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Resumo!
!
Face!aos!efeitos!negativos!da!progressiva!expansão!de!área!edificada!para!zonas!outrora!verdes,!a!
par!do!aumento!da!densidade!populacional!registada!nos!grandes!centros!urbanos,!tornaWse!essencial!
a!criação!de!um!modo!de!vida!compatível!com!o!meio!ambiente,!encontrando!formas!de!coexistência!
com!a!natureza!sem!colocar!em!risco!o!normal!equilíbrio!dos!ecossistemas,!a!médio!e!longo!prazo.!
Neste!sentido,!as!construções!verdes!surgem!como!uma!solução!de!extrema!importância,!devido!aos!
benefícios!económicos,!ambientais!e!sociais!que!lhes!estão!associados.!
Esta!dissertação!tem!como!principal!objetivo!avaliar!a!predisposição!dos!consumidores!portugueses!
para!pagar!por!soluções!sustentáveis,!nomeadamente!por!coberturas!e!fachadas!verdes,!em!imóveis!
de!comércio!e!serviços.!
A! metodologia! utilizada! no! desenvolvimento! deste! estudo! contempla! a! realização! de! inquéritos! à!
população,!de!modo!a!avaliar!as!suas!preferências!declaradas,!complementando!com!a!consulta!a!um!
conjunto!de!técnicos!da!especialidade.!
VerificaWse!que!a!população!portuguesa!apresenta!uma!predisposição!maior!para!pagar!por!coberturas!
verdes!acessíveis,!revelando!estar!disposta!a!pagar!5%!acima!do!valor!de!aquisição!por!um!imóvel!de!
comércio! e! serviços! com! este! tipo! de! soluções! construtivas.! Relativamente! aos! restantes! sistemas!
analisados,!a!predisposição!foi!de!3,5%!para!fachadas!verdes!pelo!interior!e!pelo!exterior,!e!de!apenas!
3%!por!coberturas!verdes!inacessíveis.!
Através!da!análise!bivariada!dos!resultados,!onde!se!inclui!a!realização!de!análise!de!correlação!pelo!
método! de! Spearman,! concluiWse! que! a! familiarização! com! o! conceito! de! soluções! sustentáveis,!
juntamente!com!a!satisfação!associada!ao!número!de!espaços!verdes!existentes,!são!os!dois!fatores!
que!influenciam!de!forma!mais!significativa!os!níveis!de!predisposição!revelados!pelos!consumidores.!!
!
!
!
Palavras!chave:!Coberturas!verdes,!Fachadas!verdes,!Predisposição!para!pagar,!Imóveis!de!comércio!
e!serviços,!Preferências!declaradas!
!
!

!

iii"
!

!
!
!

!

iv!

Abstract!
!
Given!the!negative!impact!due!to!the!progressive!expansion!of!builtWup!areas!into!formerly!green!areas,!
as!well!as!the!increase!of!population!density!observed!in!large!urban!centers,!it!became!essential!to!
create! an! environmentally! friendly! way! of! life,! namely! by! finding! medium! and! long! term! solutions! of!
coexisting! with! nature! without! endangering! the! normal! balance! of! its! ecosystems.! As! such,! green!
buildings!are!a!solution!of!extreme!importance,!due!to!its!economic,!environmental!and!social!benefits.!
This!dissertation’s!main!objective!is!to!evaluate!the!Portuguese!consumers’!willingness!to!pay!(WTP)!
for!sustainable!solutions,!namely!green!roofs!and!facades!targeting!commercial!buildings.!
The! methodology! used! in!this! study!contemplates!surveying! the! population! in! order! to! evaluate!their!
declared! preferences.! Consultation! of! specialist! technicians! is! also! included! to! further! complement!!
the!study.!
The!Portuguese!population!shows!a!strong!WTP!for!accessible!green!roofs,!revealing!that!it!is!willing!to!
pay!5%!above!the!purchase!value!for!a!commercial!property!with!this!type!of!solution.!Regarding!the!
other!systems,!the!willingness!to!pay!was!3.5%!for!both!indoor!and!outdoor!green!walls,!and!only!3%!
for!inaccessible!green!roofs.!
Bivariate!analysis!of!the!results,!which!includes!a!correlation!study!by!applying!the!Spearman!method,!
shows!that!both!familiarization!with!the!concept!of!sustainable!solutions,!and!the!satisfaction!associated!
with! the! number! of! existing! green! spaces,! are! the! two! factors! which! most! significantly! influence! the!
willingness!to!pay!rates!revealed!by!consumers.!
!
!
!
!
Keywords:!Green!roofs,!Green!walls,!Willingness!to!pay,!Commercial!buildings,!Stated!preferences!
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1! Introdução!
1.1! Enquadramento!!
!
Numa!altura!em!que,!um!pouco!por!todo!o!mundo,!se!regista!uma!progressiva!expansão!de!área!
edificada!para!zonas!outrora!verdes,!bem!como!uma!densificação,!cada!vez!maior,!da!população!
e! da! construção! nos! grandes! centros,!tornaWse! de! especial! importância! implementar! soluções!
construtivas!alternativas!que!mitiguem!os!impactos!sociais,!económicos!e!ambientais,!inerentes!
a! esta! evolução! tendencialmente! negativa! (UNFPA,! 2015).! Neste! sentido,! a! construção!
sustentável!prefiguraWse!como!uma!solução!imperativa!para!dotar!meios!urbanos,!cada!vez!mais!
populosos,!de!um!equilíbrio!saudável!entre!pessoas!e!o!meio!ambiente.!!
Com!efeito,!verificaWse!que!um!número!crescente!de!estudos!indica!que!os!edifícios!sustentáveis!
fornecem!benefícios!económicos,!ambientais!e!sociais!através!de!diversos!mecanismos,!onde!
se! incluem! custos! operacionais! mais! baixos,! maior! produtividade! dos! funcionários,! créditos!
fiscais!e!imagens!mais!positivas!da!própria!edificação!(Fuerst!&!McAllister,!2011).!
Neste! contexto,! da! edificação! sustentável,! surgem! dois! sistemas! construtivos! de! soberana!
importância! –! as! coberturas! verdes! e! as! fachadas! verdes.! Ambas! as! soluções! apresentam!
diversas!vantagens,!tais!como!a!redução!da!concentração!de!poluição!atmosférica,!aumento!da!
eficiência! energética,! a! mitigação! do! efeito! da! ilha! de!calor! e! redução! da! pegada! de! carbono,!
redução! do! fluxo! de! águas! pluviais,! a! melhoria! estética! e! a! própria! valorização! dos! imóveis!
(Bianchini! &! Hewage,! 2012Ä! Graceson! et! al.,! 2013Ä! Hashemi! et! al.,! 2015Ä! Santamouris,! 2014Ä!
Speak!et!al.,!2013).!
A! grande! maioria! dos! estudos! desenvolvidos! relativamente! às! coberturas! e! fachadas! verdes!!
temWse! focado! essencialmente! na! análise! pormenorizada! do! desempenho! técnico! destes!
sistemas! (nomeadamente! ao! nível! da! componente! térmica! e! componente! hídrica)Ä! das!
exigências! funcionais! de! ambas! as! soluçõesÄ! dos! métodos! construtivos! e! especificações! das!
diversas!tipologias!possíveis!de!adotar!em!cada!casoÄ!dos!requisitos!de!manutenção!que!lhes!
estão! associadosÄ! das! patologias! mais! frequentesÄ! e,! finalmente,! em! análises! detalhadas! dos!
benefícios!inerentes!à!implementação!destes!sistemas,!quer!seja!em!construções!novas!ou!em!
construções!existentes!(reabilitações).!!
No! entanto,! verificaWse! a! escassez! de! estudos! que! avaliem! e! quantifiquem! a! forma! como! a!
população! realmente! valoriza! este! tipo! de! soluções! construtivas! e! seus! benefícios.! Assim,! a!
presente! dissertação! de! mestrado! surge! com! o! intuito! de! avaliar! a! predisposição! dos!
consumidores!portugueses!para!pagar!por!soluções!sustentáveis,!nomeadamente!por!coberturas!
e!fachadas!verdes,!em!imóveis!de!comércio!e!serviços,!procurando,!desta!forma,!dar!resposta!à!
ausência!de!estudos!verificada!nesta!temática.!
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A!metodologia!utilizada!contempla!a!realização!de!inquéritos!à!população,!de!modo!a!avaliar!as!
suas! preferências! declaradas,! complementando,! posteriormente,! com! uma! consulta! a!
especialistas!na!área,!no!sentido!de!validar!os!resultados!obtidos!e!caracterizar!o!panorama!atual!
destas!soluções!no!mercado!português.!
Finalmente,!pretendeWse!identificar,!através!de!uma!análise!bivariada,!quais!os!fatores/variáveis!
que! influenciam! de! forma! mais! significativa! os! níveis! de! predisposição! revelados! pelos!
consumidores!portugueses.!
!
!

1.2! Objetivos!
!
A!presente!dissertação!tem!como!objetivo!principal!determinar/quantificar!qual!a!predisposição!
para!pagar!por!coberturas!e!fachadas!verdes!em!imóveis!com!afetação!de!comércio!e!serviços.!
Neste! sentido,! identificaramWse! os! seguintes! objetivos! sequenciais! que! visam! a! satisfação! do!
objetivo!principal:!
!

!!

Identificação!do!grau!de!consciencialização!da!população!ativa!portuguesa!relativamente!
aos! benefícios! da! implementação! de! soluções! verdes! em! imóveis! de! comércio! e!
serviços,!através!de!inquéritos!diretosÄ!
!

!!

Determinação! dos! valores! de! willingness( to( pay,! da! população! ativa! portuguesa,! por!
coberturas!verdes!(acessíveis!e!inacessíveis)!e!fachadas!verdes!(interiores!e!exteriores)!
em!imóveis!de!comércio!e!serviçosÄ!
!

!!

Validação!e!compreensão!dos!resultados!obtidos!no!inquérito!aos!consumidores,!através!
da! realização! de! novos! inquéritos! direcionados! a! um! conjunto! selecionado! de!
especialistas! na! área! de! construção! sustentável,! nomeadamente! de! coberturas! e!
fachadas!verdesÄ!
!

!!

Análise!sequencial!dos!resultados!dos!inquéritos!à!população!ativa!e!dos!resultados!dos!
inquéritos!direcionados!aos!especialistasÄ!
!

!!

Identificação!das!correlações!existentes!entre!as!variáveis!independentes!definidas!para!
o!presente!estudo!e!os!valores!de!willingness(to(pay!obtidos.!
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!

1.3! Metodologia!
!
A! metodologia! utilizada! no! desenvolvimento! deste! estudo! teve! por! base! a! avaliação! de!
preferências! declaradas,! através! da! realização! de! inquéritos! diretos! à! população,!
complementando,!posteriormente,!com!a!consulta!a!um!conjunto!selecionado!de!especialistas!
na! área! de! construção! sustentável,! no! sentido! de! validar! os! resultados! originalmente! obtidos.!
Adicionalmente!efetuouWse!uma!análise!univariada!e!bivariada!dos!resultados,!onde!se!inclui!a!
análise! de! correlação! de! variáveis! através! da! aplicação! do! método! de! Spearman,! de! modo! a!
identificar!quais!os!fatores!que!influenciam!de!forma!mais!significativa!os!níveis!de!predisposição!
dos!consumidores.!
!
!

1.4! Organização!do!documento!
!
Esta!dissertação!é!constituída!por!cinco!capítulos!principais.!O!primeiro!capítulo!enquadra!o!tema!
da!tese,!explicitando!o!seu!âmbito!e!relevância!no!contexto!atual.!Inclui!também!a!definição!dos!
principais!objetivos!do!trabalho,!bem!como!uma!descrição!sumária!da!metodologia!adotada!e!da!
estrutura!de!todo!o!documento.!
O! segundo! capítulo! explicita! resumidamente! alguns! dos! principais! conceitos! abordados! no!
desenvolvimento! da! dissertação,! tais! como! o! conceito! de! Green( Building! (construção!
sustentável),!cobertura!verde!(extensivas,!semiWintensivas!e!intensivas),!de!fachada!verde!e!de!
Willingness( to( pay( (WTP).( Adicionalmente,! é! realizada! uma! breve! revisão! e! síntese! de! um!
conjunto!de!bibliografia!relacionados!com!o!tema!em!estudo.!Através!desta!revisão!bibliográfica,!
foi!possível!analisar!os!valores!médios!de!willingness(to(pay!habitualmente!obtidos!no!contexto!
da! valorização! de! soluções! construtivas! sustentáveis,! bem! como! analisar! as! possíveis!
correlações!existentes!entre!os!valores!de!WTP!e!outros!fatores,!tais!como!o!PIB(per(capita(do!
país! onde! incidiu! o! estudo,! a! existência! de! políticas! de! incentivo! ao! uso! de! soluções!
verdes/ajardinadas,!o!preço!médio!do!metro!quadrado!(€/m2)!ou!o!rendimento!médio!anual!da!
população!inquirida.!
O!terceiro!capítulo!descreve!e!justifica!a!metodologia!utilizada!no!desenvolvimento!do!presente!
estudo,!discriminando!todas!as!etapas!da!conceção!e!realização!dos!inquéritos!à!população!ativa!
portuguesa,! bem!como,! numa!fase! posterior,! as! etapas! associadas! à! construção! e! realização!
dos!inquéritos!direcionados!a!um!conjunto!selecionado!de!técnicos!especialistas!na!área.!É!neste!
capítulo! que! são! descritas! as! variáveis! independentes! consideradas! para! a! presente! análise,!
características!da!população!inquirida,!bem!como!as!variáveis!dependentes!que!se!pretendem!
estudar,!valores!de!willingness(to(pay!para!coberturas!e!fachadas!verdes!em!imóveis!de!comércio!!
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e!serviços.!Finalmente,!é!realizada!uma!breve!descrição!da!metodologia!adotada!para!realização!
da! análise! bivariada,! nomeadamente! dos! métodos! utilizados! na! análise! de! correlação! de!
variáveis.!
O!quarto!capítulo!apresenta!e!analisa!detalhadamente!os!resultados!obtidos!nos!dois!inquéritos!
efetuados,!segundo!a!metodologia!proposta!no!terceiro!capítulo.!Numa!primeira!fase!é!realizada!
a!análise!univariada!que!contém!as!distribuições!de!todas!as!variáveis.!Posteriormente,!segueW
se!a!análise!bivariada!que!procura!estudar!a!variação!dos!valores!de!WTP!em!função!de!cada!
variável!independente.!Finalmente,!procedeWse!à!identificação!das!correlações!existentes!entre!
as! variáveis! explicativas! definidas! inicialmente! e! as! variáveis! dependentes! objeto! de! estudo,!
recorrendo!ao!método!de!Spearman.!O!capítulo!inclui!ainda!a!caracterização!do!contexto!atual!
das!coberturas!e!fachadas!verdes!no!mercado!imobiliário!português,!através!da!apresentação!
dos!resultados!da!consulta!realizada!a!especialistas!na!área,!culminando!com!a!discussão!de!
todos!os!resultados!obtidos!no!presente!estudo.!
Por! último,! o! quinto! capítulo! sintetiza! as! principais! ideias! deste! trabalho! e! as! conclusões!
adquiridas!com!a!realização!do!mesmo,!permitindo!obter!maior!conhecimento!e!compreensão!
do!tema!em!análise.!São!ainda!sugeridas!diretrizes!para!estudos!futuros.!
Em anexo encontram-se todos os elementos necessários à compreensão da dissertação, que,
devido à sua dimensão, não foram incluídos no corpo do documento.
!
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2! Revisão!da!Literatura!
2.1! Enquadramento!
!
No! presente! capítulo! são! apresentados! alguns! conceitos! fundamentais! ao! desenvolvimento! e!
compreensão! da! dissertação,! tais! como! o! conceito! de! Construção! Sustentável,! de! fachada!
verde,! de! cobertura! verde,! e! de! predisposição! para! pagar,! conhecida! na! literatura! da!
especialidade!por!willingness(to(pay((WTP).!
Posteriormente,!segueWse!uma!análise!a!um!conjunto!de!estudos!realizados!em!diversos!países,!
sobre! a! avaliação! da! disponibilidade,! de! determinada! população,! para! pagar! por! soluções!
construtivas!sustentáveis.!
Tal!análise!tem!como!principal!objetivo!evidenciar!quais!os!valores!médios!de!willingness(to(pay!
habitualmente! obtidos! no! contexto! da! valorização! de! soluções! construtivas! sustentáveis! e,!!
ainda,! tentar! estabelecer! uma! possível! correlação! entre! estes! valores! de! WTP! e! outros!!
fatores! que! possam! influenciar! os! mesmos,! tais! como! o! PIB( per( capita( do! país! onde! foi!!
desenvolvido! o! estudo,! a! existência,! ou! não,! de! políticas! de! incentivo! ao! uso! de! soluções!
ajardinadas,!o!preço!médio!do!metro!quadrado!(m2)!ou!o!rendimento!médio!anual!da!população!
inquirida.!
A!revisão!bibliográfica!incide!maioritariamente!em!trabalhos!internacionais,!uma!vez!que!a!nível!
nacional! ainda! não! há! estudos! realizados! relativamente! à! avaliação! da! disponibilidade! da!
população!para!pagar!por!este!tipo!de!soluções!construtivas.!
!
!

2.2! Conceito!de!Construção!Sustentável!
!
O!conceito!de!construção!sustentável!assenta!numa!perspetiva!de!ciclo!de!vida!durante!o!projeto,!
construção!e!operação!de!um!edifício,!de!modo!a!que!seu!impacto!negativo!no!ambiente!natural!
e!na!saúde!humana!seja!minimizado.!!
Com!efeito,!a!construção!sustentável!pode!ser!descrita!de!diversas!formas.!A!sua!definição!mais!
consensual!surge!na!década!de!90,!por!Charles!Kibert,!como!a!“criação!e!gestão!responsável!
de! um! ambiente! construído! saudável,! tendo! em! consideração! os! princípios! ecológicos! (para!
evitar! danos! ambientais)! e! a! utilização! eficiente! de! todos! os! recursos”! (Kibert,! 1994).! Kibert,!
sugere!ainda!os!seis!princípios!basilares!a!respeitar!de!modo!a!garantir!a!sustentabilidade!na!
construção:!!
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•!

Minimizar!o!consumo!de!recursosÄ!!

•!

Maximizar!a!reutilização!dos!recursosÄ!!

•!

Utilizar!recursos!renováveis!e!recicláveisÄ!!

•!

Proteger!o!ambiente!naturalÄ!!

•!

Eliminar!os!materiais!tóxicos!e!subprodutos!de!todas!as!fases!do!ciclo!de!vidaÄ!

•!

Desenvolver!a!qualidade!do!ambiente!construído.!!

!
Nas!últimas!décadas,!o!setor!de!construção!tem!vindo!a!testemunhar!uma!revolução!significativa!
ao!nível!da!construção!verde,!no!sentido!de!fazer!incorporar!o!conceito!de!sustentabilidade!tanto!
na! fase! de! projeto! como! na! fase! de! construção! (Yudelson,! 2008).! Tem! sido! notória! esta!
preocupação,!um!pouco!por!todo!o!mundo,!através!da!implementação!de!diversos!conjuntos!de!
normas,!diretrizes!e!sistemas!de!certificação/!avaliação!de!desempenho!ambiental!dos!edifícios,!
tais!como!os!que!se!enunciam!de!seguida:!
•!

LEED!(Leadership(in(Energy(and(Environmental(Design)!–!Estados!Unidos!da!AméricaÄ!

•!

BREEAM! (Building( Research( Establishment( Environmental( Assessment( Method)! –!
Reino!UnidoÄ!!

•!

GBL!(Green(Building(Label)!–!ChinaÄ!

•!

CASBEE! (Comprehensive( Assessment( System( for( Built( Environment( Efficiency)! –!
JapãoÄ!

•!

SBTool!(Sustainable(Building(Tool)!desenvolvida!pelo!iiSBE!(International(Initiative(for(a(
Sustainable(Built(Environment)!–!CanadáÄ!

•!

!GNCB!(Green(Building(Council(Brasil)!–!Brasil.!

!
Esta!certificação!dos!edifícios!é!realizada!de!modo!semelhante!nos!diversos!países,!baseandoW
se! na! avaliação! de! parâmetros! definidos! para! contabilizar! a! sua! sustentabilidade,! eficiência!
hídrica! e! energética,! os! tipos! de! materiais! utilizados,! entre! outros! fatores.! Posteriormente! é!
atribuída!uma!pontuação!a!cada! atributo!e!calculada! a!sua!pontuação!global.!Quanto!maior!a!
pontuação! mais! elevado! é! o! grau! da! certificação.! VerificaWse! que! edifícios! com! coberturas! e!
fachadas!verdes,!usualmente,!obtêm!as!melhores!certificações!(Freed!et!al.,!2008).!
!
À! semelhança! dos! sistemas! internacionais! de! avaliação! de! desemprenho! a! nível! ambiental!
enunciados!anteriormente,!também!podem!ser!destacados,!no!território!nacional,!os!seguintes!
sistemas:!
•!

LiderA! –! sistema! de! apoio! e! avaliação! da! construção! sustentável,! desenvolvido! no!
Instituto!Superior!Técnico!(Pinheiro!et!al.,!2002)Ä!!

•!

E!o!SBToolPT(–!ferramenta!que!permite!o!reconhecimento,!a!avaliação!e!a!certificação!
da!sustentabilidade!de!edifícios.!

6!

Na!prática,!os!edifícios!sustentáveis!exigem!algumas!considerações!especiais!relativamente!à!
seleção!do!local,!acessibilidade!das!instalações,!conexão!ao!transporte!público,!ilhas!de!calor!
urbano,!irrigação!da!paisagem,!qualidade!do!ar!interno,!ventilação!natural,!iluminação!diurna!e!
seleção!dos!materiais!(Gou!&!Lau,!2014).!
Por! último,! e! apesar! dos! inúmeros! benefícios! associados! aos! edifícios! verdes,! a! questão! do!
custo!inicial!é!um!obstáculo!frequentemente!citado!que!impede!uma!adoção!mais!generalizada/!
massificada!destes!edifícios.!DestacaWse,!ainda,!como!fator!dissuasor!no!que!respeita!à!escolha!
por! este! tipo! de! edifícios,! o! facto! de! os! mesmos! poderem! apresentar! consumos! de! energia!
superiores! aos! de! edifícios! não! verdes,! consoante! as! práticas! dos! seus! utilizadores!!
(Newsham!et!al.,!2009).!
!
!

2.2.1! Conceito!de!cobertura!verde!
!
As! coberturas! verdes! inseremWse! nas! soluções! construtivas! sustentáveis.! Estes! sistemas! são!
caracterizados!por!possuírem!uma!grande!variabilidade!de!tipologias!possíveis!de!adotar,!tendo!
em! conta! a! finalidade! pretendida,! bem! como! as! condicionantes! inerentes! à! sua! própria!
implementação,!como!por!exemplo,!o!clima!da!região,!a!exposição!solar,!a!altitude!do!edifício,!o!
tipo!de!substrato!e!materiais!utilizados!(FLL,!2008).!
Neste! sentido,! as! coberturas! verdes! podem! ser! constituídas! por! diversas! camadas! que!
desempenham!funções!específicas,!podendo!variar!a!sua!ordem!dentro!da!organização!de!todo!
o!sistema!construtivo.!Contudo,!é!possível!destacar!oito!camadas!funcionais!comuns!a!todas!as!
coberturas!verdes!(Figura!2.1),!que!se!passam!a!enunciar.!
!
!
viii.!!Vegetação!

!

vii. Substrato
vi.! Camada!filtrante

!

v. Camada!de!drenagem/retenção!
iv. Proteção!da!impermeabilização
iii. Proteção!anti!raiz

!

ii. Camada!de!impermeabilização
i. Suporte!estrutural

!
!
!
Figura(2.1(N(Esquema(genérico(dos(sistemas(de(coberturas(verdes((Adaptado(de(Alumascroofing,(2017)(

!
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Analisando! no! sentido! ascendente,! como! indicado! na! figura,! é! possível! verificar! que! estes!
sistemas!são!compostos!pelo!suporte!estrutural,!que!tem!como!principal!função!sustentar!toda!a!
carga! do! sistemaÄ! camada! de! impermeabilização,! elemento! fundamental! que! assegura! a!
estanqueidade!do!sistemaÄ!proteção!anti!raízes,!que!procura!salvaguardar!as!camadas!inferiores!
de! uma! possível! perfuração! devida! ao! crescimento! de! raízesÄ! camada! de! proteção! da!
impermeabilização! que,! tal! como! o! nome! indica,! pretende! atuar! como! proteção! mecânica! da!
camada!de!impermeabilização!(através!da!utilização!de!manta!geotêxtil)Ä!camada!drenante,!que!
tem! como! principal! finalidade! gerir! o! escoamento! de! água! (através! do! recurso! a! materiais!
granulares,!tapetes!porosos!ou!telas!pitonadas)Ä!camada!filtrante,!que!impede!que!as!partículas!
finas! sejam! arrastadas! e! que! provoquem! o! entupimento! do! sistema! drenanteÄ! a! camada! de!
substrato,! elemento! preponderante! para! assegurar! o! correto! desenvolvimento! das! plantasÄ! e!
finalmente,! a! camada! de! vegetação,! que! deverá! ser! cuidadosamente! escolhida! tendo! em!
consideração!o!tipo!de!terra!vegetal,!condições!climáticas!locais!e!os!requisitos!de!manutenção!
das!próprias!plantas!(FLL,!2008Ä!Tolderlund,!2010).!
Devido! à! diversidade! de! alternativas! existentes,! é! usual! dividir! as! coberturas! verdes! em! três!
conjuntos! distintos:! coberturas! verdes! extensivas,! semiWintensivas! e! intensivas.! A! Tabela! 2.1!
explicita! as! principais! características! inerentes! a! cada! um! destes! grupos! de! sistemas!
construtivos.!
!
Tabela(2.1(N(Características(gerais(dos(sistemas(de(coberturas(verdes((IGRA,(2017)(
COBERTURAS5VERDES
Extensiva

Semi,intensiva

Intensiva

Manutenção

Baixa

Média

Elevada

Rega

Baixa

Periódica

Regular

Profundidade1do1substrato1(mm)

605200

1205250

>150

Peso1(kg/m2)

605150

1205200

>180

Custo

Baixo

Médio

Elevado

!

!
De!modo!simplificado,!as!coberturas!verdes!extensíveis!são!caracterizadas!por!possuírem!uma!
camada!fina!de!substrato,!à!qual!se!associa!uma!vegetação!pouco!robusta,!sendo!habitualmente!
aplicadas! em! edificações! com! menor! capacidade! de! carga.! Têm! ainda! menores! custos!
associados!quando!comparadas!com!os!restantes!sistemas,!bem!como!menores!necessidades!
de!manutenção!e!rega!(Hashemi,!Mahmud,!&!Ashraf,!2015).!
Já! as! coberturas! intensivas! destacamWse! por! se! tratarem! de! sistemas! mais! pesados,! onde! é!
possível! encontrar! vegetação! de! maior! robustez,! tendo! normalmente! associadas! maiores!
exigências!de!rega,!manutenção!e!fertilização.!
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Relativamente! às! coberturas! semiWintensivas,! são! soluções! construtivas! intermédias,! que!
admitem!um!coberto!vegetal!misto!(intensivo!e!extensivo),!requerendo!geralmente!manutenções!
moderadas.!
Finalmente,! quanto! à! acessibilidade! as! coberturas! verdes! podem,! ainda,! ser! divididas! em!
acessíveis,!quando!a!livre!circulação!é!permitida,!e!inacessíveis,!quando!a!acesso!às!mesmas!
está!restrito!apenas!para!fins!de!manutenção.!
Importa!realçar!que,!no!âmbito!da!análise!desenvolvida!na!presente!dissertação,!as!coberturas!
verdes! serão! distinguidas! apenas! em! função! da! sua! acessibilidade,! isto! é,! serão! avaliados!
somente! os! diferentes! índices! de! predisposição! associados! a! coberturas! verdes! acessíveis! e!
inacessíveis.!
!
!

2.2.2! Conceito!de!fachada!verde!
!
As!fachadas!verdes,!ou!paredes!verdes,!são!soluções!construtivas!globalmente!semelhantes!às!
coberturas!verdes,!apresentando!componentes!similares,!ainda!que!com!disposições!distintas!e!
métodos!de!instalação,!evidentemente,!também!diferentes.!
Estes!sistemas!construtivos!podem!ser!agrupados!em!dois!conjuntos:!
•!

Fachadas! vivas,! quando! a! vegetação! é! suportada! por! elementos! intermédios! que!
possibilitam!o!seu!crescimento!uniforme!ao!longo!da!superfícieÄ!

•!

Fachadas! verdes,! quando! a! vegetação! se! desenvolve! ao! longo! da! própria! fachada,!
utilizandoWse!habitualmente!plantas!trepadeiras.!

!
As!primeiras!podem!ainda!ser!classificadas!por!fachadas!vivas!contínuas,!quando!se!verifica!a!
instalação! de! mantas! permeáveis! onde! são! posteriormente! inseridas! as! plantasÄ! ou! fachadas!
vivas!modulares,!sempre!que!se!verifique!a!utilização!de!módulos/!painéis!préWfabricados!com!
as! plantas! já! colocadas! nos! respetivos! locais! onde! estas! vão! ficar! após! a! instalação! estar!
finalizada.!
Este!grupo!de!soluções!construtivas!destacaWse!fundamentalmente!por!apresentar!sistemas!de!
rega! incorporados! nos! seus! elementos! intermédios! (mantas! permeáveis! ou! módulos! préW
fabricados),!podendo!a!mesma!ser!assegurada!por!gotejamento!(gotejadores!saturam!manta!de!
irrigação)!ou!por!hidroponia!(técnica!de!cultivo!sem!solo,!em!que!a!água!e!os!nutrientes!circulam!
por!canais!comunicantes)!(Othman!&!Sahidin,!2016).!
!
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Por!sua!vez,!o!segundo!conjunto!de!sistemas!construtivos!também!pode!ser!dividido!em!duas!
tipologias! distintas,! como! as! fachadas! verdes! diretas,! quando! as! plantas! se! desenvolvem!
diretamente!sob!a!fachada!ou,!em!alternativa,!fachadas!verdes!indiretas,!sempre!que!estas!se!
desenvolvem!através!de!uma!estrutura!de!suporte.!
A! Tabela! 2.2! sintetiza! as! características! gerais! mais! importantes! verificadas! para! cada! uma!
destas! tipologias! construtivas,! nomeadamente! às! especificações! ao! nível! da! manutenção,!
irrigação!e!peso!próprio.!
!
Tabela(2.2(N(Características(gerais(dos(sistemas(de(fachadas(verdes!

FACHADAS5VIVAS

FACHADAS5VERDES

Contínuas

Modulares

Diretas

Indiretas

Manutenção

Moderada

Moderada

Baixa

Baixa

Rega

Periódica

Regular

Pontual

Pontual

Peso.(kg/m2)

25545

25560

1515

5525

!
A! análise! da! referida! tabela! permite! verificar! que! as! fachadas! vivas! apresentam! maiores!
exigências!de!manutenção!e!rega,!comparativamente!às!fachadas!verdes!diretas!e!indiretas,!que!
têm! associadas! menores! necessidades! de! manutenção! e! uma! irrigação! esporádica!!
(Kmiec,!2014).!
Relativamente!ao!peso,!e!relembrando!os!valores!contidos!na!Tabela!2.1,!é!possível!afirmar!que!
as!fachadas!verdes!possuem!um!menor!peso!próprio!quando!comparadas!a!qualquer!um!dos!
sistemas! de! coberturas! verdes! anteriormente! analisados,! facto! que! se! explica! pelas! menores!
quantidade!de!substrato!utilizado!na!execução!dos!sistemas!verticais!(Manso!&!CastroWGomes,!
2015).!
Por!último,!importa!referir!que!as!fachadas!verdes!podem!ainda!ser!distinguidas!quanto!ao!seu!
local!de!execução!relativamente!à!edificação,!isto!é,!fachadas!verdes!executas!pelo!interior!ou!
pelo!exterior!da!edificação.!!
SalientaWse!uma!vez!mais!que,!no!âmbito!da!análise!desenvolvida!na!presente!dissertação,!as!
fachadas!verdes!serão!distinguidas!apenas!em!função!da!sua!execução!ser!pelo!interior!ou!pelo!
exterior,!ou!seja,!serão!avaliados!somente!os!diferentes!índices!de!predisposição!associados!a!
fachadas!verdes!interiores!e!exteriores.!
!
!
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!

!

2.3! Predisposição!para!pagar!
!
O!conceito!de!predisposição!para!pagar!ou,!na!língua!inglesa,!willingness(to(pay((WTP),!traduz!
a!disponibilidade!de!determinado!indivíduo!para!pagar!por!algo,!ou!seja,!quantifica!a!forma!como!
um! indivíduo! valoriza! o! objeto! ou! fator! em! estudo.! Sendo,! habitualmente,! expressa! em!
percentagem! do! valor! desse! mesmo! objeto! que! se! procura! estudar! (Wertenbroch! &! Skiera,!
2002).!
No!caso!da!presente!dissertação,!em!que!se!pretende!avaliar!a!predisposição!para!pagar!por!
soluções!verdes!em!imóveis!de!comércio!e!serviços,!a!melhor!forma!de!representar!a!WTP!será!
em!percentagem!do!valor!total!do!imóvel.!!
No! contexto! das! coberturas! e! fachadas! verdes,! é! conveniente! considerar! o! valor! dos! imóveis!
para!avaliar!a!forma!como!a!população!valoriza!este!tipo!de!soluções!construtivas,!uma!vez!que!
estas!introduzem!diversos!benefícios,!diretos!e!indiretos,!quer!seja!pelo!aumento!do!período!de!
vida! útil! dos! revestimentos,! quer! seja! pela! otimização! do! espaço! útil! ou! simplesmente! pela!
melhoria!estética!do!próprio!edifício.!Neste!sentido,!procuraWse!avaliar!a!forma!como!a!população!
valoriza!estes!benefícios,!determinando!qual!a!sua!predisposição!para!pagar!acima!do!valor!de!
aquisição!por!um!imóvel!contendo!este!tipo!de!sistemas.!
Importa!referir!que,!no!capítulo!3.2,!no!âmbito!da!recolha!de!dados!através!dos!inquéritos!aos!
consumidores,!a!willingness(to(pay(foi!definida!como!a!percentagem!do!valor!de!renda!do!imóvel!
(ou! prestação! bancária)! que! estes! estariam! dispostos! a! pagar! a! mais! para! ter! soluções!
sustentáveis.! Como! é! evidente,! para! efeitos! de! cálculo! da! WTP! esta! simplificação! não! tem!
qualquer! influência,! uma! vez! que! se! trata! de! uma! análise! percentual.! Contudo,!considerouWse!
que! deste! modo! os! inquiridos! teriam! uma! melhor! perceção! dos! valores! que! lhes! eram!
questionados.!
!
!

2.3.1! Aplicabilidade!da!WTP!
!
Ao!longo!dos!últimos!anos!foram!desenvolvidos!diversos!estudos!a!nível!internacional!sobre!a!
willingness(to(pay!associada!às!mais!diversas!áreas!e!fatores,!tais!como!a!redução!de!consumos!
energéticos! e! emissões! de! poluentes! em! habitações,! a! qualidade! de! produtos! alimentares,! a!
valorização! do! tempo! disponível,! eletricidade! mais! “verde”/sustentável,! as! preferências! por!
produtos! de! origem! biológica,! o! investimento! em! infraestruturas! para! veículos! que! utilizem!
combustíveis!alternativos,!a!otimização!de!serviços!e!tarifários!em!redes!de!telecomunicações,!
entre!outros!exemplos!(Arega!&!Tadesse,!2017Ä!Banfi!et!al.,!2008Ä!Bigerna!&!Polinori,!2014Ä!Hu!
et!al.,!2014Ä!Ito!et!al.,!2013Ä!Kang!et!al.,!2012Ä!Oerlemans!et!al.,!2016Ä!Park!et!al.,!2013).!!
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No!entanto,!registaWse!que!a!forma!de!calcular!este!parâmetro!difere!de!estudo!para!estudo.!Na!
realidade,! existem! diversos! métodos! de! medição! da! predisposição( associada! a! determinada!
amostra,!que!variam,!fundamentalmente,!no!tipo!de!informação!que!é!utilizada!para!o!cálculo!do!
valor!final!da!WTP.!
Neste! sentido,! explicitamWse! de! seguida! os! vários! métodos! de! medição! de! willingness( to( pay!
existentes.!
!
!

2.3.2! Métodos!de!medição!de!WTP!
!
De!modo!simplificado,!os!métodos!de!medição!da!willingness(to(pay,!podem!ser!divididos!em!
dois! grupos! distintos,! consoante! o! modo! de! recolha! de! dados! que! estes! utilizam! para! o!!
cálculo!da!WTP.!Neste!sentido,!destacamWse!o!conjunto!dos!métodos!que!avaliam!preferências!
reveladas!e!o!conjunto!referente!aos!métodos!que!avaliam!preferências!declaradas!da!população!
(Völckner,!2006).!
A!Figura!2.2!contém!a!representação!esquemática!associada!aos!métodos!de!medição!de!WTP,!
de! modo! a! facilitar! a! identificação! das! relações! e! sequências! existentes! entre! cada! uma! das!
metodologias!possíveis,!que!se!passam!a!descrever.!
!

!
!

Figura(2.2(N(Diagrama(dos(vários(métodos(de(medição(da(WTP((Adaptado(de(Breidert(et(al.,(2006)!

!
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As!análises!de!dados!de!mercado,!consistem,!como!o!nome!indica,!na!recolha!de!informação!
através!de!dados!observados.!São,!frequentemente,!utilizadas!para!estimar!funções!de!preçoW
resposta.!A!utilização!deste!tipo!de!dados!baseiaWse!no!pressuposto!de!que!procuras!passadas!
possam! ser! utilizadas! para! prever! o! comportamento! futuro! do! mercado,! o! que! implica! que! o!
produto! para! o! qual! a! procura! futura! é! estimada! não! possa! apresentar! grandes! variações!!
de! preço.! Um! dos! problemas! deste! método! relacionamWse! com! o! facto! de! os! dados! de!!
mercado!nem!sempre!apresentarem!as!variações!de!preço!necessárias!para!cobrir!o!espectro!!
desejado!de!WTP.!Em!geral,!o!uso!de!informações!de!mercado!tem!a!vantagem!de!se!analisar!!
dados! concretos! observados! na! realidade,! ao! invés! de! dados! provenientes! de! intenções!!
de! compra! declaradas.! As! maiores! desvantagens! residem! no! facto! das! variações! de! preço!!
nos! dados! observados! serem! normalmente! muito! limitadas! e! no! facto! de! não! ser! possível!!
estimar! a! WTP! para! produtos! inteiramente! novos,! por! não! existirem! quaisquer! dados!!
(Breidert!et!al.,!2006).!
As! análises! de! experiências,! utilizam! dados! gerados/observados! através! da! realização! de!
experiências! que! podem! ser! de! campo! ou! laboratoriais.! Nas! primeiras,! o! comportamento! de!
compra! é! tipicamente! simulado! dando! aos! participantes! uma! quantia! de! dinheiro! e!!
pedindo,! posteriormente,! que! a! utilizem! numa! seleção! específica! de! produtos.! A! maior!!
vantagem! deste! método! reside! no! facto! de! permitir! a! rápida! obtenção! de! resultados.!!
Contudo,!possui!a!desvantagem!de!os!participantes!estarem!cientes!da!situação!experimental,!!
facto! que! pode! alterar! o! seu! comportamento! normal! relativamente! às! preferências! reais!!
(Völckner,!2006).!
Já!as!experiências!de!campo,!ou!experiências!de!compra!em!loja,!não!sofrem!com!o!problema!
da!configuração!artificial,!dado!que!são!realizadas!em!ambiente!normal.!Estas!experiências!são!
frequentemente!conduzidas!na!forma!dos!chamados!mercados!de!teste,!em!que!os!preços!são!
sistematicamente! variados! e! as! respostas! dos! consumidores! são! analisadas.! Uma! questão!
crucial!na!análise!de!mercado!de!teste!é!selecionar!ambientes!de!mercado!de!pequena!escala!
que!sejam!representativos!para!o!mercado!que!se!pretende!estudar.!Neste!contexto,!assumemW
se! como! métodos! mais! fiáveis! do! que! as! experiências! laboratoriais,! sendo! que,! no! entanto,!
apresentam!gastos!mais!elevados,!bem!como!intervalos!de!tempo!mais!longos!para!obtenção!
de!respostas!(Breidert!et!al.,!2006).!
Os!métodos! associados! a! leilões,! são! considerados! uma! aplicação! especial! das! experiências!
que!tanto!podem!ser!de!campo,!como!em!laboratório.!Os!pressupostos!para!determinação!da!
WTP! por! esta! via,! relacionamWse! com! o! facto! de! um! leilão! poder! fornecer! informações!
importantes! relativamente! ao! preço! justo! de! determinado! produto,! na! medida! em! que! este! é!
vendido!ao!preço!mais!elevado!que!a!amostra!(licitadores)!está!disposta!a!pagar.!Neste!sentido,!
um! leilão! é! útil! para! obter! conhecimento! das! avaliações! dos! consumidores! de! um! produto! ou!
marca!e,!portanto,!pode!ser!usado!para!avaliar!a!WTP!(Breidert!et!al.,!2006).!
!
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Os!inquéritos!diretos,!fazem!parte!dos!métodos!de!medição!de!WTP!que!avaliam!preferências!
declaradas!por!parte!da!população,!ou!seja,!com!base!em!vontades!expressas!pela!população.!
Estes!podem!ser!divididos!em!dois!grupos,!os!que!recorrem!a!inquéritos!aos!consumidores!e!os!
que!utilizam!inquéritos!a!especialistas.!
Os! inquéritos! aos! consumidores,!tal! como! o! nome! indica,! recolhem! informação! diretamente! à!
população!sobre!a!qual!se!pretende!incidir!o!estudo.!Os!inquéritos!podem!ser!presenciais!ou!por!
via!online.!Neles,!os!inquiridos!são!solicitados!a!atribuir!diretamente!o!preço,!que!pensam!ser!
mais! justo,! ao! produto! em! análise.! Têm! associados! intervalos! de! tempo! muito! longos! para!
obtenção!de!um!número!significativo!de!respostas!(Völckner,!2006).!
Já!os!inquéritos!a!especialistas,!surgem!como!alternativa!mais!célere,!uma!vez!que!consistem!
na! consulta! a! um! grupo! restrito! de! especialistas! na! área! em! estudo,! que! projetam!!
os! valores! de! WTP! esperados.! Têm! custos! e! tempos! mais! eficientes! comparativamente!!
aos! métodos! de! recolha! de! dados! através! de! inquéritos! diretos! aos! consumidores.! Em! geral,!
consideraWse! que! a! consulta! de! especialistas,! se! aplica! melhor! a! um! ambiente! de! mercado!!
com! apenas! um! pequeno! número! de! clientes,! uma! vez! que,! desta! forma,! as! tendências!!
dos! clientes! são! suficientemente! bem! conhecidas! para! estimar! adequadamente! a! sua!!
WTP.! Em! mercados! de! maior! dimensão,! com! uma! base! de! consumidores! maior! e!!
mais! heterogénea,! pode! não! ser! possível! estimar! valores! fidedignos! de! willingness( to( pay((
(Völckner,!2006).!
Finalmente,!tanto!as!análises!conjuntas!como!as!análises!de!escolha!discreta,!estão!inseridas!
na!metodologia!que!recorre!a!inquéritos!indiretos!para!recolha!de!informação.!Diversos!autores!
argumentam! que,! para! um! entrevistado,! é! cognitivamente! mais! fácil! decidir! se! um! preço!
específico!para!um!produto!é!aceitável!do!que!atribuir!diretamente!um!preço.!Quando!o!inquirido!
recebe!alternativas!de!produto!concorrentes,!este!pode!ser!solicitado!a!atribuir!uma!classificação!
de! preferência,! ordenação! de! preferência! ou! selecionar! a! sua! opção! preferida! (Breidert! et! al.,!
2006).!
Desta!forma,!contrariamente!ao!que!acontece!nos!inquéritos!diretos,!os!inquiridos!recebem!perfis!
de!produtos!com!preços!sistematicamente!variados!e!são!solicitados!a!indicar!se!comprariam!o!
bem! a! esse! preço! ou! não.! Esta! abordagem! de! medição! é! designada! como! pesquisa! indireta!
(Breidert!et!al.,!2006).!
Por!último,!importa!ainda!salientar!que,!uma!vez!que!as!preferências!declaradas!da!população!
nem! sempre! correspondem! às! suas! preferências! reveladas,! a! análise! dos! resultados! de!
inquéritos! deverá! ser! cuidada,! tendo! em! conta! o! risco! de! generalizações! erradas! (Lindsey! &!
Knaap,!1999).!
!
!
!
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!

2.4! Análise!de!estudos!
!
Na! presente! secção,! foi! analisado! um! conjunto! de! estudos! internacionais! de! modo! a!
compreender!o!trabalho!já!desenvolvido!relativamente!ao!tema!em!estudo.!Assim,!selecionaramW
se!estudos!que!avaliaram,!direta!ou!indiretamente,!a!willingness(to(pay!de!determinado!grupo!
populacional,!por!soluções!verdes/sustentáveis.!
ConstatouWse! que! praticamente! a! totalidade! dos! documentos! analisados! utiliza! somente! os!
métodos! associados! às! preferências! declaradas! (realização! de! inquéritos)! para! avaliar! qual! a!
predisposição!para!pagar!por!soluções!sustentáveis.!Tal!situação!pode!ser!justificada!pelo!facto!
de!atualmente,!mesmo!a!nível!internacional,!ainda!não!existir!um!número!significativo!de!dados!
observados,!isto!é,!de!transações!de!imóveis!com!este!tipo!de!sistemas!construtivos,!que!permita!
a! realização! de! uma! análise! fidedigna! da! WTP! dos! consumidores! por! via! de! preferências!
reveladas.!Face!a!esta!impossibilidade,!a!maioria!da!bibliografia!analisada!avalia!a!willingness(
to(pay(através!de!preferências!declaradas!da!população,!recorrendo!a!inquéritos!para!recolha!
dos!dados!da!análise.!
Neste!sentido,!a!Figura!2.3!explicita!a!estrutura!metodológica!dos!estudos!analisados,!isto!é,!as!
várias! fases! essenciais! à! realização! deste! tipo! de! estudos,! que! apresentam! sistematicamente!
uma!estrutura!semelhante!entre!si.!
!

Identificação!dos!objetivos!do!estudo!

Revisão!da!literatura!

Realização!de!inquéritos!diretos!ou!indiretos!

Análise!estatística!dos!dados!obtidos!

Resultados!e!conclusões!

!

Figura(2.3(N(Estrutura(metodológica(dos(estudos(de(willingness(to(pay(analisados.!

!
Foi!precisamente!esta!a!metodologia!utilizada!num!estudo!desenvolvido!nos!Estados!Unidos!da!
América,!no!ano!2016,!em!que!se!pretendia!estudar!a!predisposição!para!pagar!por!edifícios!de!
escritórios,!definindo!como!público!alvo!os!próprios!utilizadores/inquilinos!deste!tipo!de!imóveis!
(Robinson! et! al.,! 2016).! Assim,! para! a! análise,! foram! considerados! 18! atributos/soluções!
construtivas!de!edifícios!sustentáveis.!O!inquérito!direto!foi!distribuído!via!online!e!contou!com!
mais! de! 700! participantes.! Findo! o! processo! de! recolha! de! dados,! analisaramWse! quais! os!
atributos! mais! valorizados! pelas! empresas,! bem! como! qual! o! valor! que! estariam! dispostos! a!
pagar!por!cada!um!deles.!Os!resultados!obtidos!mostraram!que!a!WTP!para!todos!os!atributos!
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somados!foi!de!9,30%!do!valor!da!renda!do!imóvel,!sendo!que!o!valor!específico!da!WTP!para!
coberturas!verdes!foi!de!apenas!0,75%,!um!dos!mais!baixos!verificados!no!estudo!em!questão.!
Os!resultados!revelaram!ainda!que!as!empresas!públicas,!empresas!associadas!à!indústria!de!
Energia!e!de!Tecnologia!da!Informação!(IT),!têm!maior!predisposição!para!pagar!por!edifícios!
com!certificação!sustentável.!As!preferências!regionais!e!demográficas!são!evidenciadas!tanto!
na!predisposição!para!pagar,!quanto!na!classificação!de!cada!atributo!individual.!Tais!evidencias!
permitem!retirar!conclusões!importantes!relativamente!aos!atributos!que!são!mais!valorizados!
pela!população!no!âmbito!da!avaliação!de!desempenho!ambiental!de!edifícios!verdes.!
Outro! exemplo! que! importa! destacar,! é! o! caso! de! estudo! realizado! na! Suécia,! em! 2014,! que!
tinha!como!principal!objetivo!avaliar!a!WTP!da!população!do!país!por!habitações!sustentáveis.!
Nesta!situação!analisouWse!a!preferência!por!edifícios!habitacionais!com!certificado!ambiental!e!
edifícios!habitacionais!com!reduzido!consumo!energético.!A!análise!aos!477!resultados!mostrou!
existir! maior! predisposição! da! população! para! pagar! mais! por! edifícios! com! baixo! consumo!
energético,! mas! não! por! edifícios! com! certificação! ambiental.! Facto! este! que! poderá! ser!
explicado!por!existir!uma!melhor!perceção!da!população!pelas!vantagens!associadas!ao!primeiro!
tipo!de!edifício!do!que!o!segundo.!Finalmente,!concluiWse!que!a!WTP!por!habitações!de!baixo!
consumo!energético!é!de!5%!(ZalejskaWJonsson,!2014).!
NoteWse!que!a!Suécia!se!trata!de!um!país!onde!já!se!praticam!políticas!verdes!há!alguns!anos,!
isto! é,! políticas! de! incentivo! ao! uso! de! soluções! construtivas!sustentáveis,! nomeadamente! ao!
uso!de!coberturas!verdes!–!Figura!2.4.!
!

!

!

Figura(2.4(N(Coberturas(verdes(em(Malmo1,(Suécia((ANCV,(2017)(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!A!cidade!de!Malmo!incentiva!a!utilização!de!coberturas!verdes!através!do!programa!“Ecological!building”,!
que!exige!um!mínimo!de!espaços!verdes!nas!construções!implementadas!em!terrenos!vendidos!pela!cidade!
e!desenvolvidos!por!privados.!As!coberturas!verdes!normalmente!são!incluídas!nessas!construções!como!
forma!de!responder!às!exigências!de!inclusão!de!espaços!verdes!(ANCV,!2017).!
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À!semelhança!do!caso!de!estudo!anteriormente!descrito,!realizado!nos!EUA,!foi!possível!analisar!
um!outro!exemplo!importante!referente!à!avaliação!da!WTP!em!edifícios!de!escritórios.!TrataWse!
de!um!estudo!desenvolvido!no!ano!de!2017,!em!três!cidades!da!China!–!Shenzhen,!Shanghai!e!
Guangzhou.!Este!trabalho!pretendia!determinar!se!pessoas!utilizadoras!de!green(buildings!(no!
seu! local! de! trabalho,! por! exemplo),! teriam,! eventualmente,! uma! maior! sensibilidade! aos!
benefícios! introduzidos! por! este! tipo! de! construção,! que! resultasse! num! aumento! do! valor! de!
WTP.!Para!o!efeito,!foi!realizado!um!inquérito!com!3!secções!distintas:!
!

•!

Um!conjunto!de!perguntas!de!caracterização!da!amostra!(informações!pessoais)Ä!

•!

Um!conjunto!de!perguntas!de!caracterização!dos!comportamentos!sobre!utilização!de!
energia!e!recursos!(comportamento!ambiental)Ä!

•!

Um! conjunto! de! perguntas! relativas! à! willingness( to( pay! por! cada! um! dos! atributos/!
características!específicas!de!edifícios!sustentáveis!considerados.!

!

O! intervalo! de! resposta! para! a!WTP! variou! entre! 0%!e! mais! de! 9%,! sendo! que! os! resultados!
evidenciaram!que!as!pessoas!com!mais!comportamentos!ambientais!atribuem!um!maior!valor!
de!WTP!(como!seria!de!esperar)!e,!ainda,!que!a!maioria!dos!inquiridos!estaria!apenas!disponível!
a!pagar!um!extra!entre!3%!a!5%!do!valor!do!imóvel,!para!que!este!fosse!sustentável.!
Finalmente,!neste!estudo!as!coberturas!verdes,!foram!o!4º!atributo!mais!valorizado!no!universo!
de!11!atributos!definidos!para!edifícios!sustentáveis!(Xie,!Lu!&!Gou,!2017).!
Mais! uma! vez,! refereWse! que! também! a! China! já! pratica! políticas! verdes! há! vários! anos,!
nomeadamente!na!cidade!de!Shanghai2!–!Figura!2.5.!
!

!
Figura(2.5(N(Cobertura(verde(em(Shanghai,(China((ANCV,(2017)(

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Shanghai!está!a!executar!desde!2003!uma!campanha!para!coberturas!verdes.!Em!2008!a!cidade!já!
contava!com!aproximadamente!500.000!m2!de!coberturas!verdes!(ANCV,!2017)."
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Dos!artigos!analisados,!com!especial!foco!naqueles!que!relacionam!de!forma!direta!ou!indireta!
a!WTP!por!coberturas!e!fachadas!verdes,!podemos!observar!que!o!valor!de!willingness(to(pay!
da! população! inquirida! para! pagar! por! este! tipo! de! soluções! está! compreendido! entre! os!!
0%!e!5%.!
Importa!compreender!quais!os!fatores!mais!relevantes!que!poderão!justificar!as!diferenças!dos!
valores!médios!de!WTP!obtidos!nos!diferentes!estudos!documentados.!
Neste! sentido,! de! todos! os! trabalhos! analisados,! selecionaramWse! seis,! que! apresentaram!
resultados!comparáveis!entre!si,!isto!é,!com!valores!da!willingness(to(pay!referentes!a!parâmetros!
relacionáveis,! tendo! como! principal! objetivo! avaliar! a! correlação! entre! estes! valores! e! outros!
fatores,! tais! como! por! exemplo! o! PIB( per( capita! associado! a! cada! amostra,! a! existência! de!
políticas!de!incentivo!ao!uso!de!soluções!verdes,!o!rendimento!médio!anual!da!população!ou!o!
preço!médio!do!metro!quadrado.!
A!Tabela!2.3!sintetiza!os!dados!recolhidos!dos!seis!estudos!selecionados!que!revelaram!possuir!
maior!interesse!para!o!desenvolvimento!desta!análise.!
!
Tabela(2.3(N(Síntese(dos(principais(parâmetros(a(avaliar(nos(seis(estudos(selecionados(
!!
!!

!!
!!

Referência*
!!

** Localização* **
!!

Zalejska)
Jonsson!
(2014)!
Xie!et!al.!
(2017)!

!!

!!

PIB*per*
capita**
!!

**
!!

€/m2*
***
!!

**
!!

Edifício*em*
Políticas*
**
**
estudo*
verdes*
!!

!!

!!

!!

Método*
utilizado*
!!

Parâmetro*
** avaliação* **
de*WTP*
!!

!!

!!

WTP* !!
!!

!!

!!

Suécia!

!! 51,545.53! !! 4300! !! Habitacional! !!

Sim!

!!

Inquéritos!
Consumo!
!!
!! 5,00%! !!
diretos!
energético!

!!

Shanghai!

!! 8,830.17! !! 10250! !! Escritórios! !!

Sim!

!!

Inquéritos!
!!
diretos!

Green!
buildings!

!! 4,00%! !!

!!

Banfi!et!al.!
(2008)!

!!

Zurique!

!! 79,442.68! !! 9900! !! Habitacional! !!

Sim!

!!

Inquéritos!
Consumo!
!!
!! 3,00%! !!
diretos!
energético!

!!

Robinson!et!
al.!(2016)!

!!

EUA!

!! 59,484.00! !! 1700! !! Escritórios! !!

Sim!

!!

Inquéritos!
Coberturas!
!!
!! 0,75%! !!
diretos!
verdes!

!!

Wiencke,!A.!
(2013)!

!!

Suiça!

!! 79,442.68! !! 8350! !! Escritórios! !!

Sim!

!!

!!

Nurmi!et!al.!
(2017)!

!! Helsínquia! !! 45,737.93! !! 5700! !! Habitacional! !!

Não!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Inquéritos!
Green!
!!
!! 4,75%! !!
diretos!
buildings!
Análise!!
Estética!do!
!!
custoQ
!!
!! 0,60%! !!
edifício!
benefício!
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!*!PIB!per!capita!em!USD,!referente!ao!ano!de!2017.!Valores!obtidos!em!ceicdata.!
**!Valores!obtidos!em!numbeo!(2017).!!

!
!
De! seguida,! representouWse! graficamente! a! distribuição! dos! valores! de! WTP! dos! trabalhos!
considerados! em! função! dos! valores! de! PIB( per( capita! dos! respetivos! países! onde! se!
desenvolveram!os!estudos!–!Figura!2.6.!
!
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Figura(2.6(N(Variação(da(WTP(em(função(do(PIB(per(capita(

!
Pela! análise! da! figura! não! é! possível! identificar! nenhuma! tendência! clara! existente! entre! os!
valores!de!PIB(per(capita!e!os!valores!de!predisposição!da!população!para!pagar!por!coberturas!
e!fachadas!verdes.!!
Adicionalmente,!procurouWse!analisar!a!distribuição!dos!valores!de!willingness(to(pay!registados!
nos!artigos!considerados!em!função!do!custo!do!metro!quadrado!(em!€/m2)!da!localização!onde!
decorreu!o!estudo,!como!explicita!a!Figura!2.7.!
!
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!
Figura(2.7(N(Variação(da(WTP(em(função(do(preço(médio(do(metro(quadrado((€/m2)(

!
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Uma!vez!mais,!a!análise!da!representação!gráfica!da!distribuição!dos!valores!destes!dois!fatores!
também! não! permitiu! identificar! uma! correlação! evidente! entre! os! mesmos,! pelo! que! não! foi!
possível!concluir!a!existência!de!uma!relação!linear!entre!os!valores!de!WTP!da!população!e!o!
custo!médio!do!metro!quadrado.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3! Metodologia!
3.1! Escolha!de!método!de!WTP!
!
Tal! como! já! foi! abordado! no! capítulo! 2.5,! existem! diversas! formas! de! medir! e! quantificar! a!
willingness( to( pay! de! determinada! amostra.! De! modo! simplificado,! estes! métodos! podem! ser!
divididos! em! dois! grandes! grupos! distintos! consoante! o!tipo! de! informação! que! estes! utilizam!
para! o! cálculo! da!WTP! –! um! conjunto! dos! métodos! que! avaliam! preferências! reveladas! e! um!
outro!conjunto!dos!métodos!que!avaliam!preferências!declaradas.!
Os!primeiros,!tal!como!o!nome!indica,!são!métodos!que!utilizam!informação!e!dados!associáveis!
às!preferências!da!amostra,!sobre!o!objeto!em!estudo,!estimando!posteriormente!os!valores!de!
WTP! por! inferência! direta! desses! mesmos! dados.! Os! segundos,! por! oposição! aos! primeiros,!
fazem! uso! de! informação! declarada! pela! amostra! em! estudo,! através! de! inquéritos! diretos! ou!
indiretos,! estimando! os! valores! de! WTP! por! análise! estatística! dos! dados! obtidos! nesses!
mesmos!inquéritos.!
No!contexto!da!presente!dissertação,!em!que!se!pretende!avaliar!a!predisposição!da!população!
ativa! portuguesa! para! pagar! por! coberturas! e! fachadas! verdes! em! imóveis! de! comércio! e!
serviços,! o! uso! de! métodos! associados! a! preferências! reveladas! para! obter! valores! de!
willingness(to(pay!não!é!viável.!Esta!impossibilidade!deveWse!ao!facto!de!não!existir!informação!
disponível! relativamente! a! todas! as! transações! de! imóveis! que! contenham,! pelo! menos,! um!
destes!tipos!de!soluções!construtivas!em!Portugal.!Neste!sentido,!não!existe!nenhuma!forma!de!
comparar! o! preço! de! transação! destes! imóveis! de! soluções! sustentáveis! com! imóveis! de!
características! semelhantes! (área,! localização! e! tipologia)! de! soluções! construtivas! correntes.!
Caso!contrário,!seria!possível!estimar!com!precisão!os!valores!de!willingness(to(pay(através!do!
cálculo!da!média!das!diferenças!de!transação!entre!imóveis!equiparáveis,!dividas!pelo!valor!de!
mercado!do!imóvel!de!soluções!correntes.!
Uma!outra!razão!adicional!que! impossibilita!a!realização!da!análise!em!questão!por!via!deste!
tipo!de!métodos!reside!no!facto!de!não!existir!uma!amostra!significativa!em!Portugal,!isto!é,!um!
o! número! suficientemente! elevado! de! transações! de! imóveis! que! contenham! fachadas! ou!
coberturas!verdes,!que!permita,!posteriormente,!calcular!uma!estimativa!fidedigna!da!willingness(
to(pay(da!população.!
Explicitadas!estas!duas!razões,!tornaWse!evidente!que!a!única!análise!possível!para!o!caso!de!
estudo!é!por!via!de!métodos!associados!a!preferências!declaradas.!Este!grupo!de!métodos!pode,!
ainda,!ser!divido!em!dois!subgrupos!consoante!a!forma!de!recolha!da!informação!que!cada!um!
analisa:! os! métodos! que! estudam! preferências! declaradas! através! de! inquéritos! diretos! e! os!
métodos!que!estudam!preferências!declaradas!por!inquéritos!indiretos.!De!forma!simplificada,!a!
maior!diferença!entre!estes!dois!conjuntos!de!métodos!é!o!facto!de!que!no!caso!dos!inquéritos!
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diretos,!o!inquirido!é!solicitado!a!atribuir!diretamente!um!preço!para!um!determinado!produto,!ao!
contrário!do!que!acontece!nos!inquéritos!indiretos,!onde!o!inquirido!é!confrontado!inicialmente!
com!um!preço!específico!para!determinado!produto!e,!de!seguida,!questionado!se!considera!o!
valor!sugerido!aceitável,!repetindoWse!o!inquérito!para!produtos!concorrentes.!!Esta!metodologia,!
através! de! inquéritos! indiretos,! é! mais! utilizada! no! contexto! de! análises! comparativas! entre!
produtos!concorrentes,!uma!vez!que!os!inquiridos!são!solicitados!a!estabelecer!classificações!
de!preferência!entre!os!diversos!produtos!apresentados.!!
Neste!sentido,!e!uma!vez!que!o!objetivo!principal!do!caso!de!estudo!visa!a!determinação!dos!
valores! de! willingness( to( pay( por! coberturas! e! fachadas! verdes,! fica! claro! que! a! metodologia!
mais!adequada!para!atingir!os!objetivos!propostos,!enunciados!no!capítulo!1.2,!será!através!de!
uma!análise!de!informação!obtida!por!inquéritos!diretos.!
Face!ao!exposto,!a!metodologia!adotada!na!presente!dissertação!consiste!na!realização!de!dois!
inquéritos! distintos,! com! objetivos! também! eles! diferentes,! mas! que! funcionam! como!
completares,! permitindo! uma! análise! sequencial! dos! dados! obtidos.! Um! primeiro! inquérito!
destinado! à! população! ativa! portuguesa,! que! procura!evidenciar! o! grau! de! consciencialização!
desta! para! os! benefícios! associados! ao! uso! de! fachadas! e! coberturas! verdes,! bem! como!
determinar! os! valores! de! willingness( to( pay! por! coberturas! e! fachadas! verdes! em! imóveis! de!
comércio!e!serviços.!Já!o!segundo!inquérito,!destinaWse!a!um!grupo!criteriosamente!selecionado!
de! técnicos! especialistas! na! área! de! construção! das!soluções! sustentáveis! em! estudo,! e! tem!
como! principais! objetivos! a! validação! dos! resultados! obtidos! no! primeiro! inquérito! e! a!
caracterização! do! panorama! atual! das! coberturas! e! fachadas! verdes! no! mercado! imobiliário!
português,!procurando!dar!respostas!relativamente!ao!seu!grau!de!implementação,!margem!de!
crescimento,! tipo! de! edifícios! onde! são! habitualmente! aplicadas! e! os! principais! obstáculos!
associados!à!sua!implementação.!
A! conceção! e! realização! destes! dois! inquéritos,! estão! desenvolvidas! com! maior! detalhe! nos!
capítulos!subsequentes!–!capítulos!3.2!e!3.3.!
!
!

3.2! Inquérito!aos!consumidores!
!
A!realização!do!presente!inquérito!insereWse!na!metodologia!adotada!para!o!caso!de!estudo,!com!
o! objetivo! de! recolher! informação! diretamente! à! amostra! inquirida! (preferências! declaradas),!
como!ilustra!a!Figura!3.1.!Este!inquérito!destinaWse!à!população!ativa!portuguesa!e!está!dividido!
em!três!secções:!caracterização!da!afinidade!ambiental,!caracterização!da!willingness(to(pay!e!
caracterização!individual.!Tais!secções!visam!satisfazer!objetivos!distintos,!que!se!descrevem!
de!seguida.!
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!
Figura(3.1(N(Identificação(da(metodologia(adotada(para(medir(a(WTP((adaptado(de(Breidert(et(al.,(2006)!

!

3.2.1! Construção!do!inquérito!e!definição!de!variáveis!de!estudo!
!
O!questionário!aos!consumidores!é!antecedido!por!uma!breve!nota!introdutória,!onde!consta,!de!
forma! sucinta,! o! pedido! de! colaboração! no! preenchimento,! a! justificação! da! aplicação! do!
instrumento,! a! descrição! do! questionário,! a! instituição! onde! decorre! a! investigação! e! a!
declaração!de!confidencialidade!e!de!anonimato.!
A!primeira!secção,!composta!por!quatro!questões!de!escolha!múltipla,!procura!evidenciar!qual!o!
grau!de!consciencialização!da!amostra!para!fatores!ambientais,!como!por!exemplo,!se!esta!se!
encontra! satisfeita! com! o! número! e! área! de! espaços! verdes! existentes! nas! suas! cidades! de!
residência,!e!ainda!se!esta!está!familiarizada!com!o!conceito!de!fachadas!e!coberturas!verdes,!
assim!como!com!os!benefícios!que!lhes!estão!associados.!
A!segunda!secção!é!constituída!por!um!conjunto!de!cinco!questões,!também!de!escolha!múltipla,!
e! pretende! determinar! quais! os! valores! de! willingness( to( pay! dos! inquiridos! por! coberturas! e!
fachadas!verdes!em!imóveis!de!comércio!e!serviços!–!variável!dependente!e!objeto!de!estudo.!
Importa! referir! que,! tal! como! explicitado! anteriormente! no! capítulo! 2.3,! os! valores! de! WTP! a!
determinar!representam!qual!a!predisposição!da!população!inquirida!para!pagar!acima!do!valor!
de!mercado,!por!um!dado!imóvel!que!tenha!coberturas!ou!fachadas!verdes,!sendo!medidos!em!
percentagem!do!seu!valor!de!compra!ou!de!arrendamento.!
A!conceção!das!questões!relativas!aos!valores!de!WTP,!tiveram!em!consideração!a!revisão!da!
literatura!da!especialidade!realizada!no!capítulo!2.!Uma!vez!que!foi!possível!constatar!que!os!
valores!de!willingness(to(pay!para!pagar!por!este!tipo!de!soluções!nunca!excederam!os!5%!em!
nenhum! dos! estudos! analisados,! considerouWse! aceitável! definir! intervalos! de! resposta! até! ao!
dobro!desse!valor,!isto!é,!10%!de!WTP.!Assim!fezWse!variar!as!hipóteses!de!resposta!relativas!à!
WTP!entre!0%!até!ao!intervalo!“mais!de!10%”,!estabelecendo!intervalos!de!2,5%.!
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A!título!de!exemplo,!apresentaWse!a!primeira!questão!referente!à!WTP!presente!no!questionário,!
de!forma!a!facilitar!a!compreensão!da!presente!descrição!(Figura!3.2).!IntroduziuWse!o!tema!com!
um!pequeno!exemplo!descritivo!do!conceito!de!willingness(to(pay!e!fezWse!acompanhar!a!questão!
com!uma!figura!ilustrativa!do!sistema!construtivo!sobre!o!qual!incidia!a!pergunta.!AdmitiuWse!uma!
estrutura!idêntica!para!as!questões!referentes!às!restantes!soluções!em!estudo.!
!

!
Figura(3.2(N(Questão(5(do(questionário(aos(consumidores(
!

Finalmente,! a! terceira,! e! última,! secção! é! composta! por! oito! perguntas! de! caracterização!!
dos! indivíduos! e! tem! como! principal! objetivo! permitir! caracterizar! a! amostra! –! variáveis!
independentes!do!caso!de!estudo.!O!questionário!completo!é!apresentado!em!anexo!(Anexo!I),!
sendo! que! também! se! apresentam! os! seus! resultados! (frequências! relativas! de! todas! as!
respostas),!através!da!tabela!síntese!contida!no!Anexo!III.!
Relativamente! à! definição! das! variáveis! dependentes! e! independentes! em! estudo,! estas!
encontramWse!detalhadamente!explicitadas!na!Tabela!3.1.!Esta!tabela!agrupa!as!variáveis!tendo!
em! conta! o! seu! tipo! (independente! ou! dependente),! em! função! do! grupo! ao! qual! pertencem!
(categoria! da! variável),! nome! da! variável,! hipóteses! de! respostas! possíveis! e! expectativas!
iniciais,! isto! é,! qual! a! relação! que! se! espera! verificar! entre! cada! variável! independente! e! os!
valores!de!WTP!associados!a!coberturas!e!fachadas!verdes.!
Importa!realçar!que,!foram!ainda!incluídos!na!referida!tabela,!todos!os!valores!dos!coeficientes!
de! conversão! definidos! para! a! análise! de! correlação! pelo! método! de! Spearman,! descrita! no!
capítulo!4.2.2.!
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!

Tabela(3.1(N(Síntese(de(variáveis(de(estudo(

Grupo N.º

Características$pessoais
Características$profissionais
WTP$por$Coberturas$verdes
WTP$por$Fachadas$verdes

V
A
R
I
Á
V
E
I
S
(
D
E
P
E
N
D
E
N
T
E
S

WTP
$Combinada

V
A
R
I
Á
V
E
I
S
(
I
N
D
E
P
E
N
D
E
N
T
E
S

Grau$de$predisposição

Satisfação$e$consciencialização$
ambiental

Tipo

Nome

1

Satisfação com o número
de espaços verdes da via
pública

2

Familiarização com o
conceito de coberturas e
fachadas verdes

3

Nível de predisposição
para pagar por coberturas
verdes

4

Nível de predisposição
para pagar por fachadas
verdes

5

Género

6

Idade

7

Localização

8

Escolaridade

9

Rendimento

10

Dimensão da empresa

11

Relação com a empresa

12

Ramo de atividade da
empresa

13

WTP em coberturas
verdes inacessíveis

14

WTP em coberturas
verdes acessíveis

15

WTP em fachadas verdes
exteriores

16

WTP em fachadas verdes
interiores

17

WTP em fachadas
+
coberturas verdes

Hipóteses1de1resposta

Coeficiente1 Valores1
de1
de1
conversão Spearman

Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Nunca(ouvi(falar

!2
!1
0
1
2
0

1
2
3
4
5
1

Já(ouvi(falar(mas(desconheço(quais(os(
benefícios(associados(a(estes(sistemas

1

2

Conheço(o(conceito,(bem(como(os(
benefícios(deste(tipo(de(sistemas

2

3

Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Feminino
Masculino
18(a(35(anos
36(a(55(anos
Mais(de(55(anos

!2
!1
0
1
2
!2
!1
0
1
2
0
1
26,5
45
63,5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

Todos(os(distritos(portugueses

1
0

2
1

Ensino(secundário
Qualificação(de(nível(pósKsecundário
Licenciatura;(Mestrado;(Doutoramento
0€(a(650€
650€(a(1.000€
1.000€(a(1.500€
1.500€(a(2.000€
Mais(de(2.000€
Menos(de(10(trabalhadores
10(a(100(trabalhadores
100(a(1000(trabalhadores
Mais(de(1000(trabalhadores
Sócio(da(empresa
Empregado(da(empresa
Serviços
Hotelaria/(Restauração
Construção(Civil
Comércio
Industrial
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%

1
3
5
325
825
1250
1750
2250
5
55
550
1045
0
1
3
5
2
4
1
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
5
2
4
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

!

Expectativas1iniciais1de1impacto1na1WTP

Espera-se que indivíduos mais insatisfeitos com o
número de espaços verdes atribuam valores mais
elevados de WTP

É expectável que inquiridos que revelem conhecer
melhor o conceito e seus benefícios tenham maior
predisposição

Espera-se que pessoas que se mostrem mais
predispostas a pagar por coberturas verdes revelem
efetivamente maiores valores de WTP

Será expectável que pessoas que se mostrem mais
predispostas a pagar por fachadas verdes revelem
efetivamente maiores valores de WTP
É expectável que indivíduos residentes nos centros
urbanos de maior dimensão atribuam valores mais
elevados de WTP
Espera-se que pessoas com ensino superior possam,
eventualmente, revelar maior predisposição

Será expectável que indivíduos com maiores
rendimentos atribuam valores de WTP mais elevados

Espera-se que sócios de empresas atribuam valores
mais elevados de WTP
Será expectável que trabalhadores em empresas
ligadas à hotelaria/ restauração e comércio possam,
eventualmente, atribuir maiores valores de WTP

-

-

-

-

-
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3.2.2! Seleção!do!público!alvo!
!
O! público! alvo! deste! inquérito! foi! a! população! ativa! residente! em! Portugal.! Uma! vez! que! o!
presente!estudo!procura!avaliar!a!predisposição!para!pagar!por!coberturas!e!fachadas!verdes!
em! imóveis! de! comércio! e! serviços,! optouWse! por! inquirir! este! grupo! populacional! já! que! os!
inquiridos,!por!trabalharem!diariamente!em!edifícios!de!escritórios,!de!restauração!ou!edifícios!
industriais,!poderiam!ter!maior!sensibilidade!aos!eventuais!benefícios!introduzidos!por!este!tipo!
de!soluções!construtivas!nos!seus!respetivos!locais!de!trabalho.!
A! escolha! óbvia! de! restringir! o! inquérito! somente! a! investidores! específicos! de! imóveis! com!
afetação!de!comércio!e!serviços!em!Portugal!não!seria!viável,!uma!vez!que!não!seria!possível!
obter!uma!amostra!significativa!para,!a!partir!das!suas!respostas,!estimar!de!forma!fidedigna!os!
valores!de!willingness(to(pay.!
!
!

3.2.3! Método!de!recolha!de!dados!
!
O!inquérito!foi!construído!via!online,!através!da!plataforma!Google(Forms,!tendo!sido!distribuído!
por!email!após!o!contacto!de!diversas!empresas,!com!diferentes!localizações!geográficas!e!dos!
mais!variados!ramos!de!atividade,!solicitando!que!estas!disponibilizassem!o!inquérito!aos!seus!
trabalhadores!para!que!estes!pudessem!submeter!as!suas!respostas.!
Foram!contactadas!empresas!ligadas!à!restauração!e!hotelaria,!comércio,!industriais,!construção!
civil,!imobiliárias,!e!instituições!bancárias,!tendo!a!preocupação!de!efetuar!uma!seleção!ampla!
de! forma! a! abranger! todo! o! território! português,! assim! como! uma! seleção! que! também!
abrangesse!empresas!do!mesmo!ramo!de!atividade,!mas!de!diferentes!dimensões/escala.!Desta!
forma,!procurouWse!garantir!que!a!amostra!fosse!o!mais!heterogénea!possível!de!modo!a!evitar!
respostas!enviesadas.!De!todas!as!empresas!contactadas!obteveWse!uma!taxa!de!resposta!de!
aproximadamente!60%.!
O! presente! inquérito! teve! duração! superior! a! 3! meses,! tendo! estado! disponível! para!
preenchimento!online!desde!o!início!do!mês!de!Janeiro!de!2018!até!à!segunda!semana!de!Março!
do!mesmo!ano.!!
Finalmente,!o!número!total!de!respostas!obtidas!findo!o!período!de!atividade!do!inquérito!foi!de!
203,! das! quais! duas! foram! excluídas! por! preenchimento! incorreto,! considerandoWse,! portanto,!
um!número!final!de!201!respostas!válidas!para!a!futura!análise.!
!
!
!
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3.3! Consulta!a!especialistas!
!
A! consulta! a! especialistas,! tal! como! explicitado! anteriormente! no! capítulo! 3.1,! insereWse! na!
metodologia!complementar!adotada!para!o!caso!de!estudo,!surgindo!na!sequência!da!realização!
dos! inquéritos! diretos! à! população! ativa! portuguesa! –! Figura! 3.6.! Esta! consulta! realizouWse!
através! de! um! inquérito! online! destinado! a! técnicos! especialistas! na! área! de! soluções!
sustentáveis,!nomeadamente!de!coberturas!e!fachadas!verdes,!tendo!como!principal!objetivo!a!
validação!dos!resultados!obtidos!no!inquérito!à!população!ativa!portuguesa.!
!

!
Figura(3.3(N(Identificação(da(metodologia(complementar(adotada(para(medir(a(WTP((a)(+((b)!

!
!

3.3.1! Estrutura!do!inquérito!
!
À!semelhança!do!questionário!aos!consumidores,!o!inquérito!aos!especialistas!é!antecedido!por!
uma! breve! nota! introdutória,! onde! consta,! de! forma! sucinta,! o! pedido! de! colaboração! no!
preenchimento,! a! justificação! da! aplicação! do! instrumento,! a! descrição! do! questionário! e! a!
instituição!onde!se!desenvolve!o!estudo.!!
A!primeira!secção!do!questionário!é!composta!por!quatro!questões!relativas!a!quais!os!valores!
médios!de!willingness(to(pay!que,!na!perspetiva!destes!especialistas,!se!verificam!em!Portugal!
para! coberturas! verdes! (acessíveis! e! inacessíveis)! e! para! fachadas! verdes! (interiores! e!
exteriores).!
!
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A!segunda!secção!é!constituída!por!um!conjunto!de!nove!perguntas,!oito!de!escolha!múltipla!e!
uma!de!resposta!aberta,!que!procuram!caracterizar!o!atual!panorama!das!coberturas!e!fachadas!
verdes! no! mercado! imobiliário! português,! tentando! dar! respostas! relativamente! à! sua! taxa! de!
crescimento,!grau!de!implementação!e!tipo!de!edifícios!onde!são!habitualmente!implementados!
estes!sistemas!construtivos.!
A!terceira!secção!possui!quatro!questões!(três!de!escolha!múltipla!e!uma!de!resposta!aberta)!e!
procura!averiguar!quais!as!principais!medidas!que,!na!opinião!dos!especialistas,!fariam!aumentar!
significativamente!a!utilização!de!soluções!verdes!em!Portugal.!
Por!último,!surge!uma!secção!complementar,!composta!por!quatro!questões!de!carácter!pessoal!
que!visam!somente!fazer!a!caracterização!dos!inquiridos.!
Importa!referir!que!todos!os!resultados!obtidos!neste!inquérito!são!apresentados!em!anexo,!na!
tabela!síntese!constante!no!Anexo!IV.!
!
!

3.3.2! Seleção!do!público!alvo!
!
O!público!alvo!deste!inquérito!foi!um!conjunto!selecionado!de!técnicos!experientes!com!atividade!
na! área! de! construção! de! soluções! sustentáveis,! onde! se! incluem! as! coberturas! e! fachadas!
verdes.!
A!justificação!para!esta!escolha!reside!no!próprio!objetivo!principal!da!realização!deste!inquérito!
–!a!validação!de!dados!obtidos!em!inquéritos!realizados!à!população.!Tal!validação!por!esta!via!
só!é!possível!através!de!entidades!especializadas!com!reconhecida!experiência!na!área.!
Neste! sentido,! procurouWse! selecionar! um! conjunto! de! técnicos,! entre! engenheiros! da!
especialidade!e!arquitetos,!que!se!enquadrassem!neste!perfil.!O!critério!de!seleção!teve!por!base!
a!satisfação!de!um!dos!seguintes!fatores:!
!!

Trabalhar!na!área!há!mais!de!5!anosÄ!

!!

Possuir!contribuições!científicas!publicadas!na!área.!

!
!

3.3.3! Realização!do!inquérito!
!
O! presente! inquérito! foi! construído! através! da! plataforma! online! Google( Forms,! tendo! sido!
distribuído!por!email!aos!técnicos!previamente!selecionados,!de!acordo!com!o!critério!enunciado!
no!capítulo!anterior.!
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O!inquérito!teve!uma!duração!superior!a!duas!semanas,!tendo!estado!disponível!desde!o!dia!12!
de!Fevereiro!de!2018!até!ao!final!desse!mesmo!mês.!
No!total!foram!contactados!dez!técnicos!que!satisfaziam!o!critério!de!seleção,!tendoWse!verificado!
uma!taxa!de!resposta!de!50%.!Das!cinco!respostas!obtidas,!foram!todas!consideradas!válidas!
para!a!futura!análise.!
!
!

3.4! Métodos!de!análise!de!correlação!
!
Cada! inquirido! da! amostra! considerada! para! este! estudo,! pode! ser! caracterizado! por! um!!
conjunto! de! atributos! (variáveis),! como! por! exemplo,! características! pessoais! como! a!!
idade,! género! e! localizaçãoÄ! características! socioeconómicas! como! o! rendimento! mensalÄ! ou!
ainda,! no! caso! do! objetivo! do! presente! trabalho,! pelas! suas! preferências! traduzidas! pela!
willingness(to(pay.!
Obtidos!os!valores!de!predisposição!da!população!para!pagar!acima!do!valor!de!aquisição!de!
determinado! imóvel! para! ter! coberturas! ou! fachadas! verdes,! tornaWse! importante! efetuar! uma!
análise! bivariada! com! o! intuito! de! identificar! quais! as! variáveis! independentes! que! têm! maior!
influência!nos!valores!de!WTP.!
A!realização!de!uma!análise!bivariada!tem!como!principal!objetivo!compreender!de!que!forma!a!
variação!registada!para!uma!dada!variável!influencia! o!comportamento!de!uma!outra!variável,!
isto!é,!visa!a!determinação!da!correlação!existente!entre!os!diversos!pares!de!variáveis!que!se!
pretendem!estudar.!Ao!analisar!a!correlação!entre!variáveis,!através!do!cálculo!do!coeficiente!de!
correlação!de!duas!variáveis,!é!possível!determinar!de!que!forma!(positiva!ou!negativamente)!e!
com!que!intensidade!estas!tendem!a!variar!juntas.!
Um!dos!coeficientes!de!correlação!mais!conhecidos!é!o!coeficiente!de!correlação!de!Pearson,!
que!se!obtém!através!da!divisão!da!covariância!de!duas!variáveis!pelo!produto!dos!respetivos!
desviosWpadrão,!equação!(3.1).!
!
!=

∑,&-.(%& − %̅ )(*& − *+)
/∑,&-.(%&

− %̅ )0

. /∑,&-.(*&

− *+)0

=

234(5, 7)

!
/489(5). 489(7)

(3.1)!

!
onde!xi!e!yi!são!os!valores!obtidos!para!cada!variávelÄ!
n!é!o!número!total!de!ocorrências!(dimensão!da!amostra)Ä!
%:!e!*!são!as!médias!aritméticas!das!variáveis!x!e!y,!respetivamente.!
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Um!outro!método!de!análise!de!correlação!habitualmente!usado!para!este!tipo!de!situações!é!o!
método! de! Spearman,! equação! (3.2).! Uma! das! principais! diferenças! entre! os! dois! métodos!
enunciados,!reside!no!facto!da!correlação!de!Pearson!ser!aplicada!para!avaliar!a!relação!linear!
entre!duas!variáveis!contínuas,!enquanto!que!a!correlação!de!Spearman!se!adequa!tanto!para!
o!caso!de!variáveis!contínuas!como!para!variáveis!ordinais.!Com!efeito,!podeWse!afirmar!que!no!
primeiro!método!as!variáveis!estão!associadas!a!uma!variação!proporcional,!enquanto!que!no!
segundo,!ainda!que!variem!juntas,!não!o!fazem!necessariamente!a!uma!taxa!constante.!
Assim,!no!presente!estudo!a!relação!entre!variáveis,!mais!especificamente!a!relação!entre!as!
variáveis! de! willingness( to( pay! dos! inquiridos! e! as! restantes! variáveis,! foi! determinada! com!
recurso! ao! coeficiente! de! correlação! de! Spearman,! uma! vez! que! se! pretende! analisar!
correlações!entre!variáveis!ordinais.!
Este! coeficiente! pode! variar! entre! W1,! o! que! indica! a! existência! de! uma! relação! negativa! (o!
aumento!de!uma!variável!provoca!a!diminuição!da!outra)!e!+1,!indicando!uma!relação!positiva!
(o!aumento!de!uma!variável!provoca!o!aumento!da!outra).!Quando!a!relação!entre!as!variáveis!
é!significativa,!o!valor!do!coeficiente!aproximaWse!de!|1|,!enquanto!que!para!relações!mais!fracas!
o!seu!valor!tende!para!0.!
O!cálculo!do!coeficiente!de!correlação!de!Spearman!não!utiliza!diretamente!os!dados!originais!
recolhidos!de!cada!variável!(%& (e!*& ).!Pelo!contrário,!baseiaWse!na!posição!relativa!que!cada!dado!
ocupa!para!uma!determinada!variável!(R(%& )!e!R(*& )).!Isto!resulta!de!um!processo!de!ordenação!
numérica!para!cada!uma!das!variáveis!analisadas,!em!que!ao!conjunto!de!todos!os!valores!(%.,(
%0,(…,(%, ),!se!atribui!o!valor!1!ao!menor!valor!observado!nessa!variável,!o!valor!2!ao!segundo!
menor!valor!e!assim!sucessivamente!até!ao!maior!valor!registado,!ao!qual!é!atribuído!o!valor!n.!
Deste!modo!a!cada!valor!%& !corresponde!uma!numeração!R(%& )!de!1!até!n.!
Posteriormente,!procedeWse!de!igual!forma!para!a!segunda!variável!(R(*.),(R(*0),(…,(R(*, )).!
Assim,!o!coeficiente!de!correlação!de!Spearman!é!calculado!a!partir!da!seguinte!equação:!
!

6 ∑,&-. = 0
! =1−
!
>(>0 − 1)

(3.2)!

!

onde!!= = ?(%& ) − ?(*& )!ou!seja,!a!diferença!entre!as!numerações!das!variáveis!no!nível!iÄ!
n!é!o!número!de!inquiridos,!ou!seja,!o!número!total!de!pares!de!dados!(%& ,:*& ).:
NoteWse! que,! tal! como! referido! anteriormente,! caso! as! posições! de! %& ! e! *& ! sejam! exatamente!
iguais,!então!=& !=!0!e!a!correlação!será!perfeita!(!!=!1).!!
Importa!ainda!salientar!que,!na!eventualidade!de!existirem!valores!repetidos!dentro!da!mesma!
variável,!serWlhesWá!atribuída!a!mesma!numeração,!correspondente!ao!valor!da!média!das!suas!
posições!relativas.!
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!

4! Análise!de!resultados!
!

4.1! Resultados!do!inquérito!aos!consumidores!
!
Os!resultados!finais!obtidos!do!inquérito!à!população!permitem,!numa!primeira!fase,!realizar!uma!
caracterização!global!da!amostra!–!análise!univariada!–!através!do!estudo!das!distribuições!das!
variáveis!independentes!previamente!definidas.!Permitem,!ainda,!a!caracterização!dos!valores!
de! willingness( to( pay! tanto! para! fachadas! verdes! interiores! e! exteriores,! como! também! para!
coberturas!verdes!acessíveis!e!inacessíveis!–!variáveis!dependentes.!Numa!segunda!fase,!foi!
possível!fazer!uma!análise!bivariada!de!forma!a!avaliar!de!que!modo!evoluem!os!valores!de!WTP!
para! os! diferentes! tipos! de! soluções! construtivas! em! função! de! cada! variável! explicativa!
considerada.! Finalmente,! determinouWse! quais! as! variáveis! explicativas! que! apresentam!
melhores!valores!de!correlação!com!os!valores!de!willingness(to(pay!obtidos.!
!

4.1.1! Caracterização!global!da!amostra!
!
Para! caracterizar! a! população! inquirida! recorreuWse! à! análise! da! distribuição! das! 12! variáveis!
independentes!definidas!aquando!da!construção!do!próprio!inquérito!–!secção!3.2.1.!De!seguida!
apresentamWse! as! representações! gráficas! das! distribuições! de! todas! as! variáveis,!
acompanhadas!das!respetivas!tabelas!de!frequência!sempre!que!tal!se!justifique.!
!

i.! Satisfação!relativa!ao!número!e!área!de!espaços!verdes!existentes!
!

Esta!variável!é!avaliada!segundo!uma!escala!de!Likert,!com!cinco!níveis,!em!que!se!propõe!à!
população! inquirida! que! demonstre! o! grau! de! concordância! com! a! seguinte! afirmação:!
“Considera! que! a! sua! cidade! tem! espaços! verdes! suficientes”.! PretendeWse! que! o! resultado!
evidencie! se! a! população! está! ou! não! satisfeita! com! o! número! e! área! de! espaços! verdes!
atualmente!existentes!nas!suas!cidades.!
Através!da!análise!do!gráfico!da!Figura!4.1!podeWse!verificar!que!não!existe!uma!concordância!
declarada!por!parte!da!população!quanto!à!sua!satisfação!face!ao!número!de!espaços!verdes!
existentes.! Contudo,! é! possível! observar! uma! ligeira! tendência! para! discordar! que! existam!
espaços! verdes! em! número! suficiente! nas! suas! cidades! (100! respostas! discordantes! com! a!
afirmação,!contra!98!respostas!em!concordância).!
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Discordo
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parcialmente
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totalmente

Número"de"respostas

!
Figura(4.1(N(Frequência(absoluta(da(variável(“satisfação(com(os(espaços(verdes”!
!

A!Tabela!4.1!sintetiza!a!distribuição!dos!resultados!obtidos!para!esta!variável.!Foram!atribuídos!
coeficientes!de!W2!a!2!a!cada!uma!das!respostas,!consoante!o!grau!de!concordância!do!inquirido,!
com! o! objetivo! de! quantificar! a! média! das! respostas.! A! população! evidenciou! uma! ligeira!
tendência,!não!muito!significativa!(W0,10),!para!discordar!com!a!afirmação,!o!que!significa!que!
não!se!encontra!satisfeita!com!o!número!e!área!de!espaços!verdes!atualmente!existentes!nas!
suas!zonas!de!residência.!
Tabela(4.1(N(Tabela(de(frequências(da(variável(“satisfação(com(os(espaços(verdes”!
(

Marca%da%
Classe%

Frequência%
absoluta%

Frequência%
absoluta%
acumulada%

Frequência%
relativa%

Frequência%
relativa%
acumulada%

Discordo%totalmente%

W2!

32!

32!

15,92%!

15,92%!

Discordo%parcialmente%

W1!

68!

100!

33,83%!

49,75%!

Indiferente%

0!

3!

103!

1,49%!

51,24%!

Concordo%parcialmente%

1!

84!

187!

41,79%!

93,03%!

Concordo%totalmente%

2!

14!

201!

6,97%!

100,00%!

Média%

W0,10!

!

!

ii.! Familiarização!com!o!conceito!de!coberturas!e!fachadas!verdes!
!
A! presente! variável! pretende! avaliar! o! grau! de! familiarização! por! parte! da! população! com! o!
conceito!de!coberturas!e!fachadas!verdes,!bem!como!os!benefícios!que!lhes!estão!associados.!
Foram! criadas! três! hipóteses! de! resposta:! “Nunca! ouvi! falar”Ä! “Já! ouvi! falar! mas! desconheço!
quais!os!benefícios!associados!a!este!tipo!de!sistemas!construtivos”!e!“Conheço!o!conceito,!bem!
como!os!benefícios!deste!tipo!de!sistemas!construtivos”.!O!gráfico!contido!na!Figura!4.2!mostra!
uma!tendência!clara!dos!inquiridos!para!a!resposta!intermédia!(46%),!evidenciando!que!a!maioria!
da!população!apesar!de!já!ter!ouvido!falar!destes!dois!sistemas!construtivos,!desconhece!quais!
os!benefícios!por!eles!introduzidos.!!
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46,3%

28,9%

24,9%
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Já@ouvi@falar@mas@desconheço Conheço@o@conceito,@bem@como
quais@os@benefícios@associados@a os@benefícios@deste@tipo@de
este@tipo@de@sistemas
sistemas@construtivos
construtivos
%"de"respostas

!
Figura(4.2(N(Frequência(relativa(da(variável(“familiarização(com(o(conceito”!

!
É!possível!observar!ainda!que!apenas!menos!de!30%!dos!inquiridos!revelam!ter!conhecimento!
das! vantagens! associadas! a! coberturas! e! fachadas! verdes.! Tal! resultado! confirma! as!
expectativas! iniciais! relativamente! à,! eventual,! falta! de! conhecimento! da! população! sobre! as!
vantagens!destes!sistemas!construtivos!(cerca!de!70%!da!população!inquirida).!
!

!

iii.! Nível!de!predisposição!para!pagar!por!coberturas!e!fachadas!verdes!
!
Esta! variável! também! é! medida! através! da! escala! de! Likert,! tendo! como! principal! objetivo! a!
determinação! qualitativa! do! grau! da! predisposição! dos! inquiridos! para! pagar! por! estas! duas!
soluções!construtivas.!A!distribuição!observada!no!gráfico!pertencente!à!Figura!4.3!revela,!para!
ambos!os!sistemas,!uma!tendência!significativa!dos!inquiridos!para!concordarem!em!pagar!mais!
por!um!imóvel!com!cobertura!ou!fachada!verde!(aproximadamente!60%!no!caso!de!coberturas!
verdes!e!52%!em!fachadas!verdes).!
Daqui! é! possível! retirar! de! imediato! uma! conclusão! importante! relativamente! ao! que! é! mais!
valorizado! pela! população! neste! tipo! de! soluções.! Dado! que! 70%! da! amostra! desconhece! as!
vantagens! associadas! à! utilização! de! coberturas! e! fachadas! verdes! e! que,! ainda! assim,! se!
verifica! que! mais! de! 50%! desta! está! predisposta! a! pagar! mais! por! tais! soluções,! poderWseWá!
afirmar! que! a! população! tende! a! privilegiar! o! aspeto! visual! face! ao! aspeto! funcional! destas!
construções!sustentáveis.!
!
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44,3%
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42,3%

23,9%

18,9%

15,9%

14,9%

10,0%
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Discordo@totalmente

Discordo@parcialmente

Concordo@parcialmente

Concordo@totalmente

Indiferente

!

Figura(4.3(N(Frequência(relativa(da(variável(“nível(de(predisposição”!
!

iv.! Género,!idade!e!localização!
!
Das! 201! respostas! consideradas! para! o! presente! estudo,! observouWse! que! 117! pertencem! a!
indivíduos! do! sexo! masculino,! a! que! corresponde! uma! percentagem! de! 58%,! e! 84! do! sexo!
feminino,!como!mostra!a!Figura!4.4.!

42%

58%

Masculino
Feminino

!
Figura(4.4(N(Frequência(relativa(da(variável(“género”!
!

Relativamente! à! variável! da! idade,! constatouWse! que! 49%! dos! inquiridos! apresentam! idades!
compreendidas!entre!os!18!e!os!35!anos,!33%!com!idades!entre!36!e!os!55!anos,!e!somente!
18%!dos!inquiridos!possuem!mais!de!55!anos.!O!gráfico!da!Figura!4.5!representa!a!distribuição!
das!respostas!obtidas!para!esta!variável!com!as!respetivas!percentagens!associadas.!
!

18%
49%
33%

18"a"35"anos
36"a"55"anos
Mais"de"55"anos

!
Figura(4.5(N(Frequência(relativa(da(variável(“idade”!
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Quanto!à!localização,!tal!como!explicado!anteriormente!no!capítulo!3.2.3,!procurouWse!distribuir!
o!inquérito!pela!totalidade!dos!distritos!portugueses,!contudo,!só!se!obtiveram!respostas!de!13!
distritos.!Por!este!motivo,!aliado!ao!facto!de!a!distribuição!das!respostas!relativas!à!localização!
não!ser!homogénea!nos!diversos!distritos,!verificandoWse!grande!concentração!de!respostas!no!
distrito!de!Lisboa!–!mais!de!60%!–,!optouWse!por!formar!dois!grupos!de!distritos!para!efetuar!a!
análise!proposta:!
•!

Conjunto! 1! –! Composto! pelos! distritos! de! Lisboa! e! Porto,! centros! urbanos! de!
grande!dimensãoÄ!

•!

Conjunto!2!–!Composto!pelos!restantes!distritos!portugueses!onde!foi!possível!
obter!respostas.!Fazem!parte!deste!conjunto!os!distritos!de!Aveiro,!Beja,!Castelo!
Branco,!Évora,!Faro,!Guarda,!Leiria,!Portalegre,!Santarém,!Setúbal!e!Vila!Real.!

A!constituição!destes!dois!conjuntos!pretende!avaliar! a!existência!de!uma!tendência!diferente!
nas!respostas!relativas!aos!valores!de!WTP,!por!coberturas!e!fachadas!verdes,!nos!indivíduos!
residentes! nos! dois! maiores! centros! urbanos! portugueses,! comparativamente! aos! indivíduos!
residentes! nos! restantes! distritos! do! país.! Esta! hipótese! será! avaliada! em! pormenor! no!!
capítulo! 4.2,! análise! bivariada! de! variáveis,! com! o! objetivo! de! perceber! se! Lisboetas! e!
Portuenses! tendem! a! valorizar! mais! este! tipo! de! soluções! sustentáveis! face! aos! restantes!
inquiridos!ou!se,!por!ventura,!sucede!o!contrário.!
A! Figura! 4.6! junta! o!mapa! correspondente! à! distribuição! do! número! de! respostas! obtidas! em!
cada!distrito!de!Portugal!Continental!(assim!como!a!percentagem!total!associada!ao!conjunto!de!
distritos!1!e!2),!com!o!quadro!síntese!das!frequências!absolutas!e!acumuladas!desta!variável.!
Importa!referir!que!não!foram!obtidas!respostas!das!regiões!autónomas!da!Madeira!e!Açores,!
sendo!por!esta!razão!que!não!constam!na!representação!gráfica.!

!
!

Frequência+absoluta+

Aveiro'
Beja+
Castelo+Branco+
Évora+
Faro+
Guarda+
Leiria+
Lisboa+
Portalegre+

1"
2"
1"
3"
4"
1!
8!
137!
8!
6!

Porto+
Santarém+
Setúbal+
Vila+Real+

3!
25!
2!

Frequência+absoluta+ Frequência+relativa+
acumulada+
(%)+
1"
0,50%"
3"
1,00%"
4"
0,50%"
7"
1,49%"
11"
1,99%"
12"
0,50%"
20"
3,98%"
157"
68,16%"
165"
3,98%"
171"
174"
199"
201"

2,99%"
1,49%"
12,44%"
1,00%"

Frequência+relativa+
acumulada+(%)+
0,50%"
1,49%"
1,99%"
3,48%"
5,47%"
5,97%"
9,95%"
78,11%"
82,09%"
85,07%"
86,57%"
99,00%"
100,00%"

!
Figura(4.6(N(Mapa(de(frequência(absoluta(da(variável(“localização”!
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!

O!distrito!onde!se!obteve!maior!número!de!respostas!foi!Lisboa,!ao!qual!se!seguem!os!distritos!
de!Setúbal,!Leiria!e!Portalegre.!No!extremo!oposto,!surgem!os!distritos!de!Castelo!Branco,!Aveiro!
Guarda!com!o!menor!número!de!respostas!registadas!–!apenas!uma!em!cada!um!destes!distrito.!!
!

v.! Escolaridade!e!rendimento!médio!mensal!
!
A!variável!da!escolaridade!foi!balizada!em!3!categorias:!Ensino!secundárioÄ!Qualificação!de!nível!
pósWsecundárioÄ!e!Licenciatura,!Mestrado!ou!Doutoramento.!ObservouWse!grande!concentração!
de!respostas!na!última!categoria!(77%),!provavelmente!por!esta!ser!bastante!ampla!visto!incluir!
três!graus!de!formação!académica.!Apenas!14%!dos!inquiridos!possuem!qualificação!de!nível!
pósWsecundário!e!os!restantes!9%!somente!o!ensino!secundário!–!Figura!4.7.!

Ensino"secundário

14%
9%

Qualificação"de"nível"pósQsecundário
Licenciatura;"Mestrado;"Doutoramento

77%

!
Figura(4.7(N(Frequência(relativa(da(variável(“nível(de(escolaridade”!

!
Em!relação!ao!rendimento!médio!mensal,!tal!como!mostra!a!Figura!4.8,!observaWse!que!17!dos!
inquiridos!possuem!um!rendimento!inferior!a!650€!(9%),!62!auferem!um!rendimento!entre!650€!
e!1.000€!(31%),!outros!49!recebem!entre!1.000€!e!1.500€!(24%),!34!com!um!rendimento!entre!
1.500€! e! 2.000€! (17%),! e,! finalmente,! 39! inquiridos! com! rendimento! médio!mensal! superior! a!
2.000€!(19%).!

9%
19%

0€"a"650€
650€"a"1.000€
31%

17%

1.000€"a"1.500€
1.500€"a"2.000€

24%

Mais"de"2.000€

!
Figura(4.8(N(Frequência(relativa(da(variável(“rendimento(médio(mensal”!
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vi.! Relação!com!a!empresa,!dimensão!da!empresa!e!ramo!de!atividade!da!empresa!
!
A!variável!da!relação!com!a!empresa!avalia!a!diferença!nas!respostas!provenientes!de!sócios!
ou! empregados! das! empresas! contactadas.! ConstatouWse! que! 181! respostas! foram! de!
empregados,!a!que!corresponde!uma!percentagem!de!90%,!e!as!restantes!20!respostas!foram!
dadas!por!sócios!de!empresas!(Figura!4.9).!
!

10%

Empregados
90%

Sócios

!
Figura(4.9(N(Frequência(relativa(da(variável(“relação(com(a(empresa”!

!
Quanto!à!variável!relativa!à!dimensão!da!empresa,!as!respostas!foram!divididas!em!4!grupos!
distintos:!inquiridos!pertencentes!a!empresas!com!menos!de!10!trabalhadores!(36!respostas)Ä!
Inquiridos! pertencentes! a! empresas! com! 10! a! 100! trabalhadores! (47! respostas)Ä! Inquiridos!
pertencentes!a!empresas!com!100!a!1.000!trabalhadores!(60!respostas)Ä!E,!finalmente,!inquiridos!
pertencentes!a!empresas!com!mais!de!1.000!trabalhadores.!!
O!gráfico!da!Figura!4.10!demonstra!a!distribuição!das!respostas!obtidas!para!esta!variável!com!
as!respetivas!frequências!relativas.!
!

Menos"de"10
trabalhadores

18%

29%

Entre"10"a"100
trabalhadores

23%
30%

Entre"100"a"1.000
trabalhadores
Mais"de"1.000
trabalhadores

!
Figura(4.10(N(Frequência(relativa(da(variável(“dimensão(da(empresa”!
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Por!último,!na!análise!à!distribuição!de!respostas!referentes!ao!ramo!de!atividade!da!empresa,!
observouWse!que!148!dos!inquiridos!trabalham!em!empresas!de!serviços,!outros!12!em!empresas!
de! hotelaria! e! restauração,! 11! indivíduos! pertencentes! a! empresas! de! construção! civil,! 14!
trabalhadores!em!empresas!de!comércio!e,!finalmente,!16!pessoas!associadas!a!empresas!do!
sector!industrial.!
O! gráfico! da! Figura! 4.11! representa! a! distribuição! de! respostas! relativas! a! esta! variável,!
evidenciando!as!respetivas!percentagens!obtidas.!

8%
7%

Serviços

5%

Hotelaria/"Restauração
Construção"Civil

6%
74%

Comércio
Industrial

!
Figura(4.11(N(Frequência(relativa(da(variável(“ramo(de(atividade(da(empresa”!

!
!

4.1.2! Caracterização!da!WTP!para!fachadas!e!coberturas!verdes!
!
Nesta! fase,! pretendeWse! quantificar! os! valores! percentuais! médios! de! willingness( to( pay!
associados!às!cinco!soluções!construtivas!consideradas:!
•!

Coberturas!verdes!inacessíveisÄ!

•!

Coberturas!verdes!acessíveisÄ!

•!

Fachadas!verdes!exterioresÄ!

•!

Fachadas!verdes!interioresÄ!

•!

Cobertura!e!fachada!verde,!em!simultâneo.!
!

Neste! sentido,! apresentamWse! de! seguida! as! análises! às! distribuições! dos! valores! de! WTP!
obtidos!para!cada!um!dos!sistemas!em!estudo,!fazendo!acompanhar!as!respetivas!tabelas!de!
frequência.! Adicionalmente,! é! realizada! uma! análise! comparativa! entre! a!WTP! registada! para!
fachadas!verdes!e!a!WTP!verificada!para!coberturas!verdes.!
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!

i.! WTP!em!coberturas!verdes!inacessíveis!
!
O!gráfico!da!Figura!4.12!demonstra!a!distribuição!das!respostas!obtidas!para!cada!intervalo!de!
WTP!definido.!Nesta!distribuição!podeWse!observar!uma!grande!concentração!de!respostas!nos!
três! intervalos! de! menor! WTP,! 159! respostas! num! total! de! 201,! o! que! indica! uma! reduzida!
predisposição! da! população! inquirida! para! pagar! mais! por! um! imóvel! com! cobertura! verde!
inacessível.!
!
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40%
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35%
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45
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40

20%

30

15%

22

16

20

10%

10

4

0

5%
0%
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!

Figura(4.12(N(WTP(por(coberturas(verdes(inacessíveis!
!

Na! Tabela! 4.2! são! apresentadas! as! frequências! absolutas! e! relativas! verificadas! para! esta!
variável,!bem!como!o!valor!médio!de!WTP!obtido!de!2,85%.!
Importa!ainda!realçar,!neste!caso,!a!informação!dada!pela!frequência!relativa!acumulada!onde!é!
possível!verificar!que!quase!80%!dos!inquiridos!atribuem!um!valor!de!WTP!inferior!a!5%,!o!que!
indica!que!4à5!da!população!não!estão!predispostos!a!pagar!mais!do!que!5%!acima!do!valor!de!
mercado!por!um!imóvel!com!cobertura!verde!inacessível.!
!

Tabela(4.2(N(Frequências(absoluta(e(relativa(da(WTP(por(coberturas(verdes(inacessíveis!
(

Marca%da% Frequência%
Classe%
absoluta%

Frequência%
absoluta%
acumulada%

Frequência%
relativa%

Frequência%
relativa%
acumulada%

0%(

0!

48!

48!

23,88%!

23,88%!

0%(N(2,5%(

1,25!

66!

114!

32,84%!

56,72%!

2,6%(N(5%(

3,75!

45!

159!

22,39%!

79,10%!

5,1%(N(7,5%(

6,25!

22!

181!

10,95%!

90,05%!

7,6%(N(10%(

8,75!

16!

197!

7,96%!

98,01%!

Mais(que(10%(

11,25!

4!

201!

1,99%!

100,00%!

Média%
WTP%

2,85%!

!
!
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ii.! WTP!em!coberturas!verdes!acessíveis!
!
A!análise!do!gráfico!contido!na!Figura!4.13!permite!verificar!o!número!de!respostas!obtidas!em!
cada! um! dos! intervalos! de! WTP.! A! distribuição! das! respostas! para! esta! variável! segue! uma!
distribuição! mais! uniforme! comparativamente! ao! verificado! na! distribuição! da! WTP! em!
coberturas! verdes! inacessíveis,! não! existindo! para! esta! situação! uma! resposta! claramente!
predominante.!
80

40%

70

35%

60
50

30%

50

48

25%

40

34

29

30
20

17

20%
23

15%
10%

10

5%

0

0%
0%

0%*:*2,5%

2,6%*:*5%

5,1%*:*7,5%

7,6%*:*10% Mais*que*10%

[%*WTP]
número@de@respostas

%@correspondente

!

Figura(4.13(N(WTP(por(coberturas(verdes(acessíveis!

A! Tabela! 4.3! sintetiza! as! frequências! absolutas! e! relativas! observadas! para! esta! variável,! de!
onde!se!destaca!o!valor!médio!de!WTP!obtido!de!4,84%,!praticamente!mais!2%!do!que!o!valor!
percentual!médio!de!WTP!verificado!para!coberturas!verdes!incessíveis!(2,85%).!
De!salientar!que!43%!dos!inquiridos!revelam!uma!predisposição!para!pagar!mais!de!5%!acima!
do!valor!de!mercado!de!um!imóvel!com!cobertura!acessível,!ao!invés!dos!apenas!20%!que!se!
observaram!no!caso!de!coberturas!verdes!inacessíveis.!
!

Tabela(4.3(N(Frequências(absoluta(e(relativa(da(WTP(por(coberturas(verdes(acessíveis!

0%(

0!

17!

Frequência%
absoluta%
acumulada%
17!

8,46%!

Frequência%
relativa%
acumulada%
8,46%!

0%(N(2,5%(

1,25!

48!

65!

23,88%!

32,34%!

2,6%(N(5%(

3,75!

50!

115!

24,88%!

57,21%!

5,1%(N(7,5%(

6,25!

34!

149!

16,92%!

74,13%!

7,6%(N(10%(

8,75!

29!

178!

14,43%!

88,56%!

Mais(que(10%(

11,25!

23!

201!

11,44%!

100,00%!

(
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Marca%da%
Classe%

Frequência%
absoluta%

!

Frequência%
relativa%

Média%
WTP%

4,84%!

iii.! WTP!em!fachadas!verdes!exteriores!
!
O!gráfico!da!Figura!4.14!representa!a!distribuição!das!respostas!obtidas!para!cada!intervalo!de!
WTP! estabelecido.! Neste! caso! é! possível! observar! uma! tendência! relevante! da! amostra! para!
atribuir! respostas! nos! intervalos! de! valores! de! WTP! menores,! com! especial! incidência! no!
intervalo! de! 0%! a! 2,5%! (65! respostas).! Tal! situação! indicia! uma! reduzida! predisposição! da!
população!para!pagar!mais!por!um!imóvel!com!fachada!verde!exterior.!
!
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Figura(4.14(N(WTP(por(fachadas(verdes(exteriores!
!

As!frequências!absolutas!e!relativas!verificadas!para!esta!variável!encontramWse!na!Tabela!4.4,!
onde!se!inclui!o!valor!médio!de!WTP!calculado!(3,41%).!Importa!referir!que!praticamente!metade!
da!população!(49%)!revela!não!ter!predisposição!para!pagar!mais!do!que!2,5%!acima!do!valor!
de!mercado,!por!um!imóvel!com!este!tipo!de!solução!construtiva.!
!
Tabela(4.4(N(Frequências(absoluta(e(relativa(da(WTP(por(coberturas(fachadas(verdes(exteriores!

!

(

Marca%da%
Classe%

Frequência%
absoluta%

0%(

0!

34!

Frequência%
absoluta%
acumulada%
34!

16,92%!

Frequência%
relativa%
acumulada%
16,92%!

0%(N(2,5%(

1,25!

65!

99!

32,34%!

49,25%!

Frequência%
relativa%

2,6%(N(5%(

3,75!

49!

148!

24,38%!

73,63%!

5,1%(N(7,5%(

6,25!

26!

174!

12,94%!

86,57%!

7,6%(N(10%(

8,75!

18!

192!

8,96%!

95,52%!

Mais(que(10%(

11,25!

9!

201!

4,48%!

100,00%!

Média%
WTP%

3,41%!

!
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iv.! WTP!em!fachadas!verdes!interiores!
!
O! gráfico! contido! na! Figura! 4.15! ilustra! o! número! de! respostas! observadas! em! cada! um! dos!
intervalos!de!WTP!definidos.!À!semelhança!do!que!se!verificou!na!análise!da!WTP!em!fachadas!
verdes! exteriores,! também! nas!fachadas! verdes! interiores! sobressaiu! uma!clara! tendência! da!
população!para!atribuir!valores!de!WTP!reduzidos.!
!
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Figura(4.15(N(WTP(por(fachadas(verdes(interiores!
!

A!Tabela!4.5!apresenta!detalhadamente!as!frequências!absolutas!e!relativas!para!esta!variável,!
que! são! em! tudo! semelhantes! às! frequências! observadas! na! análise! da! WTP! para! fachadas!
verdes!exteriores.!Também!o!valor!médio!de!WTP!obtido!de!3,38%!foi!bastante!próximo!do!valor!
médio!de!WTP!obtido!para!as!referidas!soluções!(3,41%).!Em!suma,!não!se!verificam!diferenças!
significativas! relativamente! à! predisposição! evidenciada! pela! população! inquirida! para! pagar!
mais!por!imóveis!com!fachadas!verdes!interiores!ou!exteriores.!
!
Tabela(4.5(N(Frequências(absoluta(e(relativa(da(WTP(por(coberturas(fachadas(verdes(interiores!

0%(

0!

47!

Frequência%
absoluta%
acumulada%
47!

0%(N(2,5%(

1,25!

55!

(
(

!
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Marca%da% Frequência%
Classe%
absoluta%

23,38%!

Frequência%
relativa%
acumulada%
23,38%!

102!

27,36%!

50,75%!

Frequência%
relativa%

2,6%(N(5%(

3,75!
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146!

21,89%!

72,64%!

5,1%(N(7,5%(

6,25!

25!

171!

12,44%!

85,07%!

7,6%(N(10%(

8,75!

19!

190!

9,45%!

94,53%!

Mais(que(10%(

11,25!

11!

201!

5,47%!

100,00%!

Média%
WTP%

3,38%!

v.! WTP!em!fachada!e!cobertura!verde!em!simultâneo!
!
A!Figura!4.16!demonstra!a!distribuição!de!respostas!relativas!a!esta!variável!pelos!6!intervalos!
de!willingness(to(pay!definidos.!As!respostas!da!população!revelam!uma!distribuição!uniforme,!
com!exceção!do!último!intervalo!que!reuniu!um!número!de!respostas!consideravelmente!inferior!
aos!restantes!intervalos.!!
!
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Figura(4.16(N(WTP(por(coberturas(e(fachadas(verdes!
!

As!frequências!absolutas!e!relativas!verificadas!para!esta!variável!encontramWse!explicitadas!na!
Tabela! 4.6,! assim! como! o! valor! médio! de! WTP! obtido! de! 4,10%.! TrataWse! de! um! valor!
relativamente!elevado,!especialmente!comparado!com!os!valores!médios!de!WTP!obtidos!para!
as!restantes!soluções!isoladas,!sendo!apenas!superado!pelo!valor!obtido!nas!coberturas!verdes!
acessíveis! (4,84%).! Contudo,! por! se! tratar! de! uma! solução! combinada! (cobertura! e! fachada!
verde!em!simultâneo)!seria!expectável!que!fosse!ainda!mais!valorizada!quando!comparada!com!
as!restantes!soluções!construtivas!isoladas.!
!

Tabela(4.6(N(Frequências(absoluta(e(relativa(da(WTP(por(coberturas(e(fachadas(verdes!
(

!

Marca%da% Frequência%
Classe%
absoluta%

Frequência%
Frequência%
Frequência%
absoluta%
relativa%
relativa%
acumulada%
acumulada%
32!
15,92%!
15,92%!

0%(

0!

32!

0%(N(2,5%(

1,25!

49!

81!

24,38%!

40,30%!

2,6%(N(5%(

3,75!

47!

128!

23,38%!

63,68%!

5,1%(N(7,5%(

6,25!

33!

161!

16,42%!

80,10%!

7,6%(N(10%(

8,75!

28!

189!

13,93%!

94,03%!

Mais(que(10%(

11,25!

12!

201!

5,97%!

100,00%!

Média%
WTP%

4,10%!

!
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vi.! WTP!em!fachadas!verdes!vs.!WTP!em!coberturas!verdes!
!
Obtidos! os! valores! de! willingness( to( pay! por! cada! um! dos! quatro! sistemas! isolados,! tornaWse!
importante!avaliar!se!a!população!tende!a!valorizar!de!igual!forma!coberturas!verdes!e!fachadas!
verdes,! ou! se,! pelo! contrário,! se! verificam! discrepâncias! acentuadas! nas! suas! respostas.!
Analisando! os! pares! de! soluções! –! fachadas! verdes! interiores! e! exterioresÄ! e! coberturas!
acessíveis! e! inacessíveis! –! é! possível! observar! que! os! valores! de! WTP! atribuídos! tanto! a!
coberturas!verdes!como!a!fachadas!verdes!seguem!uma!tendência!similar!–!Figura!4.17.!
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Figura(4.17(N(WTP(por(fachadas(verdes(e(coberturas(verdes!
!

A!Tabela!4.7!resume!as!frequências!relativas!das!respostas!obtidas!em!cada!um!dos!sistemas,!
assim! como! as! respetivas! médias! de!WTP! calculadas.! Em! conclusão,! observaramWse! valores!
médios!de!predisposição!maiores!para!as!coberturas!verdes!(3,85%)!do!que!os!registados!para!
fachadas!verdes!(3,40%),!muito!devido!às!coberturas!acessíveis!que!apresentam!o!maior!valor!
médio!de!WTP!obtido!nesta!análise!(4,84%).!
!

Tabela(4.7(N(Frequências(relativas(dos(4(sistemas(considerados!
COBERTURAS3VERDES

Marca&da&Classe
0%

0

0%#$#2,5%

0,0125

2,6%#$#5%

0,0375

5,1%#$#7,5%

0,0625

7,6%#$#10%

0,0875

Mais#que#10%

0,1125

Média&WTP&%
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FACHADAS3VERDES

3INACESSÍVEIS

ACESSÍVEIS

EXTERIORES

INTERIORES

Frequência&relativa&(%)

Frequência&relativa&(%)

Frequência&relativa&(%)

Frequência&relativa&(%)

23,9%
32,8%
22,4%
10,9%
8,0%

8,5%
23,9%
24,9%
16,9%
14,4%

16,9%
32,3%
24,4%
12,9%
9,0%

23,4%
27,4%
21,9%
12,4%
9,5%

2,0%

11,4%

4,5%

5,5%

2,85%

4,84%

3,41%

3,38%

3,85%

3,40%

!

4.1.3! Variável!acessibilidade!das!coberturas!verdes!
!
Analisados! os! valores! médios! de! willingness( to( pay! obtidos! para! cada! um! dos! sistemas!
construtivos! estudados,! é! possível! observar! uma! diferença! significativa! entre! a! predisposição!
evidenciada!pela!população!para!pagar!por!coberturas!verdes!acessíveis!e!inacessíveis.!O!valor!
médio!da!WTP!obtido!para!as!primeiras!foi!de!4,84%,!enquanto!que!para!as!coberturas!verdes!
inacessíveis,!o!valor!correspondente!foi!consideravelmente!menor,!apenas!2,85%.!Juntando!os!
gráficos! contidos! nas! Figuras! 4.12! e! 4.13,! que! caracterizam! a! distribuição! de! respostas! da!
amostra!pelos!intervalos!de!WTP,!foi!possível!obter!a!representação!gráfica!presente!na!Figura!
4.18.!A!representação!por!linhas,!apesar!de!não!existir!qualquer!relação!evolutiva!no!esquema!
considerado,!permite!uma!leitura!imediata!da!concentração!de!respostas!em!cada!intervalo!de!
WTP,!para!cada!um!dos!sistemas!em!análise.!!
!
!
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Figura(4.18(N(Análise(da(variável(“acessibilidade”!

!
Desta! forma,! para! as! coberturas! inacessíveis! (representadas! a! verde),! é! possível! observar! a!
existência!de!um!volume!de!respostas,!nos!dois!intervalos!de!menor!valor!de!WTP,!superior!ao!
volume! registado! no! sistema! acessível! (representado! a! azul).! Situação! que! se! inverte! nos!
intervalos!de!maior!valor!de!WTP,!onde!se!verifica!uma!concentração!de!respostas!mais!elevada!
para!as!coberturas!acessíveis.!
Importa! destacar! que! 23,9%! dos! inquiridos! não! estariam! dispostos! a! pagar! mais! para! ter! um!
imóvel!com!cobertura!verde!inacessível,!enquanto!que!se!esta!solução!fosse!acessível!somente!
8,5%! não! estariam! dispostos! a! pagar! nada! acima! do! valor! de! mercado.! No! extremo! oposto,!
verificaWse!que!11,4%!dos!inquiridos!estariam!dispostos!a!pagar!mais!de!10%!acima!do!valor!de!
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mercado!por!um!imóvel!com!cobertura!verde!acessível,!mas!somente!2%!estariam!dispostos!a!
pagar!tal!percentagem!se!a!solução!fosse!inacessível.!
Esta! diferença! refletida! nas! respostas! da! população,! consoante! o! sistema! ser! acessível! ou!
inacessível,! torna! evidente! o! papel! preponderante! do! fator! acessibilidade! no! estudo! da!
willingness(to(pay!da!população!por!coberturas!verdes.!
!
!

4.1.4! Variável!interior!ou!exterior!para!fachadas!verdes!
!
Da! mesma! forma! que! se! realizou! a! análise! à! variável! acessibilidade! nas! coberturas! verdes,!
pretendeWse,! agora,! identificar! a! relação! existente! entre! os! valores! de! willingness( to( pay!
registados!para!as!fachadas!verdes!interiores!e!exteriores.!O!valor!médio!de!WTP!da!população!
calculado!para!os!dois!sistemas!foi!bastante!próximo,!3,41%!para!fachadas!verdes!pelo!exterior!
e!3,38%!para!fachadas!verdes!pelo!interior.!!
A!Figura!4.19!representa!graficamente!o!volume!de!respostas!obtido!para!os!dois!sistemas,!em!
cada!um!dos!intervalos!de!WTP!definidos.!Uma!vez!mais,!a!opção!de!representação!por!linhas!
reside!apenas!na!facilidade!de!leitura!das!respetivas!concentrações!de!respostas,!não!existindo!
qualquer!relação!evolutiva!no!esquema!em!causa.!!
!
!
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Figura(4.19(N(Análise(da(variável(“interior(ou(exterior”!

!
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!

É! possível! observar! que! a! distribuição! de! respostas! é! bastante!similar! para! os! dois! sistemas,!
com! ligeira! diferença! somente! nos! volumes! de! respostas! obtidos! nos! primeiros! intervalos! de!
WTP.!Importa!realçar!que!23%!dos!inquiridos!não!estaria!disposto!a!pagar!mais!por!uma!fachada!
verde!pelo!interior,!enquanto!que!se!a!fachada!verde!for!pelo!exterior!somente!17%!revelaram!
não!estar!dispostos!a!pagar!nada!acima!do!valor!de!mercado.!!
Por!último,!é!facilmente!percetível!que!a!variável!“interior!ou!exterior”!nas!fachadas!verdes!tem!
alguma!influência!nos!valores!de!WTP!por!fachadas!verdes,!contudo!não!tão!significativa!como!
a!influência!verificada!na!variável!“acessibilidade”!das!coberturas!verdes.!
!
!

4.2! Análise!bivariada!de!variáveis!
!
No! presente! capítulo! pretendeWse! efetuar! uma! análise! bivariada! dos! resultados! obtidos! no!
inquérito!aos!consumidores,!com!o!objetivo!de!avaliar!de!que!forma!variam!os!valores!de!WTP,!
para! os! diferentes! tipos! de! soluções! construtivas! em! estudo,! em! função! de! cada! variável!
explicativa!definida.!Numa!segunda!fase!desta!análise,!recorreuWse!ao!método!de!correlação!de!
Spearman! para! construir! a! matriz! de! correlações,! que! permite! identificar! quais! as! variáveis!
independentes!que!melhor!explicam!a!variância!dos!valores!de!willingness(to(pay!obtidos.!
Em!seguida!apresentamWse!as!representações!gráficas!dos!valores!médios!de!WTP!obtidos,!por!
categoria!de!cada!variável!independente!considerada!e!em!cada!um!dos!sistemas!construtivos!
estudados:! coberturas! verdes! inacessíveis,! coberturas! verdes! acessíveis,! fachadas! verdes!
exteriores!e!fachadas!verdes!interiores.!
!
!

4.2.1! Análise!da!variação!de!WTP!!
!

i.! Satisfação!relativa!aos!Espaços!Verdes!
!
A!Figura!4.20!representa!de!que!forma!variam!os!valores!de!willingness(to(pay!da!população!em!
função!da!sua!satisfação!com!o!número!e!área!de!espaços!verdes!existentes!nas!suas!cidades.!
Tal!como!esperado,!quem!se!mostrou!mais!insatisfeito!(representado!a!azul)!atribuiu!em!média!
valores!de!WTP!sempre!superiores!aos!restantes!inquiridos,!com!exceção!do!caso!das!fachadas!
verdes! interiores.! Deste! grupo! de! inquiridos,! destacaWse! ainda! o! valor! médio! de! willingness( to(
pay!atribuído!para!as!coberturas!verdes!acessíveis,!de!6,3%,!um!valor!claramente!superior!aos!
restantes,! o! que! enfatiza! a! relação! já! identificada! de! que! indivíduos! mais! insatisfeitos! com! o!
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número! de! espaços! verdes! tenderem! a! estar! mais! predispostos! a! pagar! mais! por! soluções!
sustentáveis.!
!
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Figura(4.20(N(Variação(da(WTP(em(função(da(satisfação(relativa(a(espaços(verdes!

!
Contrariamente!às!expectativas!iniciais,!os!inquiridos!que!se!mostraram!mais!satisfeitos!com!os!
espaços!verdes!atualmente!existentes!(representados!a!cor!verde),!também!atribuíram!valores!
médios! de! WTP! relativamente! elevados! em! todos! os! sistemas! considerados.! Finalmente,! os!
indivíduos! que! responderam! indiferente! (representados! a! cinzento)! atribuíram! em! média! os!
valores!mais!baixos!de!WTP,!em!todas!as!soluções!construtivas!estudadas.!
!
!

ii.! Familiarização!com!o!conceito!
!
Relativamente!à!variável!da!“familiarização!com!o!conceito!de!coberturas!e!fachadas!verdes”,!
seria!expectável!que!indivíduos!com!maior!conhecimento!sobre!as!vantagens!inerentes!a!estas!
soluções! construtivas,! atribuam! obrigatoriamente! valores! mais! elevados! de! willingness( to( pay!
comparativamente!aos!restantes!indivíduos!não!tão!familiarizados!com!o!conceito.!
Os!resultados!obtidos!confirmaram!na!íntegra!as!expectativas!iniciais,!como!evidencia!o!gráfico!
contido!na!Figura!4.21.!Nele!é!possível!observar!a!relação!linear!existente!entre!os!valores!de!
WTP!obtidos!em!cada!categoria!da!variável,!onde!inquiridos!que!desconhecem!por!completo!o!
conceito!(representados!a!azul)!atribuem!sistematicamente!os!valores!mais!reduzidos!de!WTP,!
enquanto!que!os!indivíduos!conhecedores!do!conceito!e!das!suas!vantagens!atribuem!os!valores!
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mais! elevados! de! WTP! em! todas! as! soluções! construtivas.! Por! sua! vez,! os! inquiridos! que!
revelam! conhecer! o! conceito,! mas! não! as! suas! vantagens,! atribuem! valores! intermédios! de!
willingness(to(pay.!
!
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Figura(4.21(N(Variação(WTP(em(função(da(familiarização(com(o(conceito(de(construção(sustentável!

!
Esta! relação! evidencia! um! dado! importante! acerca! da! influência! do! grau! de!conhecimento! da!
população! refletida! na! sua! predisposição! para! pagar! por! soluções! mais! sustentáveis.! Neste!
sentido,!é!possível!afirmar!que!a!população!com!maior!informação!relativamente!a!coberturas!e!
fachadas!verdes,!e!às!vantagens!que!lhes!estão!associadas,!tende!a!atribuir!em!média!valores!
mais!elevados!de!willingness(to(pay,!isto!é,!tende!a!apresentar!maior!predisposição!para!pagar!
mais!para!ter!este!tipo!de!soluções.!
!
!

iii.! Nível!de!predisposição!para!pagar!por!coberturas!e!fachadas!verdes!
!
Esta!variável!indica!o!grau!de!predisposição!inicial!da!população!para!pagar!por!coberturas!ou!
fachadas!verdes.!TrataWse!de!uma!variável!interessante!para!a!análise!univariada,!contribui!para!
a! caracterização! da! amostra,! contudo! não! se! revela! ser! tão! interessante! para! uma! análise!
bivariada,! dado! que! a! variação! da! willingness( to( pay! em! função! desta! variável! tornaWse! algo!
redundante,! pois! indivíduos! que! revelam! estar! mais! predispostos! a! pagar! acima! do! valor! de!
mercado!para!terem!coberturas!ou!fachadas!verdes,!acabam!efetivamente!por!atribuir!maiores!
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valores!de!WTP.!As!Figura!4.22!e!4.23!mostram!esta!relação!linear!entre!as!variáveis!em!questão!
e!os!valores!de!WTP!obtidos.!
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Figura(4.22(N(Variação(WTP(em(função(do(nível(de(predisposição(para(pagar(por(coberturas(verdes!

!
A!única!leitura!possível,!tal!como!já!foi!referido,!relacionaWse!com!o!facto!de!que!inquiridos!mais!
predispostos!a!pagar!por!coberturas!e!fachadas!verdes,!apresentam,!efetivamente,!valores!mais!
elevados!de!willingness(to(pay.!
!
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Figura(4.23(N(Variação(WTP(em(função(do(nível(de(predisposição(para(pagar(por(fachadas(verdes!

!

50!

iv.! Género!
!
O! gráfico! contido! na!Figura! 4.24! permite! verificar! que! os! valores! de! willingness( to( pay! variam!
sempre! de! igual! modo! em! todos! os! sistemas,! consoante! o! género! do! inquirido.! Indivíduos! do!
sexo! feminino! tendem! a! atribuir! valores! de! WTP! mais! elevados! do! que! os! registados! para!
indivíduos!do!sexo!masculino.!
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Figura(4.24(N(Variação(da(WTP(em(função(do(género!
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v.! Idade!
!
Pela!análise!da!representação!gráfica!da!Figura!4.25,!observaWse!que!não!existem!discrepâncias!
significativas! nos! valores! de! WTP! atribuídos! por! inquiridos! das! três! categorias! de! idades!
consideradas.! RegistaWse! uma! ligeira! tendência! para! indivíduos! mais! velhos! valorizarem! mais!
estas!soluções,!sendo!que,!no!entanto,!esta!relação!inverteWse!no!caso!das!coberturas!verdes!
acessíveis.!
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Figura(4.25(N(Variação(da(WTP(em(função(da(idade!
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vi.! Localização!
!
A(

(

Figura!4.26!demonstra!de!que!modo!variam!os!valores!de!willingness(to(pay!da!população!em!
função! do! seu! distrito! de! residência.! Como! foi! referido! anteriormente,! no! ponto! 4.1.1,! os!
inquiridos!foram!agrupados!em!dois!conjuntos!distintos:!
!

•!

Conjunto! 1! –! residentes! nos! distritos! de! Lisboa! e! Porto,! centros! urbanos! de! grande!
dimensãoÄ!

•!

Conjunto! 2! –! residentes! nos! restantes! distritos! portugueses,! onde! foi! possível! obter!
respostas.!

!

Os!resultados!obtidos!revelam!uma!relação!linear!entre!os!valores!de!WTP!e!a!localização!dos!
inquiridos,! onde! indivíduos! residentes! em! Lisboa! ou! Porto! (representados! a! azul)! tendem! a!
atribuir! valores! médios! de! WTP! inferiores! aos! valores! de! WTP! evidenciados! por! inquiridos!
pertencentes!aos!restantes!distritos!portugueses.!O!valor!médio!das!diferenças!registadas!nas!
percentagens!de!willingness(to(pay!obtidas!nos!2!conjuntos,!para!os!4!sistemas!avaliados,!é!de!
aproximadamente! 0,5%.! Estes! resultados! vêm! confirmar! a! pertinência! da! simplificação!
anteriormente!efetuada,!de!agrupar!os!inquiridos!deste!modo,!uma!vez!que!permitiu!identificar!
claramente!a!tendência!observada.!
!
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Figura(4.26(N(Variação(da(WTP(em(função(do(distrito(de(residência!
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!

Contudo,! o! facto! de! se! verificar! que! os! indivíduos! pertencentes! ao! conjunto! 1,! residentes! em!
grandes!centros!urbanos,!são!os!que!menos!valorizam!estas!soluções,!contraria!as!expectativas!
iniciais,! dado! que! à! partida! seria! expectável! que! fossem! estes! indivíduos! a! sentir! maior!
necessidade!de!implementação!de!soluções!sustentáveis!nas!suas!cidades!de!residência,!por!
possuírem!menor!área!de!espaços!verdes.!!
Esta! situação! pode! ser! explicada! por,! eventualmente,! os! residentes! nos! restantes! distritos!
valorizarem!mais!este!tipo!de!soluções!por!estarem!sensibilizados!para!os!benefícios!de!residir!
em!zonas!com!maior!área!de!espaços!verdes!
!
!

vii.! Nível!de!escolaridade!
!
O! gráfico! contido! na! Figura! 4.27! representa! a! variação! dos! valores! de! willingness( to( pay! em!
função!do!nível!de!escolaridade!dos!inquiridos.!É!possível!observar!uma!relação!linear!entre!os!
valores!médios!de!WTP!atribuídos!nas!várias!categorias!da!variável!em!análise,!onde!inquiridos!
que! concluíram! o! secundário! atribuem! sistematicamente! os! valores! mais! reduzidos! de! WTP,!
enquanto! que! indivíduos! com! formação! superior! apresentam! uma! predisposição! média! mais!
elevada! para! pagar! acima! do! valor! de! mercado! para! ter! estas! soluções! construtivas.! A! única!
exceção! a! esta! tendência,! verificouWse! para! o! caso! das! coberturas! verdes! inacessíveis,! onde!
foram!registados!maiores!valores!médios!de!willingness(to(pay!nos!indivíduos!com!qualificação!
de!nível!pósWsecundário.!
!
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Figura(4.27(N(Variação(da(WTP(em(função(do(nível(de(escolaridade!

!

53!

!

viii.! Rendimento!médio!mensal!
!
A!Figura!4.28!evidencia!a!variação!dos!valores!de!WTP!obtidos!em!função!do!rendimento!médio!
mensal!(líquido)!da!população.!Pela!análise!da!representação!gráfica!não!é!possível!observar!
uma! tendência! óbvia! por! parte! da! população! inquirida,! verificandoWse! uma! alternância! nos!
valores! médios! de! willingness( to( pay( registados! em! cada! categoria! de! rendimento,! para! cada!
tipo!de!solução!construtiva.!
DestacamWse! as! pessoas! que! auferem! entre! 1.500€! e! 2.000€! (representados! a! amarelo)! que!
atribuíram! sistematicamente! maiores! valores! médios! de! WTP! que! os! restantes! inquiridos,! ou!
seja,!revelam!maior!predisposição!para!pagar!por!estas!soluções,!com!exceção!das!coberturas!
verdes!inacessíveis,!onde!se!registou!uma!willingness(to(pay!mais!elevada!em!indivíduos!com!
rendimento!mensal!entre!0€!a!650€.!
Outro! dado! a! realçar,! prendeWse! com! o! facto! de,! contrariamente! às! expectativas! iniciais,! os!
indivíduos! que! auferem! mais! de! 2.000€! mensais! não! revelaram! maior! predisposição! que!!
os! restantes! para! pagar! acima! do! valor! de! mercado! por! nenhuma! das! quatro! soluções!
analisadas.!
!
!
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Figura(4.28(N(Variação(da(WTP(em(função(do(rendimento(médio(mensal!
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!

ix.! Relação!com!a!empresa!
!
O!gráfico!constante!na!Figura!4.29!apresenta!os!valores!médios!de!WTP!obtidos!em!função!da!
relação!dos!inquiridos!com!a!sua!empresa.!
Através!da!sua!análise!não!é!possível!observar!diferenças!significativas!nos!valores!médios!de!
willingness( to( pay! atribuídos! por!sócios! e! empregados! da! empresa.! Contudo,! a! predisposição!
para! pagar! acima! do! valor! de! mercado! para! ter! soluções! sustentáveis! revelou! ser!!
ligeiramente! maior! nas! respostas! apresentadas! por! sócios! de! empresas! (uma! diferença! de!!
aproximadamente! 0,2%).! É! possível! observar! esta! relação! nas! quatro! soluções! construtivas!!
em!estudo.!
!
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Figura(4.29(N(Variação(da(WTP(em(função(da(relação(com(a(empresa!

!
!

x.! Dimensão!da!empresa!
!
A! representação! gráfica! contida! na! Figura! 4.30! demonstra! a! variação! dos! valores! médios! de!
WTP!obtidos!em!função!da!dimensão!da!empresa!associada!a!cada!inquirido.!Não!é!possível!
identificar! uma! tendência! declarada! por! parte! da! população! inquirida,! verificandoWse! uma!
alternância!significativa!nos!valores!médios!de!willingness(to(pay(registados!em!cada!intervalo!
definido!para!a!dimensão!da!empresa.!!
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SalientaWse! o! facto! das! pessoas! que!trabalham! em! empresas! com! 100! a! 1.000!trabalhadores!
apresentarem!valores!de!WTP!sempre!superiores!aos!restantes!inquiridos,!tanto!para!coberturas!
verdes!acessíveis!e!inacessíveis,!como!para!fachadas!verdes!exteriores!e!interiores.!
Outro! dado! a! realçar,! prendeWse! com! o! facto! de! os! valores! médios! de! WTP! de! indivíduos! de!
empresas!de!menor!dimensão!(representados!a!cor!azul),!serem!sempre!superiores!aos!valores!
registados! para! indivíduos! pertencentes! às! empresas! de! maior! dimensão! (representados! a!
amarelo).!
5,6%
5,0%
4,2%

4,6%

3,6%
2,9%
2,3%

3,5% 3,4%

4,1%

3,8%

3,6%
3,0%

2,8%

2,5%

COBERTURA*VERDE
INACESSÍVEL

COBERTURA*VERDE
ACESSÍVEL

FACHADA*VERDE
EXTERIOR

3,0%

FACHADA*VERDE
INTERIOR

Menos@de@10@trabalhadores

10@a@100@trabalhadores

100@a@1000@trabalhadores

Mais@de@1000@trabalhadores

!

Figura(4.30(N(Variação(da(WTP(em(função(da(dimensão(da(empresa!
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xi.! Ramo!de!atividade!da!empresa!
!
A!Figura!4.31!representa!graficamente!a!variação!dos!valores!de!WTP!em!função!do!ramo!de!
atividade! da! empresa! em! que! se! insere! o! inquirido.! VerificaWse! uma! elevada! alternância! dos!
valores! médios! de! predisposição! dos! indivíduos! para! pagar! por! soluções! verdes,! não! sendo!
possível!identificar!qualquer!tendência!expressa!nas!respostas!da!população.!
Analisando! cada! um! dos! sistemas,! podemos! observar! que,! no! caso! das! coberturas!!
inacessíveis,! o! maior! valor! médio! de! WTP! registado! (3,6%)! foi! atribuído! por! inquiridos!!
ligados!a!empresas!do!sector!comercial.!No!extremo!oposto,!o!menor!valor!médio!de!WTP!foi!
dado! por! trabalhadores! no! sector! da! hotelaria! e! restauração,! correspondendo! a! um! valor! de!
apenas!2,3%.!
Para! as! coberturas! verdes! acessíveis,! destacamWse! os! inquiridos! associados! a! empresas! de!
hotelaria!e!restauração!com!o!maior!valor!médio!de!WTP!(6%),!enquanto!que!trabalhadores!em!
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empresas! de! serviços! apresentam! a! menor! predisposição! para! pagar! por! estas! soluções! –!
apenas!4,5%.!
!
No! caso! das! fachadas! verdes! exteriores,! verificaWse! o! maior! valor! médio! de! WTP! de! 5,7%,!
atribuído!por!trabalhadores!de!empresas!ligadas!à!construção!civil,!sendo!que!indivíduos!ligados!
a!empresas!de!serviços!voltam!a!apresentar!novamente!a!menor!predisposição!para!pagar!por!
estes!sistemas!construtivos!(3,2%).!
Finalmente,!para!as!fachadas!verdes!interiores,!o!maior!valor!médio!de!WTP!registouWse!para!
indivíduos!ligados!a!empresas!de!comércio,!com!3,8%,!enquanto!que!inquiridos!pertencentes!a!
empresas!do!sector!industrial!atribuíram!apenas!uma!willingness(to(pay!de!2,6%,!o!menor!valor!
médio!registado!para!esta!solução.!
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Figura(4.31(N(Variação(da(WTP(em(função(do(ramo(de(atividade(da(empresa!

!
Contrariamente! às! expectativas! iniciais,! constatouWse! que! indivíduos! ligados! a! empresas! de!
serviços! não! revelaram! maior! predisposição! para! pagar! acima! do! valor! de! mercado,! que! os!
restantes! inquiridos,! por! nenhuma! das! soluções! construtivas! em! estudo.! Por! outro! lado,!
indivíduos! pertencentes! a! empresas! de! comércio! e! a! empresas! de! hotelaria/restauração!
(representados! a! cinzento! e! laranja,! respetivamente)! confirmaram! a! tendência! esperada! de!
atribuição! de! maiores! valores! de! WTP! que! os! restantes,! em! três! dos! quatro! sistemas!!
analisados.!
!

!
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4.2.2! Análise!de!correlação!

!
Tal! como! referido! anteriormente! no! capítulo! 3.4,! a! análise! de! correlação! das! variáveis!
consideradas!para!o!desenvolvimento!do!presente!trabalho,!foi!realizada!através!da!aplicação!
do!método!de!Spearman,!uma!vez!que!a!maioria!das!variáveis!em!estudo!se!tratam!de!variáveis!
ordinais.!
No! entanto,! para! a! correta! aplicação! deste! método! foi! necessário! efetuar! uma! conversão! de!
todas! as! variáveis! não! ordinais,! atribuindoWlhes! coeficientes! de! conversão3! de! modo! a! ser!
possível!estabelecer!uma!ordem!de!preferência!e!assim,!poder!atribuir!as!respetivas!numerações!
das!posições!relativas!de!cada!classe!da!variável.!AtenteWse!por!exemplo!à!variável!“ramo!da!
empresa”,! onde! foi! necessário! associar! coeficientes! de! conversão! (1! a! 5! neste! caso)! a! cada!
classe!desta!variável,!para,!posteriormente,!ser!possível!atribuir!a!numeração!correspondente!à!
posição!relativa!de!cada!categoria/ramo!de!empresa.!Ou!seja,!foi!atribuído!o!valor!1!ao!ramo!de!
empresas!com!o!menor!coeficiente!de!conversão,!o!valor!2!às!empresas!com!o!segundo!menor!
coeficiente!de!conversão!e!assim,!sucessivamente,!até!à!atribuição!do!valor!5!à!empresa!com!
maior!coeficiente!de!conversão.!
Desta!forma,!fazendo!as!devidas!conversões!de!variáveis!e!recorrendo!ao!software!estatístico!
SPSS,! foi! possível! calcular! a! matriz! de! correlação! de! Spearman! associada! ao! caso! de!!
estudo,!que!se!apresenta!em!seguida!na!Tabela!4.8.!A!matriz!de!correlação,!tal!como!o!nome!!
indica,! contém! todas! as! correlações! existentes! entre! as! variáveis! dependentes! em! análise!!
(valores! de! WTP! para! as! 4! soluções! construtivas! consideradas)! e! as! restantes! variáveis!!
independentes!–!características!da!população!inquirida.!
Foram!devidamente!assinaladas!as!correlações!fortes,!intermédias!e!fracas!observadas!neste!
estudo.! Com! efeito,! representaramWse! a! vermelho! todas! as! correlações!fracas,! isto! é,!sempre!
que!|!|!(ou!r)!toma!valores!inferiores!a!0,1Ä!a!cor!amarela!as!correlações!intermédias,!quando!|!|!
se! situa! entre! 0,3! e! 0,5Ä! e,!finalmente,! a! verde! as! correlações! fortes,! sempre! que! |!|! assume!
valores!entre!0,5!e!0,9.!
Realizando!uma!análise!por!cada!variável!independente!(análise!por!linhas),!é!possível!observar!
que! relativamente! à! variável! “satisfação! com! os! espaços! verdes! existentes”,! a! sua! correlação!
com! as! fachadas! interiores! é! positiva! (0,06),! enquanto! que! para! os! restantes! sistemas!
construtivos! apresentaWse! negativa.! A! relação! negativa! traduz! que! quem! se! mostra! mais!
insatisfeito!com!a!área!e!número!de!espaços!verdes!tende!a!atribuir!maiores!valores!de!WTP,!
indo! de! encontro! às! expectativas! iniciais.! Quanto! à! intensidade! desta! correlação,! é! fraca!!
para! todos! os! sistemas! analisados,! tendo! um! máximo! de! |W0,14|! para! as! fachadas! verdes!
exteriores.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

! RecordeWse! que! todos! os! valores! dos! coeficientes! de! conversão! considerados! para! este! método!
encontramWse!explicitados!na!tabela!síntese!de!variáveis,!Anexo!III.!
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Tabela&4.8&*&Matriz&de&correlações&de&Spearman#
#

#
#

WTP$
Cobertura$acessível$

Cobertura$inacessível$

WTP$cobertura$acessível$

1,00#

0,61#

WTP$cobertura$inacessível$

0,61#

1,00#

WTP$fachada$exterior$

#

WTP$fachada$interior$

Fachada$exterior$

Fachada$interior$
#

1,00#

0,74#

0,74#

1,00#

Satisfação$com$espaços$verdes$

*0,08#

*0,05#

*0,14#

0,06#

Familiarização$com$conceito$

0,10#

0,07#

0,08#

0,19#

Disponibilidade$C.V.$

0,49#

0,47#

0,49#

0,47#

Disponibilidade$F.V.$

0,42#

0,52#

0,51#

0,48#

Género$

*0,10#

*0,06#

*0,10#

*0,02#

Idade$

*0,06#

0,09#

0,03#

0,02#

Localização$

*0,11#

*0,05#

*0,08#

*0,05#

Nível$de$escolaridade$

0,09#

0,05#

0,10#

0,12#

Rendimento$médio$mensal$

*0,04#

0,07#

0,00#

0,15#

Dimensão$da$empresa$

0,00#

*0,02#

*0,11#

*0,03#

Relação$com$a$empresa$

*0,02#

0,01#

*0,06#

0,01#

Ramo$de$atividade$

*0,01#

*0,01#

0,00#

0,03#

#
#
#
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#
No#caso#da#variável#“familiarização#com#o#conceito”,#verificam:se#valores#coerentes#com#a#análise#
gráfica#feita#no#subcapítulo#4.2,#uma#vez#que#apresenta#uma#correlação#positiva#para#todos#os#
sistemas#em#estudo,#ou#seja,#quem#revela#conhecer#o#conceito#e#os#seus#benefícios#apresenta#
maior# predisposição# para# pagar# por# soluções# sustentáveis.# Contudo,# a# intensidade# desta#
correlação# é# fraca,# tendo# um# mínimo# de# 0,07# (coberturas# acessíveis)# e# um# máximo# de# 0,19#
(fachadas#interiores).#
As# variáveis# “disponibilidade# C.V.”# e# “disponibilidade# F.V.”# apresentam# valores# intermédios# de#
correlação#positiva#com#os#sistemas#considerados.#No#entanto,#como#já#foi#referido#na#análise#
destas# variáveis# no# ponto# 4.2.1,# tratam:se# de# variáveis# algo# redundantes,# visto# que# traduzem#
apenas#que#os#indivíduos#que#revelaram#maior#concordância#em#pagar#por#coberturas#e#fachadas#
verdes,#atribuíram,#efetivamente,#valores#mais#elevados#de#WTP.#Não#são#variáveis#totalmente#
independentes.#
Relativamente# à# variável# “género”,# também# se# obtiveram# resultados# bastante# coerentes,# uma#
vez#que#esta#apresenta#uma#correlação#sempre#negativa#com#todos#os#sistemas#em#estudo.#Esta#
situação#traduz#a#tendência#de#indivíduos#do#sexo#feminino#atribuírem#maiores#valores#de#WTP,#
tal#como#observado#anteriormente#na#análise#realizada#na#secção#4.2.1.#Recorde:se#que#foram#
associados#os#coeficientes#de#conversão#de#1#para#o#género#masculino#e#0#para#o#feminino,#o#
que# justifica# o# sinal# verificado# nas# correlações# desta# variável.# As# correlações# registadas# são,#
novamente,#de#fraca#intensidade#(valor#máximo#de#|:0,10|).#
No# que# respeita# à# variável# da# idade,# verificam:se# correlações# fracas# para# todos# os# sistemas.#
Quanto#ao#sinal,#as#correlações#são#positivas,#indicando#que#indivíduos#mais#velhos#apresentam#
maior#predisposição,#com#exceção#das#coberturas#verdes#acessíveis,#onde#se#regista#a#relação#
inversa.#
Quanto# à#variável# da# localização,# foram# atribuídos# os# coeficientes# de# conversão# de# 1# para# os#
distritos#correspondentes#aos#centros#urbanos#de#grande#dimensão#(Lisboa#e#Porto)#e#0#para#os#
restantes#distritos#portugueses#onde#foi#possível#obter#respostas.#Neste#sentido,#o#registo#de#uma#
correlação#negativa#entre#esta#variável#e#a#WTP#em#todos#os#sistemas#construtivos,#revela#que#
são# precisamente# os# indivíduos# residentes# nos# centros# urbanos# de# maiores# dimensões# que#
evidenciam#menor#predisposição#para#pagar#por#soluções#sustentáveis.#Contudo,#tratam:se#de#
correlações#de#fraca#intensidade,#nunca#excedendo#os#|:0,11|.#
Relativamente#à#variável#“nível#de#escolaridade”,#observaram:se#resultados#coerentes,#uma#vez#
que# esta# apresenta# uma# correlação# positiva# com# todas# as# soluções# construtivas# em# estudo.#
Facto# este# que# reflete# a# tendência# de# indivíduos# com# um# nível# de# escolaridade# superior#
atribuírem#maiores#valores#de#WTP.#Sendo#que#se#tratam,#uma#vez#mais,#de#correlações#fracas#
(com#um#máximo#de#0,12).#
#
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A#variável#referente#ao#rendimento#médio#mensal,#apresenta#correlações#fracas#com#a#WTP#de#
todos#os#sistemas,#sendo#positiva#apenas#para#as#coberturas#inacessíveis#e#fachadas#interiores.#
Esta# situação# contraria# as# expectativas# iniciais# de# que# indivíduos# com# maiores# rendimentos#
revelassem#maior#predisposição#para#pagar#por#soluções#sustentáveis.#No#entanto,#salienta:se#
que#as#correlações#verificadas#entre#esta#variável#e#a#WTP#para#coberturas#verdes#acessíveis##
(:0,04)#e#para#fachadas#verdes#exteriores#(0)#são,#na#verdade,#bastante#fracas.#Neste#sentido,#
tais#correlações,#apesar#de#irem#contra#o#que#seria#expectável,#não#assumem#grande#relevância#
dado#que#facilmente#poderiam#passar#a#correlações#positivas#através#da#realização#de#um#maior#
número#de#inquéritos.#
No# caso# da# variável# “dimensão# da# empresa”,# registaram:se# correlações# negativas# com# todas##
as# soluções# estudadas,# com# exceção# das# coberturas# acessíveis# (0).# O# facto# de# tomar# sinal#
negativo,#revela#que#quanto#maior#a#dimensão#da#empresa#em#que#se#insere#o#inquirido,#menor#
tende# a# ser# a# sua# predisposição# para# pagar# por# esses# três# sistemas.# Todas# as# correlações#
obtidas# para# a# variável# foram# fracas,# registando:se# um# máximo# de# |:0,11|# com# as# fachadas#
exteriores.#
No# que# concerne# à# variável# “relação# com# a# empresa”,# foram# atribuídos# os# coeficientes# de#
conversão#de#1#para#os#empregados#da#empresa#e#0#para#sócios.#Neste#sentido,#as#correlações#
negativas#registadas#com#as#coberturas#acessíveis#(:0,02)#e#fachadas#exteriores#(:0,06)#indiciam#
uma#tendência#para#os#sócios#de#empresas#atribuírem#valores#de#WTP#mais#elevados,#enquanto#
que# as# correlações# de# 0,01# para# coberturas# inacessíveis# e# fachadas# interiores,# indiciam# a#
tendência#inversa.#
Finalmente,# para# a# variável# referente# ao# “ramo# de# atividade# da# empresa”,# foram# atribuídos# os#
coeficientes#de#conversão#de#1#para#industriala#2#para#construção#civila#3#para#serviçosa#4#para#
comércioa# e# 5# para# hotelaria/restauração.# A# atribuição# desta# classificação# teve# por# base# as#
expectativas#iniciais#para#o#estudo#da#variável,#atribuindo#maiores#coeficientes#às#empresas#do#
sector#em#que#se#esperariam#obter#maiores#valores#de#willingness(to(pay.#Desta#forma,#é#possível#
observar#que#somente#para#as#fachadas#interiores#se#verificou#uma#correlação#positiva,#isto#é,#
que#de#facto#existe#alguma#tendência#para#obter#valores#maiores#de#predisposição#em#indivíduos#
associados#às#empresas#com#maiores#coeficientes#(hotelaria/restauração,#comércio#e#serviços).#
Importa#ainda#referir,#a#fraca#intensidade#verificada#em#todas#as#correlações#obtidas#para#esta#
variável#(máximo#de#0,03).#
Tendo#agora#como#foco#da#análise#cada#um#dos#sistemas#construtivos#(análise#por#colunas),#é#
possível# verificar# que# para# os# valores# de# WTP# por#coberturas# verdes# acessíveis,# as# variáveis#
explicativas# que# apresentam# melhor# correlação# são# a# “familiarização# com# o# conceito”# (0,10),#
“género”#(:0,10)#e#a#“localização”#(:0,11).#
Para# o# caso# dos# valores# de# predisposição# para# pagar# por# coberturas# verdes# inacessíveis,# as#
variáveis# independentes# que# registam# coeficientes# de# correlação# mais# elevados# são# a#
“familiarização#com#o#conceito”#(0,07),#“idade”#(0,09)#e#“rendimento#médio#mensal”#(0,07).#
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Relativamente#à#willingness(to(pay#por#fachadas#verdes#exteriores,#verifica:se#que#as#variáveis#
que# melhor# se# correlacionam# consigo# são# a# “satisfação# com# espaços# verdes”# (:0,14),##
“género”#(:0,10),#“nível#de#escolaridade”#(0,10)#e#a#“dimensão#da#empresa”#(:0,11).#
Por# último,# as# variáveis# que# evidenciam# melhor# correlação# com# a# WTP# por# fachadas# verdes#
interiores,# são# a# “familiarização# com# o# conceito”# (0,19),# o# “nível# de# escolaridade”# (0,12)# e# o#
“rendimento#médio#mensal”#(0,15).#
Em#conclusão#e#tendo#em#conta#o#exposto,#as#variáveis#independentes#que#evidenciam#ter#maior#
influência#na#willingness(to(pay#da#população,#são#a#“familiarização#com#o#conceito”,#a#“satisfação#
com# os# espaços# verdes”# e# o# “nível# de# escolaridade”.# As# variáveis# “género”,# “localização”# e#
“rendimento#médio#mensal”#não#devem#ser#descartadas,#uma#vez#que#também#revelaram#possuir#
uma#relevância#considerável#na#análise#da#variação#dos#valores#de#predisposição#para#pagar#por#
soluções#verdes.#
#
#
#
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#

4.3$ Resultados$da$consulta$a$especialistas$
#
Tal#como#apresentado#anteriormente#no#capítulo#3.3,#o#inquérito#aos#especialistas#foi#estruturado#
em#3#secções.#A#primeira#secção#questiona#quais#os#valores#de#WTP#que,#na#perspetiva#destes#
especialistas,#se#verificam#em#Portugal#para#coberturas#verdes#(acessíveis#e#inacessíveis)#e#para#
fachadas#verdes#(interiores#e#exteriores).##
Os#resultados#obtidos#encontram:se#representados#na#Figura#4.32#e#revelam#que#a#solução#mais#
valorizada# seria# a# cobertura# verde# acessível# (8,8%),# e# que,# no# extremo# oposto,# a# menos#
valorizada# das# quatro# seria# a# cobertura# verde# inacessível# (5,3%).# Resultados# estes# que,#
efetivamente,#se#vieram#a#comprovar#no#inquérito#realizado#aos#consumidores,#ainda#que#com#
valores# médios# de# WTP# significativamente# mais# reduzidos# (4,8%# para# as# coberturas# verdes#
acessíveis#e#apenas#2,9%#para#inacessíveis).#
#

Cobertura&verde
inacessível

5,3%

Cobertura&verde
acessível

8,8%

Fachada&verde
exterior

5,5%

Fachada&verde
interior

6,3%

#

Figura(4.32(5(Representação(dos(valores(de(WTP(projetados(por(especialistas#
#

A# Tabela# 4.9# sintetiza# as# frequências# relativas# das# respostas# obtidas,# bem# como# a# média#
calculada# para# cada# um# dos# sistemas# em# estudo.# Comparando# a# willingness( to( pay# média#
atribuída#a#coberturas#verdes#(7,0%)#e#a#fachadas#verdes#(5,9%)#é#possível#observar#que,#uma#
vez#mais,#os#especialistas#confirmam/validam#a#tendência#verificada#nos#resultados#registados#
no#primeiro#inquérito.#
#

Tabela(4.9(5(Frequências(relativas(das(projeções(de(WTP(pelos(4(sistemas(considerados#
COBERTURAS*VERDES

Marca+da+Classe

FACHADAS*VERDES

*INACESSÍVEIS

ACESSÍVEIS

EXTERIORES

INTERIORES

Frequência+relativa+(%)

Frequência+relativa+(%)

Frequência+relativa+(%)

Frequência+relativa+(%)

0%

0

0,0%

0,0%

20,0%

0,0%

0%#$#2,5%

1,25

2,6%#$#5%

3,75

5,1%#$#7,5%

6,25

20,0%
20,0%
40,0%

0,0%
20,0%
20,0%

20,0%
0,0%
20,0%

20,0%
20,0%
20,0%

20,0%
0,0%

0,0%
60,0%

20,0%
20,0%

20,0%
20,0%

5,25%

8,75%

5,50%

6,25%

7,6%#$#10%

8,75

Mais#que#10%

11,25

Média+WTP+%
7,00%

5,88%

#
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A#segunda#secção#do#inquérito#procura#caracterizar#o#atual#panorama#das#coberturas#e#fachadas#
verdes# no# mercado# imobiliário# português.# Com# efeito,# registou:se# uma# unanimidade# por# parte#
dos# especialistas# em# afirmarem# a# existência# de# um# aumento# da# aplicação# das# soluções#
sustentáveis,#nos#últimos#anos,#em#Portugal.#Relativamente#à#taxa#média#anual#de#crescimento#
associada# a# estes# sistemas,# as# respostas# variaram# entre# 1%# e# 10%,# sendo# o# valor# médio# de#
5,25%.# No# que# diz# respeito# à# questão# de# qual# das# soluções# apresentaria# maior# expressão,#
atualmente,#no#mercado#português,#80%#dos#inquiridos#consideraram#ser#as#coberturas#verdes#
e#20%#as#fachadas#verdes.#
Seguidamente,#quanto#à#questão#sobre#qual#o#sector#onde#se#regista#uma#maior#aplicação#deste#
tipo#de#sistemas,#também#não#existiu#consenso,#60%#referem#ser#o#sector#privado#e#os#restantes#
40%# o# sector# público.# Na# questão# referente# a# qual# o# tipo# de# edifícios# em# que# seriam# mais#
aplicadas#as#soluções#verdes,#verificou:se#uma#distribuição#de#percentagem#idêntica#à#questão#
anterior,# 60%# consideraram# ser# em# construções# novas,# enquanto# que# 40%# creem# ser# em#
construções#existentes#(reabilitações).#
Relativamente#a#quais#os#tipos#de#edifícios#onde#se#verificam#mais#aplicações#destes#sistemas,#
os# especialistas# destacam# os# imóveis# de# habitação,# hotéis,# estacionamentos/estações# de#
transporte,#restaurantes#e#em#imóveis#de#comércio.#Com#um#registo#menor#de#aplicações#surgem#
os#imóveis#de#serviços,#hospitais,#escolas,#e#imóveis#industriais/logística.#
Por#último,#todos#os#inquiridos#concordaram#que#a#implementação#de#políticas#de#incentivo#e/ou#
benefícios#fiscais#para#a#aplicação#de#coberturas#e#fachadas#verdes#em#Portugal#teria#um#efeito#
significativo#na#WTP#da#população.#
A#terceira,#e#última,#secção#do#inquérito#procura#identificar#as#principais#motivações#e#obstáculos#
associados#à#implementação#destes#sistemas.#A#Figura#4.33#explicita#os#resultados#obtidos#após#
solicitar:se,#aos#especialistas,#a#atribuição#de#uma#classificação,#de#1#a#5,#aos#principais#fatores#
que#influenciam#a#escolha#deste#tipo#de#sistemas#construtivos.#Com#1#a#corresponder#a#mínima#
influência#e#5#a#máxima.#
Reduzir&os&efeitos&da&poluição
Aumentar&o&valor&de&mercado

3,0
3,2

Passar&ideia&de&sustentabilidade
Melhorar&o&conforto&térmico
Melhorar&estética&do&edifício

3,6
3,4
4,0

#
Figura(4.33(5(Principais(motivações(na(utilização(de(soluções(verdes#
#

Neste#sentido,#os#especialistas#destacam#a#melhoria#estética#do#edifício#como#o#principal#fator#
de#motivação#dos#consumidores#para#implementarem#tais#soluções,#enquanto#que#a#redução#dos#
efeitos#da#poluição#não#aparenta#ter#grande#influencia#nessa#decisão.#
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Foi# solicitado# o# mesmo# procedimento,# classificar,# de# 1# a# 5,# os# maiores# obstáculos# relativos# à#
aplicação# deste# tipo# de# soluções# em# Portugal,# obtendo:se# os# resultados# representados# na#
Figura#4.34.#Sendo#1#o#obstáculo#de#menor#dimensão#e#5#o#obstáculo#mais#significativo.#
#
Falta&de&conhecimentos&técnicos
dos&empreiteiros

4,0

Desconhecimento&do&mercado

4,2

Viabilidade&financeira

4,2

#
Figura(4.34(5(Maiores(obstáculos(relativos(à(aplicação(de(soluções(verdes#
#

Observa:se#que#os#inquiridos,#apontam#o#desconhecimento#do#mercado#e#a#viabilidade#financeira#
como# os# dois# principais# obstáculos# à# implementação# de# soluções# sustentáveis.# A# falta# de#
conhecimentos#técnicos#aparece#como#o#obstáculo#menos#relevante,#apresentado,#ainda#assim,#
um#valor#relativamente#elevado,#pelo#que#a#sua#influência#não#deverá#ser#menosprezada.#
De#seguida,#solicitou:se,#uma#vez#mais,#a#atribuição#de#classificação,#de#1#a#5,#às#variáveis#com#
maior#impacto#nos#valores#de#willingness(to(pay(para#os#imóveis#de#comércio#e#serviços.#Com#1#
a#corresponder#à#variável#menos#influente#e#5#a#variável#de#maior#influência.#Através#da#análise#
do# gráfico# contido# na# Figura# 4.35,# é# possível# verificar# que,# na# opinião# dos# especialistas,# o#
conhecimento# sobre# os# reais# benefícios# das#soluções# verdes# assume:se# como# a# variável# que#
maior# influência# teria# nos# valores# de# WTP.# Situação# confirmada# na# análise# bivariada# dos#
resultados#do#inquérito#à#população,#onde#a#variável#Familiaridade#com#o#conceito#apresentou,#
efetivamente,#os#maiores#valores#de#correlação#com#os#valores#de#willingness(to(pay#obtidos.##
#

Sector&de&atividade&da
empresa

3,8

Dimensão&da&empresa

4,0

Conhecimento&sobre&os
benefícios&de&soluções&verdes

4,4

Rendimento&médio&mensal

4,0

Distrito&de&residência

3,0

#
Figura(4.35(5(Variáveis(com(maior(influência(na(WTP(por(soluções(verdes#
#

Finalmente,#os#especialistas#mostraram:se#unânimes#em#destacar#a#implementação#de#políticas#
de# incentivo/# benefícios#fiscais# e# a# necessidade# de#fornecer# informação# à# sociedade# sobre# as#
vantagens#inerentes#à#utilização#de#coberturas#e#fachadas#verdes,#como#as#principais#medidas#
que#fariam#aumentar#a#predisposição,#da#população#portuguesa,#para#pagar#por#estes#sistemas#
construtivos.#

#
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4.4$ Discussão$dos$resultados$
#
No# presente# capítulo# pretende:se# discutir# a# coerência# e# relevância# dos# resultados# obtidos# em#
todas#as#análises#realizadas#–#análise#univariada#e#bivariada#dos#resultados#obtidos#no#inquérito#
aos# consumidores,# comparando:os,# sempre# que# possível,# com# os# resultados# da# consulta# aos#
especialistas.#
Na#análise#univariada,#foi#possível#constatar#que#os#valores#de#WTP#atribuídos#tanto#a#coberturas#
verdes# como# a# fachadas# verdes# foram# coerentes# com# os# valores# verificados# na# revisão# da#
literatura#da#especialidade,#capítulo#2.4,#com#valores#de#willingness(to(pay#entre#0%#e#5%#para#
este#tipo#de#soluções.##
Adicionalmente,#observou:se#que#os#valores#de#WTP#para#fachadas#e#coberturas#seguem#uma#
tendência#similar,#tendo#sido#obtidos#valores#médios#de#predisposição#ligeiramente#maiores#para#
as# coberturas# verdes# (3,85%)# do# que# para# fachadas# verdes# (3,40%).# Facto# explicado# pela#
willingness(to(pay#obtida#para#as#coberturas#acessíveis#que#apresentaram#o#maior#valor#médio#
de#WTP#nesta#análise#(4,84%).#A#Tabela#4.10#resume#os#valores#médios#de#WTP#obtidos#para#
cada#um#dos#sistemas#considerados.#
#

Tabela(4.10(5(Valores(médios(de(WTP(para(cada(sistema(estudado(

Média&Willingnes&to&Pay&(%)
Coberturas3Verdes

Fachadas3Verdes

3,85%

3,40%

Inacessíveis

2,85%

Acessíveis

4,84%

Exteriores

3,41%

Interiores

3,38%

#
#

Os#resultados# da# consulta# a# especialistas,# reforçam# a# coerência# dos# valores# de# willingness( to(
pay#obtidos,#uma#vez#que#estes#consideram#que#as#soluções#mais#valorizadas#seriam,#de#facto,#
as#coberturas#verdes#acessíveis#(8,8%),#e#que,#no#extremo#oposto,#as#menos#valorizadas#das#
quatro#seriam#as#coberturas#verdes#inacessíveis#(5,3%).#Tendência#esta#que,#efetivamente,#se#
comprovou# no# inquérito# realizado# aos# consumidores,# ainda# que# com# valores# médios# de# WTP#
significativamente# mais# reduzidos# (4,8%# e# 2,9%# para# as# coberturas# verdes# acessíveis# e#
inacessíveis,#respetivamente).#
Ainda#na#análise#univariada,#foi#possível#verificar#que#70%#da#amostra#desconhece#os#benefícios#
associados# às#coberturas# e#fachadas# verdes,# no# entanto,#mais# de# 50%# dos# inquiridos# revelou#
estar#disposto#a#pagar#mais#por#tais#sistemas.#Esta#situação#revela#que#a#população#tenderá#a#
privilegiar#o#aspeto#visual#ao#aspeto#funcional#das#soluções#verdes.#Facto#também#referido#pelos#
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especialistas# que# apontaram# a# melhoria# da# estética# do# edifício# como# o# principal# fator# de#
motivação#dos#consumidores#para#implementarem#estes#sistemas.#
Na# comparação# entre# a# willingness( to( pay# obtida# para# os# dois# sistemas# considerados# de#
coberturas# verdes,# constatou:se# uma# diferença# significativa,# uma# vez# que# a# população##
revelou# uma# predisposição# para# pagar# 4,84%# acima# do# valor# de# mercado# para# ter# coberturas#
verdes#acessíveis,#enquanto#que#para#ter#coberturas#verdes#inacessíveis,#a#população#assume##
que# não# estaria# disposta# a# pagar# acima# dos# 2,85%.# Esta# discrepância# dos# valores# de# WTP##
evidencia# a# elevada# importância# da# variável# acessibilidade# nas# coberturas# verdes,# o# que,##
eventualmente,#justificaria#um#estudo#no#futuro#mais#detalhado#relativamente#à#influência#deste#
parâmetro.#
No#entanto,#na#comparação#da#WTP#para#os#dois#sistemas#de#fachadas#verdes,#com#o#objetivo#
de#analisar#a#variável#interior/exterior,#verificou:se#que#esta#não#possui#influência#tão#significativa#
como#a#variável#acessibilidade#para#as#coberturas#verdes.#
Relativamente# aos# resultados# da# análise# bivariada,# constatou:se# que# a# população# com# maior#
informação#relativamente#a#coberturas#e#fachadas#verdes,#tende#a#atribuir#em#média#valores#mais#
elevados# de# predisposição# para# pagar# mais# para# ter# este# tipo# de# soluções.# A# análise# de#
correlação#pelo#método#de#Spearman,#veio#reforçar#a#validade#destes#resultados,#uma#vez#que#
foi# a# variável# Familiarização# com# o# conceito,# a# apresentar# o# maior# valor# de# correlação# com# a#
willingness( to( pay# da# população.# De# referir# ainda,# que# também# os# especialistas# apontaram# o#
conhecimento# sobre# os# reais# benefícios# das# soluções# verdes# como# a# variável# que# maior#
influência#teria#nos#valores#de#WTP.#
No# que# concerne# à# variável# “satisfação# com# os# espaços# verdes”,# observou:se# que,# tal# como#
esperado,#quem#se#mostrou#mais#insatisfeito#com#a#escassez#de#áreas#verdes#atribuiu#em#média#
valores#de#WTP#sempre#superiores#aos#restantes#inquiridos,#com#exceção#do#caso#das#fachadas#
verdes# interiores.# Deste# grupo# de# inquiridos,# destaca:se# ainda# o# valor# médio# de# willingness( to(
pay#atribuído#para#as#coberturas#verdes#acessíveis,#de#6,3%,#um#valor#claramente#superior#aos#
restantes.#Mais#uma#vez,#a#análise#de#correlação#pelo#método#de#Spearman,#veio#confirmar#esta#
relação,# dado# que# esta# variável# apresentou# a# segunda# melhor# correlação# com# os# valores# de##
WTP#obtidos.#
Quanto# à# variável# da# localização,# os# resultados# obtidos# revelam# uma# relação# linear# entre# os#
valores# de#WTP# e# a# localização# dos# inquiridos,# onde# indivíduos# residentes# em# Lisboa# e# Porto#
tendem# a# atribuir# valores# médios# de# WTP# inferiores# aos# valores# de# WTP# evidenciados# por#
inquiridos#pertencentes#aos#restantes#distritos#portugueses.##
Contudo,#o#facto#de#se#verificar#que#os#inquiridos#pertencentes#aos#grandes#centros#urbanos,#são#
os#que#menos#valorizam#estas#soluções,#contraria#as#expectativas#iniciais,#dado#que#à#partida#
seria#expectável#que#fossem#estes#indivíduos#a#sentir#maior#necessidade#de#implementação#de#
soluções#sustentáveis#nas#suas#cidades#de#residência,#por#possuírem#menor#área#de#espaços#
verdes.# Esta# situação# pode# ser# explicada# por,# eventualmente,# os# residentes# nos# restantes#
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distritos#valorizarem#mais#este#tipo#de#soluções#por#estarem#sensibilizados#para#os#benefícios#de#
residir#em#zonas#com#maior#área#de#espaços#verdes.#
Relativamente# à# variável# “nível# de# escolaridade”,# foi# possível# observar# a# existência# de# uma#
relação#linear#entre#os#valores#médios#de#WTP#atribuídos#nas#várias#categorias#desta#variável,#
onde# inquiridos# que# concluíram# o# secundário# atribuem# sistematicamente# os# valores# mais#
reduzidos# de# WTP,# enquanto# que# indivíduos# com# formação# superior# apresentam# uma#
predisposição# média# mais# elevada# para# pagar# acima# do# valor# de# mercado# para# ter# soluções#
construtivas#sustentáveis.#
No#que#diz#respeito#ao#rendimento#médio#mensal,#destacam:se#as#pessoas#que#auferem#entre#
1.500€# e# 2.000€,# uma# vez# que# atribuíram# valores# médios# de# WTP# mais# elevados# que# os##
restantes# inquiridos,# com# exceção# para# o# caso# das# coberturas# verdes# inacessíveis,# onde# se#
registou# uma# willingness( to( pay# mais# elevada# em# indivíduos# com# rendimento# mensal# entre##
0€# a# 650€.# Outro# dado# a# realçar,# prende:se# com# o# facto# de,# contrariamente# às# expectativas#
iniciais,#os#indivíduos#que#auferem#mais#de#2.000€#não#revelaram#possuir#maior#predisposição#
que# os# restantes# para# pagar# acima# do# valor# de# mercado# por# nenhuma# das# quatro# soluções#
analisadas.#
Quanto#à#variável#“relação#com#a#empresa”,#não#foi#possível#observar#diferenças#significativas#
nos# valores# médios# de# willingness( to( pay# atribuídos# por# empregados# e# sócios# de# empresas.#
Contudo,#a#predisposição#para#pagar#acima#do#valor#de#mercado#para#ter#soluções#sustentáveis#
revelou#ser#ligeiramente#superior#para#sócios#de#empresas#(diferença#média#aproximadamente#
de#0,2%).#
No# que# concerne# à# variável# “dimensão# da# empresa”,# verificou:se# que# pessoas# que# trabalham##
em# empresas# com# 100# a# 1.000# trabalhadores# apresentam# valores# de# WTP# superiores##
aos# restantes# inquiridos,# em# todas# as# soluções# construtivas# consideradas.# Outro# dado# a##
realçar,#prende:se#com#o#facto#dos#valores#médios#de#WTP#de#indivíduos#associados#a#empresas#
de# menor# dimensão# (menos# de# 10# trabalhadores),# serem# sempre# superiores# aos# valores##
registados# para# indivíduos# pertencentes# às# empresas# de# maior# dimensão# (mais# de# 1.000#
trabalhadores).#
Relativamente#à#variável#“ramo#de# atividade#da#empresa”,#não#foi#possível#observar#nenhuma#
tendência#evidenciada#nos#valores#de#willingness(to(pay#em#função#das#várias#áreas#empresariais#
consideradas.# Destaca:se# que,# indivíduos# associados# a# empresas# de# comércio# atribuíram# os#
maiores#valores#de#WTP#tanto#nas#coberturas#verdes#inacessíveis#como#nas#fachadas#verdes#
interiores.#Enquanto#que#para#o#caso#das#coberturas#verdes#acessíveis,#são#os#indivíduos#ligados#
a# empresas# de# hotelaria# e# restauração# que# apresentam# maior# predisposição.# Finalmente,#
verifica:se#que#são#indivíduos#ligados#a#empresas#de#construção#civil#os#que#mais#valorizam#os#
sistemas#de#fachadas#verdes#exteriores.##
#
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A#Tabela#4.11#esquematiza#a#distribuição#das#preferências#reveladas#por#cada#categoria#(ramo#
da# empresa)# em# cada# um# dos# sistemas# construtivos# analisados.# Realizando# uma# análise# por#
linhas,# representam:se# a# verde# as# maiores# predisposições# registadas# em# cada# sistema#
construtivo#e#a#vermelho#as#menores#predisposições.#
#
Tabela(4.11(5(Resumo(das(preferências(verificadas(para(a(variável(“ramo(de(atividade(da(empresa”(
#

(

SERVIÇOS(

HOTELARIA(E(
RESTAURAÇÃO(

COMÉRCIO(

INDUSTRIAL(

CONSTRUÇÃO(
CIVIL(

COBERTURA(VERDE(
INACESSÍVEL(

0"

–""–"

+"+"

+"

–"

COBERTURA(VERDE(
ACESSÍVEL(

–""–"

+"+"

–"

+"

0"

FACHADA(VERDE(
EXTERIOR(

–"–"

+"

0"

–"

+"+"

FACHADA(VERDE(
INTERIOR(

0"

–"

+"+"

–""–"

+"

Legenda:""""""""""""""""
0(=(WTP(intermédia(
–(–((=((menor(valor(de(WTP(
(–((=((reduzido(valor(de(WTP(
+((=((elevado(valor(de(WTP((
++((=((maior(valor(de(WTP((

#
Por#último,#a#análise#de#correlação#de#variáveis#pelo#método#de#Spearman,#permite#concluir#que#
as#três#variáveis#que#apresentam#ter#maior#influência#na#willingness(to(pay#da#população,#são#a#
“familiarização#com#o#conceito#de#construção#sustentável”,#“satisfação#com#os#espaços#verdes”#
e#o#“nível#de#escolaridade”.#
Também# as# variáveis# género,# localização# e# rendimento# médio# mensal# não# devem# ser#
descartadas,#uma#vez#que#revelaram#possuir#uma#relevância#considerável#na#análise#realizada.#
Por# outro# lado,# é# possível# afirmar# que# as# variáveis# “dimensão# da# empresa”,# “relação# com# a#
empresa”#e#“ramo#de#atividade#da#empresa”#não#possuem#influência#significativa#na#variação#dos#
valores# de# predisposição# obtidos,# uma# vez# que# apresentam# correlações# globais# de# fraca#
intensidade.#
#
#
#
#
#
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#
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#

5$ Conclusões$e$desenvolvimentos$futuros$
#

5.1$ Conclusões$
#
Com# esta# dissertação# pretendeu:se# caracterizar# e# quantificar# a# predisposição# da# população#
portuguesa#para#pagar#por#coberturas#e#fachadas#verdes,#em#imóveis#de#comércio#e#serviços,#
identificando# quais# os# fatores# mais# importantes# que# condicionam# a# variação# dos# valores# de#
willingness(to(pay.#
Conclui:se# que# a# população# apresenta# uma# predisposição# maior# para# pagar# por# coberturas#
verdes# acessíveis,# correspondendo# à# média# de# 4,84%.# Isto# é,# a# população# assume# que# seria#
aceitável#pagar,#praticamente,#5%#acima#do#valor#de#mercado#para#adquirir#um#imóvel#com#este#
tipo# de# solução# construtiva.# Relativamente# aos# restantes# sistemas# analisados,# conclui:se# que#
tanto# as# fachadas# verdes# pelo# interior# como# fachadas# verdes# pelo# exterior# têm# associados#
valores# de# predisposição# similares,# cerca# de# 3,5%.# Enquanto# que# para# o# último# sistema,# as#
coberturas# verdes# inacessíveis,# a# população# não# revela# estar# disposta# a# pagar# mais# que# 3%#
acima#do#valor#de#mercado#do#imóvel#para#incorporar#esta#solução.#
Analisando# as# coberturas# em# conjunto,# conclui:se# que# apresentam# uma# média# de# WTP# de#
3,85%,#enquanto#que#para#as#fachadas#a#WTP#média#é#de#3,40%.#Importa#referir#que,#para#as#
primeiras,# a# variável# da# acessibilidade# revelou:se# de# extrema# importância# no# que# às##
preferências#da#população#diz#respeito,#uma#vez#que#são#valorizadas#de#forma#bastante#distinta#
as# coberturas# verdes# acessíveis# e# inacessíveis.# Esta# diferença# justifica# um# estudo# futuro#
complementar#a#esta#variável,#de#modo#a#avaliar#com#detalhe#a#sua#real#influência#na#willingness(
to(pay(da#população.#
Adicionalmente,# foi# possível# estabelecer# algumas# relações# entre# as# diversas# caraterísticas# da#
amostra# considerada# e# os# valores# de# WTP# por# si# revelados.# Através# da# análise# univariada,##
foi# possível# observar# que# a# população# tende# a# privilegiar# mais# o# aspeto# visual# das##
soluções# verdes# do# que# o# seu# desempenho# funcional.# Verificou:se# ainda,# a# existência# de##
um# desconhecimento# generalizado# relativamente# aos# benefícios# introduzidos# por# estas##
soluções# sustentáveis,# pelo# que# se# conclui# que# uma#das# medidas# com# maior# importância# que##
levaria# ao# aumento# da# predisposição# da# população,# seria# fornecer# informação# ou# mesmo##
demonstrações#práticas#do#desempenho#destas#soluções.#Neste#estudo,#foi#evidente#o#peso#do##
fator# “familiaridade# com# o# conceito# de# construção# sustentável”,# uma# vez# que# quem# se##
revelou# ser# conhecedor# deste# conceito# apresentou# maior# predisposição# para# pagar# por# estas#
soluções.#
#
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Os#resultados#obtidos#revelam#uma#relação#linear#entre#os#valores#de#WTP#e#a#localização#dos#
inquiridos,#onde#indivíduos#residentes#em#Lisboa#ou#Porto#evidenciaram#valores#médios#de#WTP#
inferiores# aos# valores# de# WTP# atribuídos# por# inquiridos# pertencentes# aos# restantes# distritos#
portugueses#(com#uma#diferença#média#de#0,5%).#
O#facto#de#se#verificar#que#indivíduos#residentes#em#grandes#centros#urbanos,#são#os#que#menos#
valorizam# estas# soluções,# contraria# as# expectativas# iniciais,# dado# que# seria# expectável# que#
fossem#estes#indivíduos#a#sentir#maior#necessidade#de#implementação#de#soluções#sustentáveis#
nas#suas#cidades#de#residência,#por#possuírem#menor#área#de#espaços#verdes.#Esta#situação#
pode# ser# explicada# por,# eventualmente,# os# residentes# nos# restantes# distritos#valorizarem# mais#
este# tipo# de# soluções# por# estarem#sensibilizados# para# os# benefícios# de# residir# em# zonas#com#
maior#área#de#espaços#verdes.#
Através# da# análise# bivariada,# foi# possível# identificar# uma# relação# linear# entre# o# nível# de#
escolaridade# e# os# valores# de# WTP,# onde# indivíduos# com# formação# superior# apresentam# uma#
predisposição# média# mais# elevada# para# pagar# acima# do# valor# de# mercado# para# ter# estas##
soluções# construtivas.# Relativamente# à# relação# empresarial# dos# inquiridos,# verificou:se# para#
todas# as# soluções,# uma# maior# predisposição# nos# sócios# de# empresas# (uma# diferença# de#
aproximadamente#0,2%).#Quanto#ao#ramo#de#atividade#da#empresa,#observou:se#que#indivíduos#
associados# a# empresas# de# hotelaria# e# restauração# assumiram# valores# de# WTP# mais##
elevados,# o# que# indicia# a# potencialidade# de# uma# maior# utilização# destas# soluções# neste# tipo##
de#imóveis.#
Finalmente,#pela#análise#de#correlação#pelo#método#de#Spearman,#foi#possível#concluir#que#as#
variáveis# que# apresentam# ter# maior# influência# na# willingness( to( pay# da# população,# são# a#
“familiarização#com#o#conceito”,#a#“satisfação#com#os#espaços#verdes”#e#o#“nível#de#escolaridade.#
Também# as# variáveis# “género”,# “localização”# e# “rendimento# médio# mensal”# não# devem# ser#
descartadas,# uma# vez# que# revelaram# possuir# uma# relevância# considerável# na# análise##
realizada.# Por# outro# lado,# é# possível# afirmar# que# as# variáveis# “dimensão# da# empresa”,##
“relação#com#a#empresa”#e#“ramo#de#atividade#da#empresa”#não#possuem#influência#significativa#
na# variação# dos# valores# de# WTP# obtidos,# uma# vez# que# apresentam# correlações# globais# de##
fraca#intensidade.#
#
#

72#

#

5.2$ Desenvolvimentos$futuros$
#
Serve#este#espaço#para#referir#alguns#caminhos#que#poderão#ser#seguidos#por#forma#a#completar#
os#conhecimentos#já#adquiridos#na#presente#dissertação.##
A# predisposição# da# população,# para# pagar# por# soluções# sustentáveis,# é# condicionada# por#
diversos#fatores,#como#foi#verificado#no#desenvolvimento#deste#trabalho,#sendo#que#alguns#dos#
parâmetros#analisados#revelaram#possuir#maior#importância#no#estudo#da#willingness(to(pay#da#
população.#Neste#contexto,#destacam:se#os#fatores#de#“acessibilidade”#e#a#“familiarização#com#o#
conceito#de#construção#sustentável”,#que#justificam#um#estudo#mais#pormenorizado,#no#sentido#
de#avaliar#com#rigor#a#sua#real#influência#nos#níveis#de#predisposição#da#população.#
No#caso#da#“familiaridade#com#o#conceito”#importa#compreender#quais#as#razões#para,#ainda#nos#
dias#correntes,#existir#um#desconhecimento#generalizado#acerca#dos#benefícios#associados#às#
soluções#sustentáveis,#avaliando#de#seguida#o#que#poderia#ser#realizado#de#forma#a#inverter#esta#
situação.#
Adicionalmente,# também# se# justificaria# a# realização# de# um# estudo# detalhado# relativamente##
à# influência/impacto# que# a# implementação# de# políticas# de# incentivo/benefícios# fiscais# teria##
nos# valores# de# WTP# da# população# por# coberturas# e# fachadas# verdes,# quantificando,# se##
possível,# qual# o# incremento# que# tal# situação# provocaria# na# taxa# de# implementação# destes#
sistemas.#
#
#
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Anexo"III"–(Tabela(síntese(de(variáveis(com(as(respetivas(frequências(relativas(
Grupo N.º

Características+pessoais
Características+profissionais
WTP+por+Coberturas+verdes
WTP+por+Fachadas+verdes

V
A
R
I
Á
V
E
I
S
(
D
E
P
E
N
D
E
N
T
E
S

WTP
+Combinada

V
A
R
I
Á
V
E
I
S
(
I
N
D
E
P
E
N
D
E
N
T
E
S

Grau+de+predisposição

Satisfação+e+consciencialização+
ambiental

Tipo

Nome

1

Satisfação com o número
de espaços verdes da via
pública

2

Familiarização com o
conceito de coberturas e
fachadas verdes

3

Nível de predisposição
para pagar por coberturas
verdes

4

Nível de predisposição
para pagar por fachadas
verdes

5

Género

6

Idade

7

Localização

8

Escolaridade

9

Rendimento

10

Dimensão da empresa

11

Relação com a empresa

12

Ramo de atividade da
empresa

13

WTP em coberturas
verdes inacessíveis

14

WTP em coberturas
verdes acessíveis

15

WTP em fachadas verdes
exteriores

16

WTP em fachadas verdes
interiores

17

WTP em fachadas
+
coberturas verdes

Coeficiente1 Valores1
de1
de1
conversão Spearman

Hipóteses1de1resposta

Frequência+
relativa+(%)

Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Nunca(ouvi(falar

15,9%
33,8%
1,5%
41,8%
7,0%
24,9%

&2
&1
0
1
2
0

1
2
3
4
5
1

Já(ouvi(falar(mas(desconheço(quais(os(
benefícios(associados(a(estes(sistemas

46,3%

1

2

Conheço(o(conceito,(bem(como(os(
benefícios(deste(tipo(de(sistemas

28,9%

2

3

Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Discordo(totalmente
Discordo(parcialmente
Indiferente
Concordo(parcialmente
Concordo(totalmente
Feminino
Masculino
18(a(35(anos
36(a(55(anos
Mais(de(55(anos

7,0%
14,9%
18,9%
44,3%
14,9%
8,0%
15,9%
23,9%
42,3%
10,0%
41,8%
58,2%
48,8%
32,8%
18,4%

&2
&1
0
1
2
&2
&1
0
1
2
0
1
26,5
45
63,5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

Todos(os(distritos(portugueses

(Grupo41)471%
(Grupo42)421%

1
0

2
1

Ensino(secundário
Qualificação(de(nível(pósKsecundário
Licenciatura;(Mestrado;(Doutoramento
0€(a(650€
650€(a(1.000€
1.000€(a(1.500€
1.500€(a(2.000€
Mais(de(2.000€
Menos(de(10(trabalhadores
10(a(100(trabalhadores
100(a(1000(trabalhadores
Mais(de(1000(trabalhadores
Sócio(da(empresa
Empregado(da(empresa
Serviços
Hotelaria/(Restauração
Construção(Civil
Comércio
Industrial
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%
0
0%(K(2,5%
2,6%(K(5%
5,1%(K(7,5%
7,6%(K(10%
Mais(que(10%

13,9%
9,0%
77,1%
8,5%
30,8%
24,4%
16,9%
19,4%
17,9%
23,4%
29,9%
28,9%
10,0%
90,0%
73,6%
6,0%
5,5%
7,0%
8,0%
23,9%
32,8%
22,4%
10,9%
8,0%
2,0%
8,5%
23,9%
24,9%
16,9%
14,4%
11,4%
16,9%
32,3%
24,4%
12,9%
9,0%
4,5%
23,4%
27,4%
21,9%
12,4%
9,5%
5,5%
15,9%
24,4%
23,4%
16,4%
13,9%
6,0%

1
3
5
325
825
1250
1750
2250
5
55
550
1045
0
1
3
5
2
4
1
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
0
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
5
2
4
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Expectativas1iniciais1de1impacto1na1WTP

Espera-se que indivíduos mais insatisfeitos com o
número de espaços verdes atribuam valores mais
elevados de WTP

É expectável que inquiridos que revelem conhecer
melhor o conceito e seus benefícios tenham maior
predisposição

Espera-se que pessoas que se mostrem mais
predispostas a pagar por coberturas verdes revelem
efetivamente maiores valores de WTP

Será expectável que pessoas que se mostrem mais
predispostas a pagar por fachadas verdes revelem
efetivamente maiores valores de WTP
É expectável que indivíduos residentes nos centros
urbanos de maior dimensão atribuam valores mais
elevados de WTP
Espera-se que pessoas com ensino superior possam,
eventualmente, revelar maior predisposição

Será expectável que indivíduos com maiores
rendimentos atribuam valores de WTP mais elevados

Espera-se que sócios de empresas atribuam valores
mais elevados de WTP
Será expectável que trabalhadores em empresas
ligadas à hotelaria/ restauração e comércio possam,
eventualmente, atribuir maiores valores de WTP
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-
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Anexo&IV&–!Resultados!da!consulta!a!especialistas!
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