
sector dos serviços, caracterizar a situação actual e introduzir os primeiros conceitos, relativamente a
estratégias de intervenção.
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Nesta perspectiva, em termos de enquadramento da utilização de energia, foi opção dos autores
concentrar a análise sobre a situação nacional, o que se justifica não só pelo público-alvo desta
dissertação, mas particularmente porque a situação nacional é de facto merecedora do referido
destaque. Nesta perspectiva, existem alguns indicadores fundamentais para a análise de qualquer
política energética, e que interessam conhecer, que são:

1. A dependência energética externa do país - cerca 89% (em 2005), o que significa que esta
percentagem do valor total de energia consumido no país é importado do exterior, o que está
associado a graves problemas económicos, ambientais e sociais (reais e potenciais):
a. As questões de dependência energética estão quase sempre associadas a riscos de
segurança e soberania nacional, que importam considerar, algo que foi já possível
constatar em diferentes alturas por ocasião de crises petrolíferas;
b. A utilização de diferentes fontes de energia tem diferentes impactes (maiores ou
menores, positivos ou negativos) sobre questões globais como a saúde pública e o
meio ambiente;
c.

Diferentes escolhas, no que diz respeito ao perfil energético, por exemplo, a adopção
de fontes renováveis de energia (FRE, contempladas nas medidas adicionais do
governo, no âmbito do PNAC) tem impactes positivos aos níveis ambiental e social,
nomeadamente pela maior criação de emprego que gera por comparação com a
produção de energia a partir de fontes convencionais.

2. A intensidade energética do país, que se refere à relação entre o consumo de energia do país
e o seu respectivo PIB, sendo que, quanto maior for a intensidade energética, menor será a
eficiência energética (para produzir uma unidade de riqueza, o país que tenha um maior
indicador de intensidade energética gasta mais energia do que outro com menor intensidade).
Portugal não é um bom exemplo em termos de eficiência e intensidade energética,
apresentando um valor superior à média da União Europeia (EU-15 e EU-25).

3. As medidas adicionais de redução de consumos no sector dos edifícios (residenciais e de
serviços), embora não consideradas no PNAC 2006, podem permitir que se evite a emissão
de 5,97 Mt CO2 (num cenário baixo) ou até 6,98 Mt CO2 (num cenário alto).
a. Traduzindo estes valores à luz dos preços futuros das licenças de emissão de CO2,
significa que Portugal não necessite de adquirir emissões com um valor entre 119
milhões de euros e 140 milhões de euros, respectivamente.

4. Finalmente importa reter que o actual orçamento do Fundo Português de Carbono encontrase subavaliado, uma vez que considera o preço 12 euros por tonelada de dióxido de carbono
(em relação à aquisição de licenças de emissão), quando as estimativas apontam já para
preços da ordem dos 20 euros por tonelada (em 2008).
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a. Estes valores tendem a agravar-se, uma vez que ainda recentemente o preço do
petróleo alcançou um marco histórico.

5. Existem outros sectores de actividade que poderão vir a beneficiar directamente com a
redução das emissões associadas aos edifícios, mesmo que estes não estejam para já
considerados no programa de acção nacional ao nível destas reduções (ou seja, no PNAC)
a. Um destes casos, mais evidente, é o sector da pasta e papel, abrangido pelo PNAC,
mas cujas oportunidades de melhoria ao nível da redução das emissões é muito
reduzido. Este sector apresenta valores de emissões de GEE por unidade de energia
consumida bastante inferiores aos verificados nos edifícios (sector da pasta e papel:
21,4 ton CO2e/TJ, sector residencial: 33 ton CO2e/TJ e sector comercial (serviços):
71,5 ton CO2e/TJ).
Em conclusão, as alterações climáticas são uma realidade e afectam a vida de todos os cidadãos do
planeta, prevendo-se que de futuro, esses impactes serão ainda maiores quer seja a nível físico
(ambiental) ou a nível económico. Por um lado espera-se que os custos de mitigação das emissões
de gases com efeito de estufa e de adaptação às alterações climáticas aumentem na mesma
proporção que os seus efeitos – o aumento de temperaturas ou o aumento do nível do mar irão gerar,
principalmente, custos directos na luta contra os incêndios, na reparação dos activos turísticos,
empresariais e imobiliários situados nas zonas costeiras, na conservação da qualidade e quantidade
das águas e da saúde pública, sem ter em conta os efeitos económicos cumulativos destes
fenómenos.
No entanto, as alterações climáticas também podem ser (como já o estão a ser) uma fonte de
oportunidades económicas. Estas oportunidades estão relacionadas com todas as acções
encaminhadas para a redução dos gases com efeito de estufa e com uma gestão económica
adaptada aos novos mercados criados pelo aquecimento global. A redução de combustíveis
associada a estes objectivos modificará sensivelmente a forma de produzir e consumir bens e
serviços em todos os sectores da sociedade. O sector dos transportes terá mudanças radicais com,
veículos e aviões muito mais eficientes, novos materiais e componentes colocarão no mercado
produtos menos intensivos em energia (tanto na fabricação como na utilização), as energias
renováveis serão provavelmente a maior fonte de energia limpa e eficiente num futuro muito próximo,
da mesma forma que a captura de carbono através do solo e das florestas se generalizará. Ou seja,
toda a sociedade mudará a sua forma de se relacionar com os recursos naturais.
As oportunidades de negócio geradas pelas alterações climáticas são já uma realidade para muitas
empresas em todo o mundo, empresas que entenderam muito cedo que o desenvolvimento
sustentável é vantajoso para os seus negócios e que os negócios podem ajudar o desenvolvimento
sustentável.
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7 Trabalhos a desenvolver
A compreensão dos conceitos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade empresarial e a
relação destes com a energia e o ambiente, ou seja as suas inter-relações funcionais, é fundamental
para uma gestão empresarial que se pretende responsável, interventiva e geradora de mudança.
O projecto de um edifício não é apenas o resultado de um conjunto de medidas isoladas – tem de
fazer parte de um processo integrado. De facto, um edifício projectado de acordo com as técnicas de
conservação de energia consegue, em muitas situações, dispensar sistemas de climatização ou
reduzir a sua utilização a períodos muito curtos, desde que se siga um conjunto de regras
fundamentais. Com este estudo, pretende-se incentivar a construção de edifícios energeticamente
eficientes que apresentem um bom desempenho energético sem, contudo, diminuírem o padrão de
qualidade relativo ao conforto dos seus ocupantes e com recurso efectivo a energias alternativas,
nomeadamente energias renováveis e menos poluentes.
O projecto de um edifício deve mostrar preocupações energético-ambientais logo desde a fase de
concepção (desenvolvimento do projecto), sendo fundamental que a equipa projectista responsável
pelo mesmo, seja multidisciplinar e integre, desde o início, técnicos especialistas devidamente
sensibilizados para as questões da sustentabilidade, que definam as estratégias de intervenção
apropriadas ao tipo de edifício, às suas dimensões, ao local e modo de implantação, ao clima, entre
outras variáveis que possam conduzir a que o edifício tenha o melhor desempenho energético
possível durante a sua operação.
Segundo este ponto de vista, as acções de maximização do aproveitamento de fontes de energia
renováveis e endógenas apresentam significativos impactes positivos aos níveis social e ambiental.
No entanto, Portugal está longe de explorar todo o potencial que apresenta nesta matéria, como aliás
foi reflectido ao longo deste estudo. As dificuldades que estes sectores de actividade, nomeadamente
o sector da construção e promoção imobiliária, enfrentam para seguir uma abordagem de
sustentabilidade prendem-se, em parte, com as dificuldades de ordem financeira que um universo de
empresas, maioritariamente de pequena dimensão, tem de lidar no dia-a-dia. Para fazer face a essas
dificuldades, urge a necessidade de criação de incentivos à mudança. A legislação reguladora de
desempenho energético pode ser considerada como um primeiro incentivo, mas não deixa de ser
importante uma possível ligação com o sector bancário, para a qual gostaríamos de deixar aqui a
sugestão.
Esta ligação pode significar a interiorização da responsabilidade ambiental e social do banco, através
da criação de produtos de incentivo a boas práticas dentro destes sectores, por exemplo, através de
um produto de crédito (empréstimo bancário) com uma taxa de juro mais reduzida, tanto mais quanto
maior fosse o nível de certificação energética, aplicável a projectos de construção. Este é apenas um
dos exemplos onde o sector bancário pode ter um papel a desempenhar na melhoria do desempenho
energético.
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Por outro lado, é de extrema importância que o próprio governo não actue apenas como uma
entidade repressora, através da criação de legislação e outras formas de obrigar as empresas a
aplicar os critérios de sustentabilidade energética nos seus edifícios. Seria muito interessante que
este estudo pudesse funcionar como uma alavanca para que as entidades governamentais tomassem
uma atitude pró-activa, por exemplo, através do desenvolvimento de um sistema de incentivos fiscais,
aplicáveis a empresas que promovessem a construção sustentável. Estes incentivos podem,
eventualmente, ser revistos nas taxas sobre os imóveis ou sobre os impostos associados a estas
empresas.
Não só com os sectores residenciais e de serviços existe um longo caminho a percorrer. Portugal é
um país muito procurado pelos turistas pelas suas condições naturais (climáticas e geográficas) e
sociais (segurança e hospitalidade, por exemplo). O turismo é também um sector prioritário do
governo em termos de estratégias de desenvolvimento e representa uma grande parte da riqueza do
nosso país. Por outro lado, é sabido que os turistas são cada vez mais exigentes em termos dos
padrões de qualidade que escolhem para os seus locais de destino, sendo as infra-estruturas que os
abrigam, como os hotéis, um dos critérios de escolha.
Estando, inerentemente, o sector do turismo ligado à construção de imóveis, este estudo sugere-nos,
também, que daqui podem resultar sinergias entre ambos os sectores – a vontade mútua em
promover a sustentabilidade será certamente um elo de ligação (e pressão) a outros sectores, como o
bancário e o governamental, para que, tal como foi referido, se procurem as melhores soluções de
actuação.
Outro dos sectores de actividade, que podem beneficiar da redução de emissões de CO2 decorrentes
de medidas de melhoria do desempenho energético nos edifícios é o sector da pasta e papel. Como
foi referido no estudo, este sector é muito importante do ponto de vista da economia nacional, sendo
um dos maiores sectores exportadores líquidos. Além disso, está abrangido pelo Protocolo de Quioto,
mas já se encontra num nível de emissões que é difícil de reduzir. Futuramente, pretende-se também
desenvolver alguns trabalhos junto deste sector para relacionar de um modo mais aprofundado a
forma como a redução de emissões dos edifícios pode beneficiar este sector.
Sendo que uma das limitações deste trabalho relacionou-se com o rigor dos dados analisados e com
a validação dos pressupostos considerados, pretende-se também apurar esses pressupostos de
modo a validar toda a metodologia de cálculo com entidades que trabalham especificamente neste
sector (energético) e assim também considerar algumas variáveis que não tenham sido
contabilizadas, como é o caso da taxa de inflação no que se refere ao preço futuro das licenças de
emissão (esta variável foi apenas considerada pelo CEEETA nas projecções de emissões – em
massa).
O principal desafio será, no entanto, fazer com que os responsáveis por estes sectores,
nomeadamente os promotores imobiliários e os construtores se tornem mais sensíveis a estas
questões.
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9 Anexos
9.1 Anexo 1 – Sistemas de Avaliação da Construção Sustentável
As preocupações com a sustentabilidade do ambiente construído, nomeadamente dos edifícios e das
malhas urbanas que estes constituem e a necessidade de avaliação dessa sustentabilidade levaram
a que começassem a surgir, no princípio da década de 90, sistemas de avaliação da construção
sustentável (Cepinha e Rodrigues, 2003), cujo principal objectivo é avaliar o desempenho das
construções ao longo do seu ciclo de vida. Actualmente são vários os sistemas de avaliação da
construção sustentável desenvolvidos internacionalmente.
No geral, os sistemas de avaliação do desempenho de edifícios constituem formas de avaliar o seu
desempenho ambiental face a um conjunto de critérios explícitos dispondo-se, tipicamente, de três
grandes tipos de componentes (Cole, 2003):
•

Conjunto declarados de critérios de desempenho ambiental, organizado de modo lógico numa
estrutura apelativa – definição de critérios;

•

Atribuição de um número de pontos por cada desempenho: ao atingir um determinado nível
obtém-se uma pontuação no critério – escala de desempenho;

•

Modo de demonstrar a pontuação total através do desempenho ambiental do edifício ou
unidade (output) – ponderação.

A capacidade de identificar os aspectos essenciais da sustentabilidade constitui um factor chave no
apoio e avaliação da construção sustentável, a qual acaba por se traduzir na capacidade de
desenvolver e assegurar esses aspectos nos empreendimentos, assim como em avaliar e reconhecer
ou certificar as práticas de construção sustentável (Pinheiro, 2006).
Uma questão comum as vários sistemas de avaliação é o peso que cada um atribui ao sector
energético, isto é, a contribuição do consumo energético de um edifício (independentemente da sua
fase do ciclo de vida) é de extrema relevância para a avaliação global de desempenho do edifício em
questão. É perfeitamente lógica esta consideração tendo em conta, como já foi referido (e será no
próximo capítulo) a contribuição deste sector para o total do consumo energético nacional. De facto,
desde a crise petrolífera dos anos 70, começaram a surgir, a nível internacional, o desenvolvimento
de iniciativas de avaliação focadas nas questões energéticas (mesmo em edifícios), apesar desse
efeito não ter sido evidente a nível nacional.
Como resposta às crescentes questões ambientais surgiram, pontualmente, critérios, abordagens e
guias para melhorar o desempenho ambiental das construções, bem como indicadores e processos
para o avaliar. Em muitos casos, constatou-se, no entanto, que os países que estavam a implementar
projectos mais ecológicos e sustentáveis não possuíam meios efectivos para verificar a efectiva
dimensão ambiental dos mesmos, surgindo mesmo situações em que construções ditas ecológicas
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acabavam, na perspectiva do ciclo de vida, por ter maiores consumos energéticos do que as
construções típicas (Silva, 2004).

Tabela 18 – Síntese de Sistemas de Avaliação da Construção Sustentável

Tendo em conta que o estudo aqui apresentado se reporta directamente ao desempenho energético
dos edifícios, refere-se, a título de exemplo, a relevância que cada um destes sistemas atribui às
questões da energia:


BREEAM – tem 192 critérios, dos quais 40 correspondem à área Energia (quase 21%).
Refere-se ainda que, destes 40 critérios, metade dizem respeiro às emissões directas e
indirectas de CO2 do edifício;



LEED – tem um sistema de pontuação de 69 créditos, dos quais quase 25% (17 critérios)
dizem respeito à categoria Energia e Atmosfera;



GBTool – tem 138 parâmetros de avaliação os quais são divididos em vários sub-critérios
qualitativos e quantitativos. A quantidade de interligações entre os diferentes critérios e o
facto de se basear num sistema em que a ponderação das grandes áreas de avaliação é feita
pela equipa de avaliação, não permite estimar com rigor o número de critérios ligados à área
energética;



Lidera – com a informação disponível não foi possível averiguar com rigor a relevância da
categoria energia, no entanto, verificou-se que essa é uma das áreas de avaliação do
sistema.
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Até ao lançamento, em 1990, no Reino Unido do sistema com o acrónimo BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method), poucas ou nenhumas tentativas tinham
sido feitas, no sentido de estabelecer um objectivo e meios compreensíveis de simultaneamente
avaliar uma vasta gama de considerações ambientais contra critérios ambientais explicitamente
declarados, oferecendo um sumário do desempenho ambiental para os edifícios (Cole et al 2004).
A área de avaliação do desempenho ambiental de edifícios amadureceu, notavelmente depressa,
desde que o BREEAM foi introduzido, tendo nos últimos quinze anos ocorrido um rápido aumento do
numero de sistemas de avaliação da construção de edifícios em uso em todo o mundo, das suas
versões e até mesmo da sua aplicação e procura, consolidando as suas características e
aplicabilidade (Pinheiro, 2006). No entanto, uma das conclusões que se podem retirar da análise
destes sistemas de avaliação é que o pilar ambiental é sempre mais valorizado (nalguns casos quase
de forma exclusiva) em detrimento dos pilares económico e social.
Desde a década de 90 o interesse em desenvolver parâmetros de reconhecimento do desempenho
ambiental de edifícios tem aumentado significativamente e com a crescente compreensão das
cidades e do ambiente construído, assim como do metabolismo da matéria e da energia, a utilização
de instrumentos quantitativos de avaliação de desempenho é cada vez mais relevante para o sector
da construção (Forsberg & Malmborg, 2004). A avaliação implica uma análise retrospectiva, ou seja,
uma verificação do desempenho de um edifício em relação ao um conjunto de critérios. As razões
para a avaliação ambiental de um edifício são várias, por exemplo fornecer um conjunto de critérios e
objectivos para que os proprietários, projectistas, construtores ou utilizadores em busca de um melhor
desempenho ambiental possam demonstrar esse esforço e comunicá-lo a outros interessados. A sua
efectivação (Pinheiro, 2006) pode ocorrer em dois tipos de base, apenas num critério (por exemplo
energia) ou em multi-critérios.
Mesmo os critérios ambientais mais significativos e, aparentemente bem compreendidos, apresentam
dificuldades na definição de objectivos e avaliação de desempenho. Vejamos o caso da energia, os
esforços de conservação da energia na indústria de construção nos últimos 20 anos focaram-se
quase exclusivamente na redução de energia, durante a operação de edifícios e, como tal, as equipas
de projecto tem hoje ideia do que é um edifício com um desempenho energético “excelente” e “fraco,
assim como tem ao seu dispor diversas técnicas para o avaliar e melhorar.
Por outro lado, apesar de ser possível identificar os pontos fortes e pontos fracos de um edifício em
relação a um conjunto de critérios definidos, existe uma questão mais complexa que se relaciona com
a avaliação de desempenho global deste. O número e a organização dos critérios e o rigor aplicado
na elaboração dos sistemas integrados de avaliação são influenciados por (Pinheiro, 2006):
•

Praticabilidade e custo para efectuar a avaliação
o

As avaliações são feitas no local por peritos que recolhem, organizam e avaliam
informação sobre o edifício – para reduzir custos para o proprietário do edifício o
número de critérios é invariavelmente limitado e simplificado
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•

Consistência da avaliação
o

A definição dos critérios não pode ser ambigua, de modo a que estes possam ser
avaliados repetidamente e de forma fiável por avaliadores treinados ou pelo
proprietário

•

Critérios aceites
o

Têm de ser aqueles para os quais existe uma aceitação geral e, como tal, confiança
relativamente à sua significância

•

Dinâmica
o

Dado que as questões ambientais mudam ao longo do tempo, as categorias têm de
ser suficientemente abrangentes para incluir, futuramente, critérios significativos

Segundo Cole (Cole, 2003), a prática existente nos sistemas de avaliação (mais relevantes) de
edifícios, tem em comum o facto de se destinarem à avaliação do desempenho ambiental desses
edifícios em diversas vertentes (multi-descritores). No entanto, tal como o nome indica esta avaliação
centra-se quase exclusivamente no desempenho ambiental dos edifícios, considerando variáveis
como o consumo de recursos (energia, água, materiais, entre outros), as cargas ambientais (resíduos
e efluentes produzidos), bem como o nível da qualidade do ambiente interior, mas verifica-se ainda
uma lacuna ao nível da existência (e aplicação prática) de um sistema integrado que avalie o
desempenho sustentável do edificado em termos da triple bottom line – desempenho ambiental,
social e económico.
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9.2 Anexo 2 – Classes de Emissões Nacionais ao abrigo dos NIR
As tabelas seguintes ilustram a divisão considerada nos National Inventory Reports acerca das
classes de emissão de gases com efeito de estufa.

a. Public Electricity and Heat Production
1. Energy Industries

b. Petroleum Refining
c. Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries
a. Iron and Steel
b. Non-Ferrous Metals

2. Manufacturing Industries
and Construction

c. Chemicals
d. Pulp, Paper and Print
e. Food Processing, Beverages and Tobacco
f. Other

A. Fuel Combustion
Activities (Sectoral
Approach)

a. Civil Aviation
b. Road Transportation
3. Transport

c. Railways
d. Navigation

Total Energy

e. Other Transportation
a. Commercial/Institutional
4. Other Sectors

b. Residential
c. Agriculture/Forestry/Fisheries
a. Stationary

5. Other
b. Mobile
a. Coal Mining and Handling
1. Solid Fuels

b. Solid Fuel Transformation
c. Other

B. Fugitive Emissions
from Fuels

a. Oil
b. Natural Gas
2. Oil and Natural Gas
c. Venting and Flaring
d. Other

Geothermal
Aviation
International Bunkers
Marine
Multilateral Operations
CO2 Emissions from Biomass
Tabela 19 - Classificação das fontes de GEE - Total Energy (NIR)
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1. Cement Production
2. Lime Production
3. Limestone and Dolomite Use
A. Mineral Products

4. Soda Ash Production and Use
5. Asphalt Roofing
6. Road Paving with Asphalt
7. Other

Glass Production

1. Ammonia Production
2. Nitric Acid Production
3. Adipic Acid Production
4. Carbide Production
Carbon Black
Ethylene
Dichloroethylene
B. Chemical Industry

Styrene
Methanol
5. Other

Sulphuric acid production

Total Industrial Processes

Ammonium sulphate
Production of Explosives
Other non-specified
Flaring in chemical industries
Monomer and polymer production
1. Iron and Steel Production
2. Ferroalloys Production
C. Metal Production

3. Aluminium Production
4. SF6 Used in Aluminium and Magnesium Foundries
5. Other

Other non-specified

1. Pulp and Paper
D. Other Production
2. Food and Drink
Production of HCFC-22
1. By-product Emissions
E. Production of
Halocarbons and SF6

Other
2. Fugitive Emissions
3. Other
1. Refrigeration and Air Conditioning Equipment
2. Foam Blowing
3. Fire Extinguishers
4. Aerosols/ Metered Dose Inhalers

F. Consumption of
Halocarbons and SF6

5. Solvents
6. Other applications using ODS substitutes
7. Semiconductor Manufacture
8. Electrical Equipment
9. Other

G. Other

Other non-specified
Tabela 20 – Classificação das fontes de GEE – Total Industrial Processes (NIR)
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9.3 Anexo 3 - Artigo científico publicado
Em seguida é apresentado o artigo elaborado no decorrer deste estudo, que foi submetido e
aprovado na Sustainable Building Conference 2007 (SB07, Lisboa), que decorreu entre os dias 12 e
14 de Setembro no Instituto Superior Técnico e foi publicado no livro Portugal SB07 Sustainable
Construction, Materials and Practices: challenge of the industry for the new millenium 29 - Part I.

The certification of buildings as an enterprise strategy of the real
estate sector: a national scope analysis
Eloísa Cepinha (Eng.)
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal

Paulo Ferrão (Professor)
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal

Sofia Santos (MSc.)
Sustentare, Lisboa, Portugal

ABSTRACT: In an analysis made to the civil construction sector and to its role in the national energy
consumption, we argue the way this sector could contribute for the CO emissions at the same way it
2

can contribute so that Portugal could fulfil the goals established by the Kyoto Protocol and stimulating
other sectors of activity, witch have very restricted targets defined, to develop themselves. From the
point of view of the sector of the construction in itself, the competitive advantages from the
incorporation of sustainability principles are presented, especially in what it respects to the energy
performance. The main conclusion of this paper is that the contribution of this sector can have
advantages that we can define as having 4 dimensions: for the company in itself, for the consumer, for
other sectors of activity and, consequently for the country development.
1 DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

Nowadays the concept of sustainable development is relatively well known for the citizen, and for a
set of regional and global actors and the politicians that make decisions, that look to integrate its
principles in the local, regional and national strategies. Its definition was introduced in the world-wide
scope in 1987, for the Brundtland Report as the development that allows to satisfy the needs of the
present generations, without compromising the satisfaction of the needs from the future generations
(Brundtland, 1987).
The wakening for this reality appeared with the perception that in result from the increasing of
search of resources by the humanity and the form as the same ones was used was leading a decrease in
the Planet biodiversity to a rhythm of about 50.000 species per year (Brown, 1991). On the other hand
the scene of search and consumption of materials increased to a hallucinating rhythm due to an
exponential growth of the population (in a society each time more developed and with standards of
raised requirement each time bigger), for another hand the amount of available resources presented a
completely inverse scene (Yeang, 2001).
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The sustainable development is, nowadays and in contrast of what it happened in the beginning of
its introduction in the world-wide sphere, a much more embracing concept that the mere
environmental protection, implying concerns like the quality of life (and not only with the economic
growth), the equity between the people and its access to the well-being levels (including the
eradication of the extreme poverty) and the proliferation of chances between generations. One of the
forms to enter the impact associated to the activities of each citizen of the Planet consists in
determining its Ecological Footprint (from the English, Ecological Footprint). Eco-logical Footprint is
calculated by adding some productive land parcels (land and sea) which are necessary to produce the
resources used and to assimilate the residues produced for one unit of population - it compares the use
of the natural resources with the capacity of the Nature to sup-ply them, so Ecological Footprint is
used as a sustainability indicator - or unsustainability, in the case to have ecological deficit.
1.1 The National Strategy for Sustainable Development

The National Strategy for Sustainable Development (ENDS, 2004) represents the commitment of the
Portuguese government assumed internationally in the scope of the Lisbon Strategy, whose main
objective is “to make Portugal, in the horizon of 2015, one of the most competitive countries of the
European Union, in a picture of environmental quality and social responsibility and cohesion”,
implying, among others targets, a faster, but sustainable growth, of the Portuguese economy, less
intensive in energy and natural resources consumptions and integrating the environmental protection
in the country development model, while it considers natural heritage as a positive factor of
differentiation.
In this strategy, the enterprise sector is seen as a mechanism of promotion the social and
environmental responsibility, through the development of technologies, certification, voluntariness and
continuous formation of its workers. However, the dialogue with groups of interest (stake-holders),
necessary to the conduction of a sustainable growth, is not strengthened in the strategy, as well as the
necessity to promote this type of strategies next to the top management (Santos, 2004). The ENDS
strengthens the sustainable responsibility of the industry and the private sector on the implementation,
expansion and information of practical on its form to operate.
As global goals to be reached up to 2015, the ENDS2004 considers that Portugal seats in a
economic development clearly next to the European average, to become one of the first 25 countries of
the index of human development and one of the 15 more competitive countries of the world. To reach
these goals, the following objectives must be reached: assure the reduction of gases with greenhouse
effect (GEE) that Portugal has compromised (less 27% in period 2008-2012, from 1990 levels), reduce
industrial impacts in natural resources in about 1/3, assure the treatment of residual effluents for 90%
of the population and the supply of quality water for 95% of the national population, objectives that
could clearly fit with the sector of the construction.
2 SUSTAINABILITY AND CONSTRUCTION SECTOR

The link between the sustainable development in its three dimensions, known as triple bottom line
(economic, social and environment) and the construction industry is particularly important if we
account the impacts of this sector, for instance in the contribution to national wealth – economic
dimension, in the offer of a raised number of work ranks - social dimension or in the raised tax of
natural resources consumed and environmental loads produced - environmental dimension. This link
must be seen not only as a negative impact, but due to its importance in the three dimensions, as a
chance of create a set of improvements, that it can be carry out, to the level of environmental impacts
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management from this sector and that, in its turn can originate many significant advantages for the
Portuguese economy, as it will be gone to see of followed.
With the increasing migration of people for cities (currently 80% of the European population lives
in cities) the pressure on an urban environment, sometimes already little healthful, was intensified
since the industrial revolution. In 1992 in the Rio Conference, became evident the need to alert the
main politicians and other actors in a general way to the importance of create a constructed
environment healthful which could lead to the promotion of the quality of life of all the citizens.
2.1 Construction Triple Bottom Line – practical implications

In the recognition of the economic pillar we can conclude that the industry of the construction
represents about 10%-12% of the European GDP – Gross Domestic Product and contributes for about
50% of the GFCF - Gross Fixed Capital Formation, that is the investment in capital assets as lands,
buildings, machines among others, similar values to the registered ones for Portugal in recent years.
To develop a sustainable management, the legislating entities and public authorities must assure that
the companies can operate inside of a balanced and adjusted economic sys-tem and in a competitive
environment - a prerequisite for the sustainable development is a healthful economic environment, in
which the companies can develop its commercial activities and generate profits.
On other hand, in the recognition of the social pillar associated to the construction industry, it can
be verified the existence of about 2,4 million companies of this sector of activity (EU22), of which
97% are classified as Small and Medium Enterprises (SMEs) with less than 20 workers, that makes
this sector the biggest employer of the Europe and implies a widened social responsibility, mainly in
the formation, health and security of these workers. Its esteemed that 14 mil-lion operators (EU22) add
7.2% of the total of the direct employment and when we account for indirect employment it can be
justified that the construction sector in the Europe uses more than 30 million workers (about 12% of
the total employment created in Portugal it is supported by the construction industry) (Eurostat, 2007).
Finally in the recognition of the environment pillar it is known that, at the world-wide level, about
50% of the used nature virgin materials are consumed by the construction industry and that this
activity, in a general way explores the natural resources far beyond the sustainable levels. In the
OECD countries, more than 40% of the produced energy is consumed throughout the lifecycle of the
buildings, the built environment produces approximately one third of GGE total emissions and the
resultant waste from construction and demolition activities constitute one of the biggest waste streams
produced in Europe, in spite of most is already recycled (OCDE, 2003)
2.2 Sustainable Construction

In the planning of the cities it is essential to promote interventions that guarantee the sustain-ability of
the urban environment, in economic, social and environmental ways. The local Governments have an
extreme importance in the sustainability principles application, supporting a strategic thought that
foments benefits of an innovative and integrated form, in the economy, the society and the
environment, aiming the development of a prosperous world but inhabitable, more just, shared and
clean and the efficient use of the resources. On the other hand, the construction enterprises also have
an important word to say, but they need to develop and to extend its knowledge through the creation of
chances for Research & Development in this area in order to enable Portugal, to develop a
construction sector with creative and innovative ideas, that al-low them to meet the expectations of all
the stakeholders.
With the gradual recognition of the importance and environment responsibility of the construction
sector appeared the concept of sustainable construction, as well as some guidance for its
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implementation, evaluation and recognition of the environmental characteristics of the construction,
mainly in the urban buildings. The concept of sustainable construction was for the first time related in
the First Conference on Sustainable Construction (Tampa, 1994), by Prof. Charles Kibert, as the “the
creation and responsible management of a healthy built environment based on resource efficient and
ecological principles”.
According to this concept, the sustainable construction aims, in a general way to fulfill two main
objectives: (1) minimize the negative impacts of the constructions on the environment and,
simultaneously, (2) create and maintain healthful environmental conditions for the users of buildings
or the surrounding populations to the developed projects.
The sustainable construction must look through all the life cycle of the building and consider that
the resources of the construction are the materials, the ground, the energy and the water. Kibert
established the five basic principles of the sustainable construction: (1) to reduce the consumption of
resources; (2) to reuse the resources to the maximum; (3) to recycle materials of the end of life of the
building and to use recycled resources; (4) to protect the natural systems and its function in all the
activities and (5) to eliminate the toxic materials and by-products in all the phases of the life cycle.
Although we are able to deduce from here the two other dimensions of sustainability, its
implications are, mainly, environmental. The reduction of resources consumption, as water and
energy, or the reutilization and recycling of materials brings, to whom who apply these principles, a
reduction of the costs associated to the traditional practices. On the other hand, the delivery of a
service to the customer who allows him during the use of the building to have fewer costs is an
advantage to the reputation and competitiveness of the enterprise which develops a building with these
practices.
Another definition of sustainable construction, more recently presented for United Nations defines it
as “a holistic process, looking for recover and keep harmony between natural and built environment
and to create habitability conditions that affirm the human dignity and encourage the social and
th

economic equity”. At the European level, the 6 Environment Action Programme is well clearly about
the necessity of implement sustainability this sector of activity which leads to the definition of the
Thematic Strategy on the Urban Environment with four specific areas of act: urban design, urban
management, sustainable construction and transports.
2.3 Energy as pillar of the Sustainable Construction - the energy performance of the buildings

The sustainable construction is one of the priorities declared for the future of the construction sector
(European Commission, 2007). One of the main points associated to sustainable construction must
emerge through the improvement of the energy performance in the buildings. This performance must
recognize in first place the amount of energy used to construct the building, and looking for to
minimize it through good practices, as well as considering the type of energy used looking, whenever
possible, renewable sources.
To improve the energy performance of the buildings allows to reach a vaster set of objectives, such
as: (1) reduction of the global needs of energy production, (2) reduction of the emissions of carbon
dioxide, and consequently of GGE, (3) improvement of comfort in households and workplaces, (4)
contribute for cleaner cities, (5) improvement of urban regeneration, (6) improvement of the health of
the population and promotion the social inclusion and (7) increase the standards of living of the
European citizens. To improve the energy efficiency in buildings is one of the few areas of the public
politics where there are only “winners”, however, none of these “winners” can be to certain to emerge,
by purely trusting in the existing forces of market. The barriers that exist currently are too much great,
so only just one fast program to improve the sustainable construction in the buildings can obtain this
target.
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Buildings are the main users of final energy in the European Union, responsible for about 40-45%
of the energy use in each State-Member. From consumption, the residential sector is re-sponsible for
two thirds and the commercial sector (tertiary or of services) for one third of the use of the energy in
the buildings. In the households, 70% of the use of energy is estimated to heating and refrigerating air
and water, and in the sector of services this value rounds 50%. In Portugal the final consumption of
energy associated to the set of the sectors of civil construction and public works, households and
services is of the order of 34% (DGGE, 2005).

The consumption levels for square meter occupied are to increasing. In the residential sector,
2

2

between 1985 and 1997, the average size of an European habitation increased from 83m to 87 m ,
what leads to an increase in the consumption. In the sector of services, the consumption for square
meter increased more quickly than the total of square meters occupied, growing about 1.3% per year
during the decade of 90.
Currently it is accepted that at least one fifth of the energy that today is used could easily be
eliminated, preserving about 340 million tons of carbon dioxide per year. Some estimates of the
industrial sector go far, identifying that about 430/450 million tons could be conserved up to 2010 (in
contrast of what it happens in other sectors). This represents about 12% of the actual emissions, two
thirds of the commitment of Kyoto and the equivalent to 215 million tons of oil equivalent (Mtoe).
In Portugal, the reduction of the CO emissions is a strategic objective of the Central Govern, who
2

looks to define strategies in this direction, as the National Plan for Climate Changes (PNAC), the
program 3E - Energy Efficiency in Buildings, the E4 program - Energy Efficiency and Endogenous
Energies, and others. From 2003 these strategies had become more important with the revision of legal
regulation to optimize the energy performance in buildings, such as the RCCTE - Regulation of the
Characteristics of Thermal Behavior of Buildings and the RSECE - Regulation of the Energy Systems
and Climatization of Buildings, that had assumed more rigorous and ambitious criteria and, for another
hand, the formation of energy technician for audit, capable to assure the fulfilment of the legislation.
3 SUPPORTED STRATEGIES OF SHARE = ADVANTAGES FOR ALL ACTORS

The successfully implementation of the measures foreseen for the regulations related in the previous
point and other legislation on the theme of the consumption and the energy efficiency in buildings will
have to be supported by a mild set of options taken soon since the phase of planning and conception of
the building. It is important to win the barriers that still many architects and projectors face and
evidence that the sustainable construction is not by itself, neither is associated, an architectural style,
seating exclusively in the performance of the buildings through the implementation of the best adapted
existing technologies to the climatic, cultural and market context where the building is developed.

106

A Certificação Energética de Edifícios com Estratégia Empresarial do Sector da Construção

To improve the energy performance of buildings it is possible to detach the resource to pas-sive
solar measures, passive measures, special passive solar measures or active solar measures, according
with the presented followed.

The implementation of these measures soon, since the initial phase of project development implies
the attainment of benefits during the following phases that go since the reduction of consumptions
during the operation to the satisfaction of the final customer. They demand, how-ever an anticipated
and adjusted dialogue among different players of the construction sector, that have to be individual
and collective boarded, so that the practices that today they are faced as out of common (not
traditional) could become, in a very next future, practices common as usual.
Among different stakeholders that can implement the changes, it can be distinguished the
governmental organizations (European Institutions, local states members, autarchies), enterprises and
associations from the sector (concessionaires, promoters, constructors, contractors, manufacturers of
construction materials), architects/projectors and engineers (Project Teams), insuring and financial
institutions and finally, the consumer.
As responsible for the urban planning and the urban management, the governmental organizations
(local, national or international) must assume their responsibility in the commitment with the Kyoto
Protocol, since the local scale creating targets of performance for the reduction of the levels of CO
2

emissions for the atmosphere, in buildings, as well as introducing incentives to the sustainable
construction, in the urban planning instruments like environmental performance indicators or define
the license process, as for instance: reduce the period of approval for buildings with a good
environmental performance, reduce municipal taxes for buildings with reduced impact on local
infrastructures or increase the index of construction in function to the reduction of environmental
impact. It is important to relate that the main examples of sustainable construction must be the public
buildings.
On the other hand for the projectors, architects and other project team members of sustainable
buildings it is urgent the need of create a wide range database with tools for the practice of sustainable
construction, as well as the creation of a universal method for the evaluation of the performance of the
buildings, adapted to each climatic and cultural context. The capacity of project teams in joint route
into a common objective (including architects, people from real estate pro-motion, manufacturers,
constructors, environmentalists, civil and mechanical engineers, etc.) it is an area that needs a radical
change, seeming to still exist many times ellipses of the part of these intervening ones in opening its
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horizons for new (and sometimes simpler) solutions. A good incentive to this change would be, for
example, the creation of architecture awards that considerer environmental dimension.
The real estate and construction promoters, while building producers that we want to could be
sustainable, must start including sustainability requirements and optimize energy performance of its
buildings wants either to its proper team members or their contractors. The national public
administration recently gave the first steps for the creation of a supported structure of ecological
public purchases, through the Resolution of the Cabinet n.º 65/2007, of 7 of May that foresees a
national strategy of inclusion of sustainability requirements in the incumbencies of public acquisitions,
for the period of 2008-2010. Although this strategy shows already one strong politics for incorporation
of sustainability in diverse areas, there are still some doubts concerning its effective implementation.
4 CONCLUSIONS

The concept of the sustainable construction seats in the performance of the buildings and the
implementation of the best available technologies adapted to the climatic, cultural and market local
context is not associated with any architectural style and it reaches results of excellent performance.
Many examples of good practices already exist by all the Europe.
This study will dedicate itself, essentially, to the analysis of the energy component that is part of the
national built environment. The buildings must be conceived in order to assure an efficient
management of the energy consumption. The used energy, especially the electric energy results mainly
of the fossil fuel combustion as the oil and the coal and its productive process presents high
environmental impacts due to the great amounts of gases with greenhouse effect, like CO emitted.
2

Besides this it implies the consumption of an limited and non-renewable natural resources, therefore
the energy consumption must be faced as the main chance of improvement of buildings performance.
In Portugal, the electric energy have its bigger origin in sources not renewable and represents an
important parcel in level of importation, leading us to a country extremely dependent (in energy
perspective), contributing negatively for the trade balance of the country. Thus, associated to
environmental impact of the consumption of this resource results in economic problems with the
increasing price of the oil barrel, like its amount goes diminishing.
These trends of growth are compromising the fulfillment of the Kyoto Protocol targets which
Portugal was signatory. In accordance with the last studies (PNALE), Portugal decided to acquire
rights of CO emissions equivalents to 348 million Euros, for the period between 2007 and 2012, in
2

case of not modify the actual development politics. This value is equivalent to a right of emission of
5,80 Mt CO /yr of which about 3,70 Mt CO /yr correspond to national deficit (having in account the
2e

2e

politics and measures added at PNAC) and 2,10 Mt CO /yr will be acquired as national reserve
2e

(PNAC and PNALE).
Acting at reduction of consumption energy levels in construction sector and throughout life cycle
buildings will allow, not only contribute for preservation of environmental resources, but also increase
of quality of national buildings, reduction the expenses with energy in families expenditure,
improvement of level of performance of real estate promotion and construction companies that will
apply these measures (with advantages of reputation and competitiveness among the sector), to
contribute to the fulfillment of the Kyoto Protocol and, consequently, for the “quality” of national
accounts relative to the trade balance and balance of payments. With reducing, and if possible
elimination, the need to Portugal acquire rights of CO emissions, the construction sector will
2

contribute for the increase of the national wealth (through the increase of the GDP, for reduction of
energy imports needs) and the development of other sectors of activity where the act edge is more
reduced.
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The urgency of a strategy adjusted to the construction sector imposes for the fact of this is a sector
of activity that was stagnant during many years. On the other hand, the edge of improvement in this
sector is evident in different stages of the life cycle of one building.
One of the interactions of this sector with the activity of other sectors (especially those en-closed for
the PNALE and submitted to the reduction of its emissions) is concerned with the fact that the
reduction of the national emissions it is possible to obtain with improvements at the buildings level
(during construction, operation and demolition/renewal) which allows the development of activities on
other sectors like the paper. This sector is one of the most important national liquid exporters and
contributes positively for the national scale of payments, however, even so since 1990 have start to
invest in new technologies that allow the reduction of the emissions, has reached a stage where even
that technologies do not improve significantly the performance to this level (of emissions), for what
they will only be able to fulfil the reduction established at PNAC, linked from the Kyoto Protocol if
they interrupt its activity of production, what would bring serious consequences for the national
economic structure.
Thus, it is obvious the benefits that the improvements at the level of the energy performance of the
construction sector can bring for the sector, the consumer, but also for other sectors of activity and to
our own country.
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