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Resumo 

 

As coberturas e fachadas verdes têm surgido como uma alternativa sustentável a diversos 

problemas existentes nos meios urbanos, devido à sua crescente densificação, como a falta de 

espaços verdes, o efeito de ilha de calor, ou fenómenos de cheias. Alguns estudos têm-se 

dedicado à quantificação de custos e benefícios específicos associados a coberturas e fachadas 

verdes. No entanto, alguns fatores mais subjetivos tais como benefícios estéticos, visuais e de 

bem-estar foram apenas estimados. 

Nesta dissertação foi elaborada uma metodologia como forma de avaliar a willingness to pay 

(WTP) por coberturas e fachadas verdes, para imóveis habitacionais em Portugal. Esta proposta 

foi baseada em métodos de preferência declarada, nomeadamente através de inquéritos a 

consumidores e posteriormente através de uma consulta a especialistas, de forma a validar os 

resultados obtidos no primeiro método. Para além de avaliar a WTP, pretendeu-se analisar a 

influência de alguns fatores como a satisfação dos consumidores, a familiaridade com estes 

sistemas construtivos e características sociodemográficas. 

Os valores de willingness to pay foram analisados em percentagem face a um valor de 

despesa mensal (renda/prestações bancárias). No inquérito aos consumidores foi obtido um 

valor de WTP de 4% para coberturas verdes acessíveis, 1,98% para coberturas verdes 

inacessíveis, 2,18% para fachadas exteriores e 2,08% para fachadas interiores. No inquérito aos 

especialistas os valores obtidos foram entre duas a três vezes superiores, embora a relação entre 

os diversos sistemas tenha sido idêntica. A familiaridade e a acessibilidade referente a coberturas 

foram os parâmetros que demonstraram ter maior influência na WTP. 
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Abstract 

 

Green roofs and green walls have emerged as a sustainable alternative to various problems 

in urban environments due to their increasing densification, such as lack of green spaces, heat 

island effect, or flood phenomena. Some studies have focused on quantifying the costs and 

benefits associated with green roofs and facades. However, more subjective factors such as 

aesthetic, visual and welfare benefits have only been estimated. 

In this dissertation a methodology was elaborated to evaluate the willingness to pay (WTP) for 

green roofs and facades for residential buildings in Portugal. This proposal was based on stated 

preference methods, namely consumer surveys and later expert consultations, to validate the 

results obtained in the first method. In addition to evaluating the WTP, another goal was to analyse 

the influence of factors such as consumer satisfaction, familiarity with these constructive systems 

and sociodemographic characteristics. 

The willingness to pay values were analysed as a percentage of a monthly expense 

(rent/banking services). In the consumer survey a WTP value of 4% was obtained for accessible 

green roofs, 1.98% for inaccessible green roofs, 2.18% for exterior facades and 2.08% for interior 

facades. In the expert survey the values obtained were two to three times higher, however the 

relationship between the different systems was identical. Familiarity and accessibility proved to 

be the parameters with greater influence on the WTP values. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento 

Ao longo dos últimos anos tem-se observado um importante aumento da densificação dos 

centros urbanos. Esta tendência tem sido provocada pelo aumento da população mundial e da 

migração para as cidades, existindo atualmente mais pessoas a residir em centros urbanos do 

que em zonas rurais. Segundo (Raji, Tenpierik, & Dobbelsteen, 2015) prevê-se que este 

crescimento continue a aumentar, atingindo um máximo de 67% da população mundial a residir 

em centros urbanos, até 2050. Com a elevada densificação das urbanizações nas cidades, o 

número de espaços verdes torna-se cada vez menor, levando ao aparecimento de diversos 

problemas ambientais, tais como o aumento do efeito de ilha de calor (Grimmond, 2007), o 

aumento das emissões de gases poluentes ou a diminuição de fontes de energia (Besir & Cuce, 

2017; Oberndorfer et al., 2013). A forte urbanização nos centros urbanos leva também a um 

aumento da área de superfícies impermeáveis, reduzindo a capacidade de absorção de águas 

pluviais e originando fenómenos de cheias (Hashemi, Sajedeh Sadat Ghazizadeh, Mahmud, 

2015). Para além disso, a construção e manutenção de edifícios é responsável por cerca de 40% 

do consumo da energia a nível global (Berardi et al., 2014). 

As coberturas e fachadas verdes têm surgido nos últimos anos como uma alternativa à 

criação de espaços verdes nas cidades. Este tipo de sistemas utiliza a área disponível nas 

coberturas e fachadas dos edifícios, sendo por isso uma alternativa viável à falta de espaço 

resultante da densificação urbana (Raji et al., 2015). Estes sistemas construtivos têm vários 

benefícios associados que permitem responder a alguns dos problemas resultantes do aumento 

da construção nas cidades. A utilização de coberturas e fachadas verdes apresenta várias 

vantagens (Berardi et al., 2014; Hashemi, Sajedeh Sadat Ghazizadeh, Mahmud, 2015; 

Oberndorfer et al., 2013; Refahi & Talkhabi, 2015; Votsis, Perrels, & Lehv, 2016) como a 

capacidade de reduzir o efeito de ilha de calor, melhorar o isolamento sonoro das habitações 

onde são instaladas, reduzir o número de partículas poluentes no ar, reduzir o consumo 

energético dos edifícios através de um melhor isolamento térmico, reter a queda de águas 

pluviais evitando fenómenos de cheias, aumentar a vida útil da impermeabilização da cobertura. 

Apesar dos benefícios tem existido alguma resistência na adoção deste tipo de sistemas na 

construção, principalmente devido aos custos de instalação associados serem superiores aos 

sistemas de coberturas e fachadas tradicionais e pelos benefícios só se verificarem a longo 

prazo. 

Nos últimos anos, alguns estudos em diferentes países têm-se dedicado à quantificação dos 

custos e benefícios associados às coberturas e fachadas verdes, através de análises de 

viabilidade económica ao longo do seu ciclo de vida, tais como (Bianchini & Hewage, 2012; Carter 

& Keeler, 2008; Rosenzweig, Gaffin, & Parshall, 2003). Contudo, os estudos realizados focam-

se geralmente num benefício específico, não considerando alguns aspetos mais subjetivos, tais 

como benefícios estéticos e visuais, que são também valorizados pelos consumidores. Estes 

benefícios são apenas considerados nalguns estudos como uma disponibilidade para pagar 

(willingness to pay) por parte dos consumidores, embora a sua valorização seja geralmente 
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realizada através de estimativas e não através de métodos específicos para a sua quantificação 

(Berardi et al., 2014; Refahi & Talkhabi, 2015; Votsis et al., 2016).  

Este trabalho surge com o principal objetivo de avaliar qual a disposição a pagar, willingness 

to pay (WTP), por coberturas e fachadas verdes, em imoveis de habitação, por parte dos 

consumidores, como forma de responder à falta de informação relativa a este parâmetro em 

Portugal.  Ao longo desta dissertação a disposição a pagar será designada pela abreviatura WTP, 

referente ao termo em inglês willingness to pay. 

1.2. Objetivos da dissertação 

Esta dissertação tem como principal objetivo analisar qual a disponibilidade a pagar por 

coberturas e fachadas verdes, no sector da habitação, por parte da população portuguesa. Neste 

contexto determinam-se os seguintes objetivos complementares: 

• Descrição do conceito de willingness to pay e dos vários métodos para a sua análise; 

• Identificação dos principais fatores que influenciam a WTP por coberturas e fachadas 

verdes através de uma revisão de literatura; 

• Elaboração de uma metodologia, de forma a analisar a willingness to pay para coberturas 

e fachadas verdes em imóveis de habitação; 

• Realização de inquéritos aos consumidores e aos especialistas, focada no mercado 

português; 

• Análise de inquéritos e confirmação dos principais fatores que influenciam a WTP. 

1.3. Estrutura do documento 

O presente documento encontra-se dividido ao longo de 5 capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se uma contextualização do problema, enumeram-se quais 

os objetivos principais e secundários deste trabalho e faz-se uma breve descrição da estrutura 

do documento. 

No segundo capítulo é feita uma caracterização sucinta dos sistemas de coberturas e 

fachadas verdes e dos métodos que existem para estimar a willingness to pay. De seguida 

apresenta-se uma pesquisa sobre estudos de WTP aplicados a coberturas e fachadas verdes, 

bem como uma análise crítica dos resultados dos estudos analisados. 

No terceiro capítulo apresenta-se qual a metodologia seguida neste trabalho, nomeadamente 

qual o método de WTP adotado. Posteriormente apresenta-se a estrutura e descrição das 

variáveis dos inquéritos realizados aos consumidores e especialistas e o método de recolha de 

dados associados a cada um deles. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados de cada um dos inquéritos realizados. 

No quinto capítulo é feita uma discussão aos resultados obtidos. Inicialmente realiza-se uma 

análise bivariada e uma matriz de correlação aos resultados do inquérito aos consumidores e 

posteriormente é feita uma comparação dos resultados obtidos nos dois inquéritos. Por fim são 

referidas as principais limitações deste estudo. 

No sexto e último capítulo apresentam-se as conclusões deste trabalho e propõem-se 

desenvolvimentos futuros.  
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2. Revisão de literatura 

2.1. Coberturas e fachadas verdes 

 

As coberturas e fachadas verdes são sistemas de revestimento que têm sido cada vez mais 

utilizados nos últimos anos. A origem destes sistemas é bastante antiga, no entanto a sua 

utilização apenas se intensificou nos anos 70 em países como Alemanha, França e Suíça 

(Berardi, et al., 2014). Nos subcapítulos seguintes apresentam-se resumidamente os diversos 

tipos de sistemas de coberturas e fachadas verdes. 

 

2.1.1. Caracterização de coberturas verdes 

 

Os sistemas de coberturas verdes podem ter características distintas, tais como o tipo de 

vegetação, o tipo de solo, ou o tipo de revestimentos utilizados. A grande variabilidade que existe 

nos componentes de uma cobertura verde faz com que a sua eficiência também possa variar 

bastante, dependendo das condições em que são aplicadas (Taylor & Theodosiou, 2009). As 

coberturas verdes podem ser divididas em três tipos: extensivas, semi-intensivas e intensivas 

(FLL, 2008). 

As coberturas extensivas caracterizam-se por terem uma pequena profundidade do substrato, 

inferior a 20 cm, e por serem sistemas relativamente leves com valores entre 60 a 150 Kg/m2 

(Besir & Cuce, 2017). A sua manutenção é bastante reduzida e a aplicação de sistemas de 

irrigação muitas vezes não é necessária, devido à utilização de espécies de vegetação nativas e 

autossuficientes, adaptadas às condições climáticas. Estes sistemas são geralmente não 

acessíveis e podem ser aplicados em coberturas planas ou com inclinação. Estes fatores fazem 

com que as coberturas extensivas sejam um sistema construtivo relativamente simples e com o 

custo de instalação e manutenção mais reduzido. Contudo, as características deste sistema 

limitam o tipo de vegetação que se pode aplicar, o que faz com que a sua eficiência relativamente 

à poupança energética e à absorção de águas pluviais seja menor do que os outros sistemas 

(Berardi et al., 2014; Taylor & Theodosiou, 2009).  

As coberturas intensivas são as mais exigentes e diferenciam-se por terem uma maior 

profundidade do substrato, superior a 15 cm, e por um peso mais elevado, 180 a 500 Kg/m2 

(Besir & Cuce, 2017), o que pode requerer um reforço estrutural, principalmente em construções 

mais antigas. A vegetação utilizada nestas coberturas é semelhante à utilizada em jardins, o que 

requer uma manutenção regular e a aplicação de sistemas de irrigação. Comparativamente estas 

coberturas apresentam um custo mais elevado, tanto a nível de instalação, como de manutenção, 

e a sua aplicação envolve alguma complexidade técnica. Por outro lado, as coberturas intensivas 

são as que têm melhor potencial em termos de isolamento, eficiência energética e controlo das 

águas pluviais (Berardi et al., 2014; Taylor & Theodosiou, 2009). 

As coberturas semi-intensivas situam-se entre os dois sistemas anteriores, podendo existir 

diversas configurações. A profundidade do substrato varia entre 12 cm e 25 cm, embora estes 

valores possam ser ajustados de acordo com o tipo de vegetação utilizado. As condições de rega 
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são moderadas e variam também com a vegetação e o tipo de clima. O peso deste tipo de 

sistemas varia entre (120 - 250 Kg/m2), o que é relativamente baixo e pode por isso ser aplicado 

em renovações de coberturas (Besir & Cuce, 2017; Vacek, Struhala, & Mat, 2017). 

 
 

Tabela 2.1 - Quadro resumo das características de coberturas verdes (adaptado de Besir & Cuce, 2017) 

 
 
 

 Extensiva Semi-Intensivas Intensivas 

Manutenção Baixa Periódica Alta 

Irrigação Pontual Periódica Regular 

Peso 60 – 150 Kg/m2 120-200 Kg/m2 > 180 Kg/m2 

Substrato <200 mm 120-250 mm > 150 mm 

 

 

Em relação à sua constituição, as coberturas verdes seguem um modelo semelhante ao 

ilustrado na Figura 2.1, com uma primeira camada de vegetação, uma camada de substrato, que 

confere os nutrientes necessários às plantas da cobertura, uma camada de filtro que impede a 

passagem de partículas finas para as camadas inferiores e uma camada drenante que permite 

a retenção de alguma água para irrigação do substrato. As camadas de proteção e de barreira 

de raízes servem de proteção às camadas subjacentes, que por sua vez são responsáveis pelo 

isolamento térmico e impermeabilização da cobertura (Berardi et al., 2014; Besir & Cuce, 2017). 

 

Figura 2.1 - Constituição genérica de uma cobertura verde (adaptado de Besir & Cuce, 2017)  
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2.1.2. Caracterização de fachadas verdes 

 
Os sistemas de fachadas podem ser divididos em dois tipos principais: fachadas verdes e 

fachadas vivas (Riley, 2017). As fachadas verdes são constituídas por plantas do tipo 

trepadeiras, que geralmente são plantadas no solo. Estes sistemas podem ser diretos ou 

indiretos, consoante se a vegetação se desenvolve ao longo da fachada do edifício ou através 

de um sistema de suporte secundário. 

As fachadas vivas são constituídas por diferentes tipos de vegetação, previamente cultivada 

e depois instalada ao longo da fachada. As fachadas vivas podem ser divididas em sistemas 

contínuos ou modulares. Nos sistemas contínuos são utilizadas membranas geotêxteis e 

técnicas de irrigação hidropónica, que fornecem água e nutrientes às plantas, não sendo 

necessária a utilização de solo para o seu crescimento. Nos sistemas modulares são utilizados 

módulos pré-fabricados que contém o solo onde as plantas se desenvolvem. Neste tipo de 

sistemas é bastante fácil a substituição de apenas uma parte específica da fachada (Besir & 

Cuce, 2017; Elgizawy, 2016). 

 
Tabela 2.2 - Quadro resumo das características de fachadas verdes (adaptado de Besir & Cuce, 2017) 

 

 Fachadas verdes Fachadas vivas 

Sistema Direto Indireto Modular Contínuo 

Suporte Solo + Parede Solo + Estrutura Módulos pré-fabricados Manta geotêxteis  

Manutenção Reduzida Reduzida Elevada Elevada 

Irrigação Pontual Pontual Regular 
Regular 

(sistema hidropónico) 

 

 

2.2. Predisposição para pagar - Willingness to Pay (WTP) 

 

“O conceito de willingness to pay (WTP) é definido pelo valor máximo que o consumidor aceita 

pagar por um determinado bem ou serviço”. Este parâmetro económico é bastante utilizado como 

forma de maximização de lucros e de volume de negócios, através de uma otimização de política 

de preços (Gall-ely, 2010). 

Os métodos de WTP podem dividir-se em métodos de preferência revelada (revealed 

preference) e métodos de preferência declarada (stated preference). Os métodos de preferência 

revelada baseiam-se na observação e análise de informações de mercado, enquanto os métodos 
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de preferência declarada analisam informação baseada em intenções de escolha e de respostas 

hipotéticas recolhidas através de inquéritos (Zalejska-jonsson, 2014). Na Figura 2.2 encontram-

se esquematizados os diversos métodos de WTP. 

 

 

 

2.2.1. Preferência revelada (Reaveled preference) 

 

Os métodos de preferência revelada dividem-se em análises de mercado e em métodos 

experimentais. 

Os métodos de análise de mercado são bastante utilizados como forma de medir a WTP. O 

princípio deste método consiste na análise de dados históricos de comportamentos por parte dos 

consumidores, tendo como pressuposto que a procura verificada em ocasiões anteriores pode 

ser utilizada para prever comportamentos de mercado futuros. A principal vantagem deste 

método é basear-se em informações reais de comportamentos dos consumidores e não apenas 

em intenções de compra, como acontece nos métodos de preferência declarada. As maiores 

desvantagens é quando se pretende obter a WTP para produtos novos, onde não existe 

informação de mercado, ou quando a informação disponível não traduz as variações de preços 

necessárias para uma correta estimativa do valor de WTP (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006). 

Os métodos experimentais podem ser realizados através de experiências laboratoriais, 

experiências de campo ou de leilões. 

As experiências laboratoriais consistem em dar dinheiro aos participantes, de forma a estes 

gastarem num determinado conjunto de produtos cujos preços vão sendo alterados ao longo da 

experiência. A principal vantagem deste método é a rapidez na obtenção dos resultados e a 

principal desvantagem é o facto de os participantes estarem conscientes da experiência em que 

estão inseridos, podendo levar a que tomem decisões mais racionais face ao seu comportamento 

de consumo normal. 

As experiências de campo são geralmente realizadas em estabelecimentos comerciais reais, 

podendo os participantes estar ou não conscientes destas. A principal vantagem deste método 

Figura 2.2 - Métodos de willingness to pay (adaptado de Breidert et al., 2006) 
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é o comportamento dos consumidores ser mais próximo do normal pelo contexto em que é 

realizado. As principais desvantagens deste tipo de experiências são o custo e duração elevada, 

em comparação às experiências laboratoriais, e também na dificuldade de seleção de um local 

para realizar a atividade experimental, que seja suficientemente representativo do mercado que 

se pretende analisar.  

O terceiro método experimental que existe são os leilões, podendo este método ser aplicado 

como sendo uma experiência laboratorial ou de campo. Este método é utilizado como forma de 

revelar a avaliação que é feita a um determinado produto, por parte dos consumidores, existindo 

vários tipos de leiloes que podem ser aplicados (Breidert et al., 2006). 

 

2.2.2. Preferência declarada (Stated preference) 

 

Por vezes os métodos de preferência revelada não podem ser aplicados, nomeadamente em 

situações em que se pretende avaliar a WTP para novos produtos e que por isso não existe 

informação de mercado sobre estes. Nestes casos, os métodos de preferência declarada são os 

mais adequados como análise da WTP, destacando-se os inquéritos diretos e os inquéritos 

indiretos. 

Os inquéritos diretos podem ser realizados tendo como amostra consumidores ou 

especialistas. Os inquéritos aos consumidores são a forma mais expedita de obter o valor de 

WTP para um determinado bem ou serviço. Este tipo de inquérito passa por perguntar 

diretamente qual é o valor máximo que uma pessoa estará disposta a pagar por um determinado 

produto. Existem algumas desvantagens associadas a este método, tais como: os consumidores 

apenas considerarem o preço do produto e desvalorizarem outros atributos; os consumidores 

não quererem revelar qual a verdadeira disposição a pagar, podendo subestimar ou sobrestimar 

a sua resposta; o valor de WTP fornecido poder não corresponder ao real comportamento de 

consumo dos inquiridos; a falta de conhecimento sobre o produto em questão poder levar a 

valores incorretos e a variações na WTP quando a perceção do valor do produto no mercado 

aumenta por parte dos inquiridos. 

Os inquéritos a especialistas são bastante utilizados como forma de estimar o valor de WTP 

dos consumidores. Os especialistas são geralmente pessoas relacionadas com as vendas e com 

um bom conhecimento do mercado, tendo por isso uma elevada perceção dos comportamentos 

e necessidades dos consumidores. Este tipo de inquéritos permite também uma maior eficiência 

em termos de tempo e de custo. A principal desvantagem deste método passa pelas opiniões 

dos especialistas poderem ser tendenciosas devido a objetivos comercias e competitividade 

entre diferentes partes interessadas. Este método torna-se mais vantajoso quando o mercado é 

de dimensão reduzida e existe um maior conhecimento dos consumidores, permitindo obter uma 

melhor estimativa da sua WTP (Breidert et al., 2006). 

Os inquéritos indiretos, em vez de questionarem diretamente qual o valor que se está 

disposto a pagar por determinado produto, apresentam várias opções de preços e produtos de 

forma a permitir aos inquiridos escolherem e ordenarem de acordo com as suas preferências. 

Através dos processos de escolha e seleção torna-se mais fácil para os consumidores 
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demonstrarem qual a sua verdadeira disposição a pagar e quais os valores máximos e mínimos 

que pagariam por um produto. Este tipo de inquérito permite também avaliar qual a importância 

de outros atributos para além do preço. Os métodos que se destacam são a análise conjunta e 

análise de escolha discreta (Breidert et al., 2006). 

 

 

2.3. Predisposição para pagar (WTP) por coberturas e fachadas verde 

 

De forma a fundamentar melhor este trabalho foi feita uma pesquisa sobre estudos de WTP 

sobre coberturas e fachadas verdes que já tenham sido realizados. O número de estudos de 

WTP sobre esta temática é ainda muito reduzido e muitas vezes não incidem diretamente sobre 

este tipo de sistemas construtivos, mas sim em alguns fatores que podem ser obtidos 

indiretamente. Nesta pesquisa procurou-se abranger todos os estudos considerados relevantes, 

tendo-se obtido um total de 16 casos, apresentados na Tabela 2.3. Dos 16 estudos encontrados 

apenas 5 têm como principal objeto de estudo as coberturas verdes, havendo 4 que consideram 

as coberturas como um dos parâmetros de análise e os restantes 7 avaliam fatores que apenas 

se relacionam indiretamente.  

Ao longo desta pesquisa constatou-se que grande parte da investigação desenvolvida incide 

sobre certificações energéticas e green buildings, que é um conceito mais abrangente e que 

pode ou não englobar as coberturas verdes. Os green buildings caracterizam-se por edifícios 

que utilizam alguns recursos naturais, como energia, água e materiais utilizados na sua 

construção de forma mais eficiente e sustentável. Existem vários tipos de certificação de green 

buildings, sendo o mais conhecido e utilizado a nível global a certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), (Kats, 2003). 

Tal como foi referido, os estudos apresentados na Tabela 2.3, apesar de serem estudos de 

WTP, apresentam objetos de estudo distintos, como por exemplo alterações climáticas, estética 

do edifício, green buildings, ou poupança energética, o que faz com que a sua comparação seja 

bastante limitada. Para além disso existem bastantes fatores que diferem entre os países onde 

os estudos foram realizados e que podem aumentar a variabilidade dos resultados como o custo 

de vida, o rendimento médio disponível de cada família ou o custo médio dos imóveis. Nos 

subcapítulos seguintes procurou-se analisar quais os fatores que têm alguma influência nos 

resultados dos estudos considerados.  
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Tabela 2.3 - Resumo de estudos WTP 

 Referência Local Objetivo do estudo Cobertura verde 
Tipo de 

edifício 

1 (Votsis et al., 2016) 
Helsínquia, 

Finlândia 

Analisar custos e benefícios de coberturas verdes em Helsínquia, com particular atenção na 

quantificação dos benefícios ambientais 
Sim Habitação 

2 
(Derkzen, Teeffelen, & 

Verburg, 2017) 

Roterdão, Países 

Baixos 
Avaliar qual o valor que a população atribui a infraestruturas verdes face às alterações climáticas 

Sim (são consideradas como 

um tipo de infraestrutura verde) 
- 

3 (Xie & Lu, 2017) China 
Estudar se pessoas utilizadoras de green buidings (ex: trabalho) e com comportamentos 

ambientais têm um maior WTP por este tipo de edifícios na compra de uma casa 

Sim (3 dos 7 edifícios 

analisados possuem 

coberturas verdes) 

Escritórios 

4 (Vanstockem, 2016) Gent, Bélgica Avaliar qual o valor dos aspetos visuais de coberturas verdes extensivas Sim Habitação 

5 (Kim, Ahn, & Kim, 2016) Coreia do Sul Estudar WTP por zonas urbanas de floresta, de forma a reduzir o efeito de ilha de calor na Coreia Não Habitação 

6 (Tam, Wang, & Le, 2016) Hong Kong 
Estudar WTP em coberturas verdes por parte da população de Hong Kong; Avaliar a eficiência do 

isolamento térmico de coberturas verdes através de 3 casos de estudo 
Sim Habitação 

7 (Robinson & Simons, 2016) EUA Estudar WTP em vários atributos de green buildings por parte de inquilinos de escritórios nos EUA 
Sim (são consideradas como 

um atributo do edifício) 
Escritórios 

8 (Fong, Chui, & Ngai, 2016) Hong Kong 
Estudar WTP em relação a sistemas urbanos de drenagem sustentáveis (caso de estudo Hong 

Kong) 

Sim (são consideradas como 

um método de drenagem) 
- 

9 (Zalejska-jonsson, 2014) Suécia Estudar stated WTP por casas 'verdes' na Suécia. Não Habitação 

10 
(Hu, Geertman, & Hooimeijer, 

2014) 
Nanjing, China Estudar WTP por casas 'verdes' - caso de estudo Nanjing, China Não Habitação 

11 (Wiencke, 2013) Suíça Estudar WTP em green buildings por parte do sector empresarial na Suíça Não Escritórios 

12 
(Park, Hagishima, Tanimoto, 

& Chun, 2013) 
Seul, Coreia Estudar WTP em relação a características ambientais dos edifícios Não Habitação 

13 (Bianchini & Hewage, 2012) - Analisar benefícios e custos de coberturas extensivas e intensivas Sim Habitação 

14 (Chau, Tse, & Chung, 2010) Hong Kong 
Estudar WTP em melhorias de vários aspetos de green buildings e analisar como é que o 

conhecimento deste tipo de edifícios por parte dos investidores afeta o WTP 
Não Habitação 

15 
(Banfi, Farsi, Filippini, & 

Jakob, 2008) 
Zurique, Suíça Estudar WTP por medidas que ajudem na poupança de energia em edifícios residenciais na Suíça Não Habitação 

16 (Rosenzweig et al., 2003) Nova Iorque, EUA 
Quantificar os benefícios ambientais, bem como os benefícios e custos económicos de coberturas 

verdes extensivas em Nova Iorque 
Sim Habitação 
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2.3.1. Caracterização de estudos anteriores 

 

A localização predominante dos estudos analisados foi na Europa e na Ásia, existindo 

também dois casos nos Estados Unidos da América. No total foram considerados 9 países 

distintos, tendo alguns dos estudos sido feitos a nível nacional, embora a maioria a nível local. 

Os países abrangidos podem ser consultados na Figura 2.3. A realização de estudos 

relacionados com coberturas verdes e green buildings nestes países coincide com o facto de 

serem locais onde este tipo de sistemas construtivos tem sido bastante aplicado. 

 

 

Figura 2.3 - Localização dos estudos de WTP 

 

Os métodos de WTP utilizados foram na sua maioria através de preferência declarada (stated 

preference), conforme ilustrado na Figura 2.4, devido à informação de mercado (revealed 

preference) disponível ser bastante reduzida ou difícil de obter. Este método, realizado através 

de inquéritos, torna-se bastante útil nestes casos, apesar dos seus resultados poderem não 

corresponder à real disposição a pagar dos inquiridos. Houve ainda dois estudos, (Bianchini & 

Hewage, 2012) e (Rosenzweig et al., 2003), em que os valores de WTP foram apenas estimados, 

sem ter sido utilizado nenhum método para o efeito. 

 

 

Figura 2.4 - Métodos de WTP dos estudos analisados 
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Na Tabela 2.4 encontram-se resumidos os parâmetros e os tipos de métodos utilizados na 

medição da WTP dos estudos analisados, que pretendem responder aos objetivos dos estudos 

apresentados na Tabela 2.3.  Pela informação resumida na tabela referida observa-se que os 

parâmetros de WTP são nalguns casos mais genéricos como apenas green buildings, coberturas 

verdes, ou alterações climáticas, enquanto noutros casos são mais específicos, como por 

exemplo a estética do edifício, a redução do efeito de ilha de calor, ou o consumo energético.  

 

Tabela 2.4 - Métodos e parâmetros de cada estudo de WTP 

Referência 
WTP 

Método WTP Parâmetro de WTP 

1 
(Votsis et al., 

2016) 
Revealed - Regressão hedónica Estética do edifício 

2 
(Derkzen et al., 

2017) 
Stated - Inquérito (200 entrevistas presenciais) 

Infraestruturas verdes - 
Alterações climáticas 

3 (Xie & Lu, 2017) Stated - Inquérito (7 green buildings certificados, 412 utilizadores) Green Buildings 

4 
(Vanstockem, 

2016) 

Stated - Modelo de escolha discreta (questionário online, 151 
inquiridos) e posterior análise dos dados através de modelos 

logísticos 
Estética do edifício 

5 (Kim et al., 2016) 
Stated - Modelo de escolha discreta (questionário individual, 448 

inquiridos). Análise dos dados através de modelos logísticos 
Redução do efeito ilha de 

calor 

6 (Tam et al., 2016) 
Stated - Inquérito (1000 enviados, 357 recebidos); Entrevistas 

presenciais a 7 profissionais 
Coberturas verdes 

7 
(Robinson & 

Simons, 2016) 

Stated - Modelo de escolha: Inquérito online (708 participantes). 
Os dados foram analisados através de regressões com diferentes 

variáveis 
Green buildings (escritórios) 

8 (Fong et al., 2016) Stated - Conjoint valuation: Inquérito (600 entrevistas presenciais) 
Sistemas urbanos de 

drenagem sustentáveis 
(SUDS) 

9 
(Zalejska-jonsson, 

2014) 

Stated - Contingent valuation: 33 perguntas; 477 inquéritos (a 
pessoas que vivem em edifícios habitacionais 'verdes' e 

convencionais multifamiliares) 
Consumo energético 

10 (Hu et al., 2014) 
Stated - Conjoint model, 1373 inquéritos válidos. Dados analisados 

através de regressões logísticas 
Green buildings (consumo 

energético e poluição do ar) 

11 (Wiencke, 2013) 
Stated - Inquérito direto: realizado por outra entidade a 145 

empresas suíças (telefónico e depois online) 
Green buildings - Eficiência 

energética 

12 (Park et al., 2013) 
Stated (2 métodos) - Conjoint analysis; método de Ranking. 

Inquérito (92 participantes, residentes em Seul, idade 30-59) 
Desempenho ambiental 

13 
(Bianchini & 

Hewage, 2012) 
- Estética do edifício 

14 
(Chau et al., 

2010) 
Stated - Modelo de escolha discreta (480 Inquéritos presenciais). 

Os dados foram analisados através de modelos logísticos 
Green buildings 

15 (Banfi et al., 2008) 
Stated - Modelo de escolha (Inquéritos telefónicos a 163 inquilinos 

e 142 proprietários). Dados analisados através de modelos 
logísticos 

Consumo energético 

16 
(Rosenzweig et 

al., 2003) 
- Estética do edifício 
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Pela informação resumida na tabela anterior observa-se que os parâmetros de WTP são 

nalguns casos mais genéricos, como green buildings, coberturas verdes, ou alterações 

climáticas, enquanto noutros casos são mais específicos, como por exemplo a estética do 

edifício, a redução do efeito de ilha de calor, ou o consumo energético. Para além do nível de 

especificidade dos parâmetros analisados observa-se que estes são analisados relativamente 

aos benefícios associados às coberturas e fachadas verdes, descritos na introdução deste 

trabalho, e também relativamente a parâmetros subjetivos como a estética dos edifícios 

associada a estes sistemas construtivos. 

 

2.3.2. Análise dos resultados obtidos em estudos anteriores 

 

Como referido anteriormente, apesar dos resultados se encontrarem na sua maioria na 

mesma ordem de valores, a sua comparação é limitada devido à variação de diversos 

parâmetros, como por exemplo fatores económicos nos países onde os estudos foram realizados 

e também pela forma como cada estudo foi realizado. Por essa razão procurou-se analisar alguns 

indicadores de forma a perceber quais os fatores que têm maior influência, nomeadamente a 

existência de políticas ao nível local, o rendimento médio anual das famílias e o valor médio dos 

imóveis. 

Alguns estudos foram excluídos desta análise por avaliarem aspetos demasiados específicos, 

por apresentarem os resultados de uma forma que impossibilitou a sua comparação com os 

restantes ou ainda por os valores de WTP resultarem apenas de uma estimativa. No total apenas 

se consideraram 8 dos 16 estudos para esta análise, sendo 3 sobre coberturas verdes e os 

restantes 5 sobre green buildings. Devido aos objetos de estudo não serem totalmente 

comparáveis, optou-se por fazer a distinção entre os estudos que analisaram coberturas verdes 

e os que analisaram green buildings. Apesar desta distinção continuam a existir bastantes 

diferenças, pelo que a sua comparação deve ser feita com precaução. Na Tabela 2.5 

apresentam-se os estudos analisados, com os respetivos resultados de WTP. Apesar das zonas 

geográficas onde os estudos foram realizados variarem bastante, constatou-se que a maioria 

dos valores médios de WTP se situam num intervalo entre 0% e 5%. Apesar das limitações 

referidas relativamente aos resultados de WTP, os valores apresentados sugerem uma primeira 

ordem de grandeza de WTP tanto por coberturas verdes, como por medidas de sustentabilidade 

na habitação e eficiência energética (green buildings). 

A maioria dos estudos apresenta os seus resultados de WTP como uma percentagem do 

valor de compra ou arrendamento dos imóveis. Contudo, alguns dos resultados de WTP são 

apresentados em valor monetário por m2 (ex: €/m2). De forma a poder comparar os resultados 

foi feita a conversão de todas as unidades monetárias para a moeda euros (€), usando o valor 

médio anual de conversão correspondente ao ano do estudo. De seguida estes valores foram 

transformados em percentagens, utilizando os preços médios do m2 de cada país. Os valores 

das taxas de câmbio foram obtidos através de Banco de Portugal (2017) e os preços dos imóveis 

através da página de internet Numbeo (2017). Nos casos em que os resultados foram 
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apresentados em intervalos de valores para o WTP com a percentagem de inquiridos que os 

selecionou foi feita uma média ponderada de forma a obter um valor médio de WTP. 

 

Tabela 2.5 - Resultados de WTP para os estudos analisados 

 Referência Local Objeto de estudo 
WTP em % do 

valor do imóvel 

WTP média em % 

do valor do imóvel 

1 (Votsis et al., 2016) 
Helsínquia, 

Finlândia 
Cobertura verde 0% - 1,20% 0,60% 

3 (Xie & Lu, 2017) China Green buiding 4,00% 4,00% 

6 (Tam et al., 2016) Hong Kong Cobertura verde 1,05% 1,05% 

7 
(Robinson & 

Simons, 2016) 
EUA Coberturas verdes 0,75% 0,75% 

8 (Fong et al., 2016) Hong Kong Green building - SUDS 1,80% - 8,00% 5,00% 

9 
(Zalejska-jonsson, 

2014) 
Suécia 

Green building - Reduzir 

consumo energético 
5,00% 5,00% 

11 (Wiencke, 2013) Suíça Green buildings 1,30% - 7,90% 4,60% 

15 (Banfi et al., 2008) Zurique, Suíça 
Green building - Reduzir 

consumo energético 
3,00% - 13,00% 8,00% 

 

Um dos fatores que se pretendeu analisar a influência nos resultados foi o nível económico 

de cada país. Os rendimentos médios anuais, o custo de vida e o poder de compra são 

parâmetros que variam consoante a moeda e a riqueza de cada país e que desempenham um 

papel importante na perceção do valor do dinheiro para cada individuo. O indicador económico 

que se considerou como forma de analisar estes parâmetros foi o produto interno bruto per 

capita, ou PIB per capita. Este indicador traduz a soma em valores monetários de todos os bens 

e serviços finais produzidos numa determinada região, distribuídos uniformemente pela sua 

população. Este parâmetro é bastante utilizado como indicador da qualidade de vida e da 

performance económica de cada país. De forma a permitir a comparação entre os valores dos 

indicadores dos diversos países foi necessário considerar uma correção através da paridade do 

poder de compra (PPC). A PPC é uma conversão alternativa às taxas de câmbio e que para além 

do valor da moeda tem também em conta a diferença de preços de bens de cada país. Desta 

forma é possível saber qual o valor necessário de uma determinada unidade monetária para 

comprar a mesma quantidade de bens noutro país, sendo os valores habitualmente expressos 

em dólares americanos (US$). Os valores para o produto interno bruto per capita foram obtidos 

através da página de internet do World Bank, onde também se encontram disponibilizados os 

valores corrigidos pela paridade do poder de compra.  

Os valores dos imóveis são um fator de elevada importância, pois é sobre este valor que a 

maioria dos estudos de WTP apresenta os seus resultados. O preço médio do metro quadrado 

sofre grandes variações consoante o país e é bastante sensível à situação económica e 

financeira. O preço do metro quadrado varia também dentro do mesmo país consoante as 

cidades e consoante a proximidade dos centros urbanos. Os valores do metro quadrado foram 
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obtidos para a localização de cada estudo através da página de internet Numbeo (2017), fazendo 

a distinção para os casos em que o estudo foi feito numa cidade específica ou a nível nacional. 

Todos os valores foram obtidos em euros (€), de forma a ser possível a sua comparação. 

Na Figura 2.5 apresenta-se um gráfico com os valores médios obtidos para cada estudo 

analisado, em função dos valores do PIB per capita e do valor médio do metro quadrado da 

localização correspondente. Pela leitura do gráfico constata-se que é difícil verificar uma relação 

direta entre estes dois parâmetros e os resultados de WTP obtidos. Apesar de não ser possível 

observar uma relação direta, é importante referir de novo que os objetos de análise de cada 

estudo não foram todos idênticos e que existiram diferenças na obtenção e apresentação dos 

resultados. 

 

 

Figura 2.5 - Valores de WTP em função do PIB per capita e valor dos imóveis 

 

 

Em alguns países têm sido adotadas políticas como forma de incentivo à implementação de 

coberturas e fachadas verdes em novas construções. Estas políticas podem ser aplicadas tanto 

a nível nacional, como municipal. Existem duas formas principais de adotar estas medidas: a 

primeira é criar políticas de cariz obrigatório para novas construções; a segunda é atribuir 

subsídios e/ou alguns benefícios fiscais à implementação deste tipo de sistemas. Estas politicas 

têm tido resultados positivos em algumas cidades, com aumentos significativos das áreas com 

coberturas e fachadas verdes (IGRA, 2017). Por esta razão procurou-se analisar se os 

investidores nos países onde estas políticas são implementadas têm uma maior disposição a 

pagar por coberturas verdes e “green buildings”. A maioria da informação foi recolhida através 

das plataformas online da (ANCV, 2017) e (IGRA, 2017).  

Na maioria dos casos as políticas são implementadas a nível municipal, embora alguns dos 

estudos analisados terem sido feitos a nível nacional, sem especificar quais as cidades 

analisadas. Para estes casos decidiu-se considerar a existência de políticas no caso de existir 

pelo menos uma cidade no país que tenha políticas a nível local. Nos casos em que os estudos 
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foram apenas feitos a nível local, apenas se considerou a existência de políticas caso estas 

sejam aplicadas no município em questão, fazendo apenas referência da existência de outras 

cidades nesse país que tenham esse tipo de regulamentos. A Tabela 2.6 resume quais os 

estudos cujos países têm políticas sobre coberturas verdes. 

 

Tabela 2.6 - Políticas de coberturas verdes 

 Referência Local 

WTP média 

em % do 

imóvel 

Políticas 

Obrigatório Subsídios Ambos 
Sem 

políticas 

Outras cidades 

com políticas 

1 
(Votsis et al., 

2016) 

Helsínquia, 

Finlândia 
0,60%    ✓ - 

4 
(Zalejska-

jonsson, 2014) 
Suécia 5,00% ✓    - 

5 
(Kim et al., 

2016) 

Coreia do 

Sul 
1,10% ✓ ✓ ✓  - 

8 
(Banfi et al., 

2008) 

Zurique, 

Suiça 
8,00%    ✓ Basileia 

9 
(Tam et al., 

2016) 
Hong Kong 1,05%    ✓ - 

10 
(Wiencke, 

2013) 
Suíça 4,60% ✓    Basileia 

12 
(Robinson & 

Simons, 2016) 
EUA 0,75% ✓ ✓ ✓  (Sim) 

14 
(Fong et al., 

2016) 
Hong Kong 5%    ✓ - 

16 
(Xie & Lu, 

2017) 
China 4,00%  ✓   

Pequim, 

Shangai 

 

Através da análise da última tabela não foi possível concluir uma relação direta sobre a 

influência de políticas sobre coberturas verdes e o aumento ou diminuição da disposição a pagar 

por elas. Apesar dos bons resultados que têm sido obtidos nestes países, para retirar uma 

conclusão fidedigna sobre esta relação seria necessário um maior número de estudos e também 

uma maior amostra de países.  
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3. Metodologia 

 

O parâmetro WTP pode ser medido através de vários métodos distintos, como se explicou 

anteriormente no capítulo 2.2. Para a realização deste estudo procurou-se definir uma 

metodologia que permitisse estudar quais os valores de WTP para coberturas e fachadas verdes, 

bem como analisar quais os fatores que possam ter influência.  

 

3.1. Métodos de avaliação de predisposição para pagar (WTP) 

 

De forma a avaliar qual a disponibilidade a pagar por coberturas e fachadas verdes em 

Portugal foi necessário selecionar o método de análise que melhor se adequasse à realização 

deste estudo. Como referido anteriormente, dentro dos métodos de WTP destacam-se os 

métodos de preferência revelada e de preferência declarada. A falta de expressão de coberturas 

e fachadas verdes no mercado imobiliário português leva a que a informação disponível seja 

escassa e de difícil obtenção, inviabilizando a aplicação de métodos de preferência revelada. 

Assim sendo, nesta dissertação optou-se pelos métodos de preferência declarada, 

nomeadamente os inquéritos diretos. Na Figura 3.1 apresenta-se a proposta metodológica 

utilizada nesta dissertação. 

 

 

Figura 3.1 - Proposta de metodologia 

 

Inicialmente foi elaborado um inquérito direto aos consumidores, visto que este tipo de 

inquéritos apresenta uma maior facilidade na elaboração da sua estrutura e maior rapidez na 
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obtenção e tratamento dos resultados. Contudo, este tipo de método possui algum grau de 

incerteza associada aos seus resultados, podendo estes não traduzir a real disposição a pagar 

por parte dos consumidores, como foi explicado no capítulo 2.2. Deste modo foi posteriormente 

realizada uma consulta a especialistas, também através de um inquérito direto, de forma a validar 

os resultados obtidos e os parâmetros analisados no primeiro. Os especialistas que se 

selecionaram para responder a este segundo inquérito foram indivíduos que trabalham na área 

de coberturas e fachadas verdes em Portugal, ou que estão de alguma forma relacionados com 

este tipo de sistemas construtivos. 

 

3.2. Inquérito aos Consumidores 

3.2.1. Descrição das variáveis 

 

O principal objetivo do inquérito aos consumidores foi questionar qual a WTP por coberturas 

e fachadas verdes no sector da habitação, bem como identificar os principais fatores que 

influenciam este parâmetro. Para isso foi necessário definir quais variáveis que se iriam analisar, 

bem como a forma de as quantificar antes de estruturar o inquérito. Todas as variáveis deste 

inquérito foram definidas como sendo variáveis discretas e de preenchimento obrigatório, como 

forma de garantir uma maior facilidade no tratamento dos dados e uma uniformização nas 

respostas recolhidas. Na Tabela 3.1 encontram-se representadas todas as variáveis 

dependentes e independentes definidas para o inquérito realizado aos consumidores. A definição 

das variáveis foi baseada nos parâmetros analisados nos estudos descritos no capitulo 2.3, onde 

se identificaram os fatores estéticos e os benefícios associados às coberturas como os mais 

relevantes nos estudos realizados. 

As variáveis dependentes do inquérito foram aquelas que pretenderam responder ao principal 

objetivo deste trabalho, ou seja, avaliar qual a disponibilidade a pagar (WTP) por coberturas e 

fachadas verdes, em imóveis de habitação em Portugal. As coberturas e as fachadas foram 

divididas em duas variáveis cada uma, conforme o tipo de utilização e de acessibilidade de cada 

sistema, como se apresenta na Tabela 3.1.  

Nas hipóteses de resposta para estas perguntas foi necessário selecionar qual a unidade de 

medida e qual o valor dos intervalos apresentados que permitissem traduzir a correta disposição 

a pagar de todos os inquiridos. A solução adotada para medir os valores de WTP foi questionar 

sobre qual seria o acréscimo, em valor percentual, ao valor da sua renda ou ao valor da prestação 

bancária mensal, que cada pessoa estaria disposta a pagar para ter estes sistemas nas suas 

habitações. Embora na análise feita no capítulo 2.3 se tenha verificado que a maioria dos estudos 

realizados apresente os resultados em percentagens do valor global dos imóveis, considerou-se 

que esse poderia não ser um valor que todas as pessoas tivessem a correta perceção, 

principalmente em imóveis que tenham sido adquiridos há alguns anos, ou em habitações com 

contratos de arrendamento. Por essa razão optou-se por perguntar uma percentagem face a um 

valor mensal, por este ser mais intuitivo face à avaliação do imóvel. Na definição dos intervalos 

de resposta recorreu-se também aos estudos analisados no capítulo 2.3, onde a maioria dos 
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resultados obtiveram uma variação entre 0% e 5%. Com base neste dado, foram criados 

intervalos com uma variação de 2,5%, desde 0% até mais de 10%, tal como se exemplifica na 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Variáveis do inquérito aos consumidores 

  Variáveis Escala 

D
E

P
E

N
D

E
N

T
E

S
 

WTP 

WTP cobertura acessível 
0% 

0% - 2,5% 
2,6% - 5% 

5,1% - 7,5% 
7,6% - 10% 

Mais que 10% 

WTP cobertura inacessível 

WTP fachada exterior 

WTP fachada interior 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

E
S

 

SATISFAÇÃO 

Conforto térmico 

Escala de Likert Isolamento térmico 

Espaços verdes 

FAMILIARIDADE Familiaridade 

Nunca ouvi falar 
 

Já ouvi falar, mas desconheço quais os 
benefícios associados a este tipo de 

sistemas construtivos 
 

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

construtivos 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Género 
Feminino 

Masculino 

Idade 

Menos de 18 
18 a 35 
36 a 55 

Mais de 55 

Escolaridade 

2º Ciclo do ensino básico 
3º Ciclo do ensino básico 

Ensino secundário 
Qualificação de nível pós-secundário 

Licenciatura; Mestrado; Doutoramento 

Localização 
18 Distritos 

+ 
Regiões autónomas 

Rendimento 

Sem rendimentos 
0€ a 500€ 

501€ a 1000€ 
1001€ a 1500€ 
1501€ a 2000€ 
2001€ a 2500€ 
Mais de 2500€ 

Tipo de habitação 
Casa própria 

Casa arrendada 

Encargos 
Sim 

Não 

Tipologia 

T0 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

Superior 

Agregado 

1  
2  
3  
4  

Mais de 4  
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As variáveis independentes foram aquelas que se consideraram poder ter alguma influência 

na disposição a pagar declarada pelos inquiridos, com base na revisão bibliográfica efetuada. As 

variáveis independentes foram agrupadas em 3 grupos (satisfação, familiaridade e 

sociodemográficas), de acordo com a sua função, como se ilustra na Tabela 3.1.  

As variáveis de satisfação tiveram como objetivo avaliar qual o nível de satisfação com a 

habitação atual de cada individuo. Os parâmetros que se pretenderam analisar foram o conforto 

térmico, o isolamento sonoro e a existência de espaços verdes na área de residência por serem 

alguns dos benefícios dos sistemas de coberturas e fachadas verdes. Relativamente à escala 

utilizada adotou-se a escala de Likert. 

A familiaridade foi uma das variáveis independentes definidas para o inquérito aos 

consumidores. O principal objetivo desta variável foi avaliar qual o nível de conhecimento da 

população relativamente às coberturas e fachadas verdes e posteriormente analisar se esse 

conhecimento poderá ter influência positiva no valor de WTP. Como opção de resposta optou-se 

por apresentar apenas 3 situações: a primeira para os casos em que nunca ouviram falar sobre 

coberturas e fachadas verdes; a segunda para os casos em que se conhece os sistemas, embora 

não se sabe quais os benefícios associados; a terceira para os casos em que se conhece os 

sistemas e os benefícios associados. 

As variáveis sociodemográficas tiveram dois objetivos principais. O primeiro foi a 

caracterização da amostra recolhida no estudo e o segundo analisar qual o tipo de influência que 

algumas características dos indivíduos podem ter sobre a WTP por coberturas e fachadas 

verdes. Todas as variáveis sociodemográficas estão representadas na Tabela 3.1 com a escala 

correspondente definida para a sua avaliação. 

A primeira variável foi referente ao género, tendo como hipóteses de resposta sexo masculino 

ou sexo feminino.  

No caso da variável idade optou-se por considerar 4 intervalos de resposta. O primeiro 

intervalo foi referente aos indivíduos menores de 18 anos, o segundo para uma faixa etária entre 

os 18 e os 35, como forma de englobar os indivíduos estudantes/trabalhadores com idades 

relativamente jovens, o terceiro intervalo entre os 36 e os 55, referente a indivíduos de média 

idade, e a última para indivíduos com idades superiores a 55 anos. 

A variável escolaridade teve como objetivo a caracterização das habilitações literárias da 

amostra, bem como analisar se um maior nível de qualificação poderá representar um acréscimo 

na WTP. Para a definição das hipóteses de resposta recorreu-se à estrutura de qualificação 

definida pelo Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ, 2018), tendo-se realizado uma 

simplificação e agrupado os níveis de qualificação superior, obtendo 5 níveis como respostas 

possíveis.  

A localização da amostra foi avaliada relativamente ao distrito de residência de cada 

indivíduo, tendo-se apresentado como opções de resposta os 18 distritos de Portugal continental, 

mais as regiões autónomas dos Açores e Madeira. 

A variável rendimento teve uma relevância elevada para este estudo visto a WTP ser um 

parâmetro de análise económica. Por esta razão optou-se por colocar intervalos de resposta 

relativamente pequenos, de forma a realizar uma análise mais pormenorizada desta variável, 
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com intervalos entre os 0€ e os 2500€ e com variações de 500€ entre si. O tipo de rendimento 

questionado foi o rendimento médio mensal em termos líquidos. Desta forma pretendeu-se 

avaliar qual o rendimento disponível em vez do rendimento bruto, por este ter uma variabilidade 

associada em função do tipo de impostos que são pagos por cada individuo. 

A variável tipo de habitação e encargos foram duas variáveis de resposta binaria. A primeira 

foi referente ao tipo de contrato com a habitação, ou seja, avaliar se a habitação em questão foi 

comprada ou arrendada e a segunda questionou se os encargos são pagos pelo próprio ou não, 

como forma de avaliar a correta perceção do custo mensal associado à habitação. 

As duas últimas variáveis sociodemográficas pretenderam caracterizar a tipologia e o 

agregado familiar da amostra.  

 

3.2.2. Estrutura do inquérito 

 

O inquérito aos consumidores foi dividido em três partes principais, com um total de 17 

questões, para além de uma nota introdutória a explicar qual o propósito deste estudo e a indicar 

qual o tempo estimado para o seu preenchimento. O inquérito completo pode ser consultado no 

Anexo 1.  

 

 

 

 

Texto introdutório 

Variáveis de 

Satisfação 
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A primeira parte do inquérito foi constituída por três perguntas relativas às variáveis 

independentes de satisfação, onde se pretendeu avaliar qual o nível de satisfação dos inquiridos 

com a sua habitação atual. Os parâmetros que se pretenderam analisar foram o conforto térmico, 

o isolamento sonoro e a existência de espaços verdes na zona de residência.  

Na segunda parte do inquérito, foi feita uma primeira questão sobre o grau de familiaridade 

dos inquiridos com as coberturas e fachadas verdes. As três opções de resposta possíveis foram: 

(1) “Nunca ouvi falar”; (2) “Já ouvi falar, mas desconheço quais os benefícios associados a este 

tipo de sistemas construtivos”; (3) “Conheço o conceito, bem como os benefícios deste tipo de 

sistemas construtivos”. Com esta questão procurou-se avaliar se o conhecimento das vantagens 

das coberturas e fachadas verdes influencia positivamente a disposição a pagar por elas. 

As quatro perguntas seguintes foram referentes às variáveis dependentes deste estudo, que 

avaliaram quais os valores de WTP por coberturas e fachadas verdes. As coberturas verdes 

foram divididas em coberturas acessíveis e inacessíveis, enquanto as fachadas verdes foram 

divididas em fachadas exteriores e fachadas interiores. Em cada uma destas perguntas os 

inquiridos foram questionados quanto estariam dispostos a pagar a mais, em percentagem, face 

ao valor mensal da sua renda ou prestação bancária, de modo a possuírem cada um dos 

Variáveis 

Sociodemográficas 
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sistemas analisados. No início desta secção foi apresentado um exemplo de resposta, de forma 

a explicar como responder às quatro perguntas sobre WTP. 

Para além deste exemplo, cada uma das perguntas foi anexada de uma imagem ilustrativa 

do sistema construtivo a que se referia, como forma de facilitar o processo de resposta, 

principalmente para quem desconhecia este tipo de sistemas. Nas figuras seguintes ilustram-se 

as quatro perguntas de WTP que integraram o inquérito aos consumidores. 

A terceira parte destinou-se à realização das questões relativas às variáveis 

sociodemográficas, que permitiram caracterizar a amostra, com um total de 9 perguntas. Para 

além da caracterização, esta parte do inquérito teve como objetivo analisar como é que alguns 

dos parâmetros sociodemográficos influenciam os valores de WTP. Os parâmetros analisados 

nesta secção do inquérito foram: o género; a idade; o nível de escolaridade; a localização; o 

rendimento médio mensal; o tipo de habitação; se os encargos mensais da habitação são 

suportados pelo próprio; tipologia da habitação; dimensão do agregado familiar. 

3.2.3. Método de recolha de dados 

 

O método de divulgação do inquérito foi através de questionários online, que foram contruídos 

através da plataforma Google Forms, devido à sua simplicidade de construção e por possuir uma 

interface de fácil utilização. O questionário online foi divulgado por contactos pessoais, contactos 

via correio eletrónico e através de redes sociais. As respostas ao inquérito foram recolhidas 

durante o período compreendido entre 16 de Janeiro de 2018 e 23 de Fevereiro de 2018, tendo-

se obtido um total de 562 respostas. 

Desta forma, a técnica de amostragem utilizada foi a Não Probabilística por Conveniência. 

Este tipo de amostragem caracteriza-se pelos indivíduos que participam no estudo serem 

previamente selecionados, enquanto que nos métodos de amostragem probabilística todos os 

indivíduos da população são considerados para participar no estudo. Este método é 

habitualmente utilizado por diversas razões, tais como, fácil acessibilidade, proximidade 

geográfica e disponibilidade para participar no inquérito. As vantagens associadas a este tipo de 

amostragem são a inexistência de custos e a facilidade de acesso aos inquiridos. No entanto, 

este tipo de amostragem não permite medir estatisticamente qual o nível de precisão da amostra 

face à população que se pretende estudar, pelo que as generalizações efetuadas poderão estar 

sujeitas a algum enviesamento dos resultados (Ilker Etikan, Sulaiman Abubakar Musa, 2016). 

3.3. Consulta a especialistas 

3.3.1. Estrutura do inquérito 

 

O inquérito aos especialistas foi elaborado com o objetivo de validar o inquérito anterior. Este 

foi dividido em 4 partes distintas, com um texto introdutório a explicar qual o propósito deste 

estudo e qual o tempo estimado da duração do questionário. O inquérito pode ser consultado em 

Anexo 2. 
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A primeira parte do inquérito foi semelhante à segunda parte do inquérito anterior, onde foram 

apresentadas 4 perguntas sobre quais os valores que os inquiridos consideram ser a WTP, em 

Portugal, para coberturas verdes acessíveis e inacessíveis e fachadas verdes interiores e 

exteriores. Como no anterior, as hipóteses de respostas foram apresentadas em intervalos, que 

variaram entre os 0% e os 10% sobre o valor da renda mensal ou sobre o valor mensal de 

pagamento da prestação bancária. Para além destas hipóteses, foi adicionada uma hipótese de 

resposta aberta a cada uma das perguntas, na eventualidade das respostas apresentadas não 

traduzirem a opinião dos inquiridos. O objetivo destas questões foi confirmar se a perceção dos 

especialistas sobre a WTP em Portugal sobre coberturas e fachadas verdes coincide com os 

resultados obtidos no inquérito aos consumidores, de forma a validar os valores de WTP. 

Na segunda parte do inquérito pretendeu-se avaliar qual a situação atual dos sistemas de 

coberturas e fachadas verdes no mercado imobiliário português. As perguntas apresentadas 

avaliaram qual dos dois sistemas tem uma maior expressão no mercado português, qual a taxa 

média anual de crescimento deste tipo sistemas em Portugal, qual o sector e tipo de edifícios 

onde estes são mais aplicados, quais os principais fatores que influenciam a escolha destes 

sistemas, quais os maiores obstáculos à sua aplicação e qual a possível influência da aplicação 

de políticas de incentivo ao nível local. 

De seguida, analisou-se quais os parâmetros que têm uma maior influência nos valores de 

WTP e na aplicação deste tipo de sistemas, no sector da habitação. Entre os parâmetros 

analisados destacam-se o rendimento médio mensal, o conhecimento sobre os benefícios de 

coberturas e fachadas verdes, a dimensão do agregado familiar, o distrito e a tipologia da 

habitação. O principal objetivo desta secção do inquérito foi validar os parâmetros que se 

pretenderam analisar no primeiro inquérito. Existiu ainda uma pergunta de resposta aberta nesta 

secção sobre medidas que, na opinião dos especialistas inquiridos, deveriam ser implementadas, 

de forma a aumentar a WTP por este tipo de sistemas construtivos. 

 A última parte do questionário teve apenas como objetivo a identificação dos especialistas 

que participaram neste estudo através da indicação do nome, idade, área de formação e 

profissão atual.  

 

3.3.2. Método de recolha de dados 

 

Tal como no inquérito aos especialistas, a plataforma utilizada para a construção do inquérito 

foi o Google Forms. Neste caso, os inquéritos foram apenas enviados para empresas 

relacionadas com este tipo de sistemas e indivíduos com reconhecimento na área das coberturas 

e fachadas verdes, em Portugal. O inquérito foi enviado entre 12 de Fevereiro de 2018 e 28 de 

Fevereiro de 2018, obtendo-se um total de 5 respostas. 
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4. Resultados 

 

Os resultados apresentados neste capítulo encontram-se divididos de acordo com os dois 

tipos de inquéritos realizados. Primeiro apresentam-se os resultados do inquérito aos 

consumidores e caracteriza-se a amostra recolhida. Na segunda parte do capítulo apresentam-

se os resultados da consulta realizada aos especialistas. 

 

4.1. Resultados do Inquérito aos consumidores 

4.1.1. Caracterização da amostra 

 

No inquérito realizado aos consumidores foram obtidas 562 respostas. A maioria dos 

inquiridos foram do sexo feminino, com um total 317 indivíduos (56%), enquanto do sexo 

masculino obteve-se um total de 245 indivíduos (44%). Em relação à idade, a faixa etária com 

maior número de inquiridos foi entre os 18 e os 35 anos, com 281 respostas (50%), não tendo 

havido nenhum indivíduo com menos de 18 anos. Na Figura 4.1 apresenta-se a distribuição da 

amostra obtida em relação ao género e idade, por frequência e percentagem. 

 

 

  

Tal como no parâmetro da idade, no nível de escolaridade também se verificou uma 

distribuição não uniforme das respostas ao inquérito, verificando-se uma predominância dos 

indivíduos com Licenciaturas, Mestrados ou Doutoramentos, com um total de 77% da amostra. 

A segunda categoria com maior expressão na amostra recolhida correspondeu aos indivíduos 

com o nível Ensino Secundário, que representam 13% dos inquiridos (Figura 4.2). 
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Figura 4.1 - Distribuição do género e idade da amostra 
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Para determinar a localização de cada individuo foi questionado qual o distrito de residência, 

apresentando como hipótese de resposta os 18 distritos de Portugal continental, mais os 

arquipélagos dos Açores e da Madeira. A distribuição das respostas pelo país encontra-se 

representada na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3 - Localização da amostra 
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Devido ao método de amostragem utilizado, que se encontra explicado no ponto 3.2.3, não 

foi possível obter um número equitativo de respostas para cada um dos distritos, tendo havido 

uma grande discrepância nos resultados, com clara evidência para o distrito de Lisboa. Este 

aspeto constituiu uma limitação deste estudo, pois não permitiu a análise de cada região do país. 

Como forma de melhorar a representatividade da amostra do país optou-se por separar as 

respostas do distrito de Lisboa e agrupar todos os outros distritos e regiões autónomas, obtendo-

se assim uma distribuição mais homogénea da amostra pelo território nacional. Esta 

simplificação encontra-se representada no gráfico da figura 9, tendo-se obtido uma distribuição 

de 58% da amostra para o distrito de Lisboa e de 42% para o resto do país. 

O rendimento de cada individuo foi também um dos atributos utilizado para a caracterização 

da amostra. As respostas foram dadas com base no rendimento líquido médio mensal de cada 

inquirido. Com base na Figura 4.4 é possível constatar que mais de metade da amostra tem um 

rendimento médio compreendido entre os 501€ e os 1500€, havendo ainda um número 

considerável de indivíduos que afirmaram não ter qualquer rendimento. O intervalo de 1501€ a 

2000€ também teve um número considerável de respostas, com um total de 13%. Dos 88 

indivíduos que afirmaram não ter rendimentos mensais, 77 têm uma idade entre os 18 e os 35 

anos e afirmaram não pagar os encargos com as habitações onde residem. 

 

 

A distribuição dos indivíduos relativamente ao pagamento dos encargos encontra-se 

representada na Figura 4.5, onde se constata que 61% dos inquiridos afirma pagar os encargos 

com a habitação, face a 39% que afirma não pagar este tipo de despesas. 

 

Figura 4.5 - Pagamento dos encargos com a habitação 
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Relativamente à caracterização do tipo de habitação da amostra foram utilizadas 3 variáveis, 

nomeadamente o tipo de habitação, a tipologia e o agregado familiar. A grande maioria dos 

inquiridos reside em casa própria, sendo que apenas 23% afirmou residir numa casa arrendada, 

como se mostra na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Tipo de habitação 

 

A tipologia de habitação com maior predominância foi o T3, com 37% da amostra, existindo 

também um número considerável de inquiridos a residir em T4 (24%) e T2 (19%), como se ilustra 

na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Distribuição da amostra por tipologia 
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4.1.2. Satisfação e familiaridade 

 

As variáveis de satisfação pretenderam analisar qual o grau de satisfação relativamente ao 

conforto térmico, ao conforto acústico e ao número de espaços verdes nas áreas de residência. 

Estes 3 parâmetros foram selecionados por constituírem alguns dos benefícios que caracterizam 

os sistemas de coberturas e fachadas verdes. Como foi explicado anteriormente, a escala 

utilizada como forma de medir estas 3 variáveis foi a escala de Likert, que consiste em 5 níveis 

qualitativos de resposta.  

O conforto térmico e o isolamento sonoro obtiveram resultados semelhantes entre si, com uma 

distribuição uniforme da amostra pelos vários níveis de satisfação. Cerca de metade dos indivíduos 

afirmaram estar insatisfeitos em relação a estes dois parâmetros, enquanto outra metade afirmou 

estar satisfeita, com os indivíduos que selecionaram a opção “indiferente” a representar apenas uma 

pequena fração dos resultados, como se observa na Figura 4.9. As opções de insatisfação e 

satisfação moderada representaram 2/3 dos resultados e o restante terço para as opções de 

insatisfação e satisfação total. Relativamente aos níveis de satisfação com o número de espaços 

verdes na área de residência os resultados foram ligeiramente diferentes dos anteriores, com 23% 

dos indivíduos a afirmarem estar totalmente satisfeitos e 37% moderadamente satisfeitos. A parcela 

da amostra insatisfeita representou 36% dos resultados, com 15% para os totalmente insatisfeitos 

e 21% para os parcialmente insatisfeitos. 

 

 

Figura 4.9 - Níveis de satisfação da amostra: a) Conforto térmico; b) Isolamento sonoro; c) Espaços 
verdes 
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A familiaridade foi uma variável independente introduzida no questionário, cujo principal 

objetivo foi medir se o conhecimento do tipo de sistemas construtivos deste estudo se traduz 

num aumento dos valores de WTP. Os resultados foram bastante divididos pelas 3 hipóteses de 

resposta, com uma ligeira maioria de inquiridos que afirmaram já ter ouvido falar este tipo de 

sistemas, mas que desconhecem quais as vantagens associadas, com 44% dos resultados, 

ilustrado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Familiaridade com coberturas e fachadas verdes 

 

4.1.3. Predisposição para pagar (WTP) 

 

Os primeiros resultados que se obtiveram através do inquérito realizado aos consumidores 

foram quais os valores de WTP para cada um dos 4 sistemas que se pretenderam analisar. Estes 

4 parâmetros corresponderam às variáveis dependentes do inquérito e foram medidos com 

intervalos relativos a um acréscimo mensal na despesa com a habitação, como foi explicado no 

capítulo 3.2.1. Os resultados obtidos para cada uma das variáveis encontram-se ilustrados nos 

gráficos seguintes. 

 

 

Figura 4.11 - Distribuição dos resultados de WTP para coberturas verdes 
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apenas está disposto a pagar um acréscimo mensal até 2,5%, dos quais 31,7% afirmam mesmo 

não ter qualquer disposição a pagar. Nas coberturas acessíveis a percentagem de pessoas que 

responderam 0% de disposição a pagar foi de apenas 10,3%, com a maioria dos inquiridos a 

situar-se entre num intervalo de 0% a 5%. Outra diferença assinalável foi também o número de 

inquiridos que revelaram uma WTP superior a 5%, que nas coberturas inacessíveis foram apenas 

11,2% dos inquiridos, enquanto nas coberturas acessíveis foram 33,1%, com especial enfoque 

no intervalo de 5,1% a 10%. 

 

Figura 4.12 - Distribuição dos resultados de WTP para fachadas verdes 

 

Nos valores obtidos para as fachadas verdes não se verificou uma diferença tão acentuada 

entre os dois sistemas como para as coberturas, como se observa na Figura 4.12. Em ambos os 

casos os valores foram bastante semelhantes, com cerca de 87% dos inquiridos a revelar uma 

disposição a pagar entre 0% e 5% para fachadas exteriores e interiores. Destaca-se apenas um 

aumento de 5% do número de indivíduos que declarou não estar disposto a pagar nas fachadas 

interiores face às exteriores e uma diferença também de cerca de 5% no intervalo de WTP de 

2,6% a 5%. 

A relação constatada nos gráficos anteriores traduz-se no valor médio obtido para cada uma 

das variáveis. Tanto para as coberturas inacessíveis, como para ambos os sistemas de fachadas, 

obtiveram-se valores médios de WTP na ordem dos 2%. Nas coberturas acessíveis verificou-se 

um valor substancialmente maior, cerca do dobro, com uma média de 4,11%, como se observa 

na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Valor médio de WTP para cada tipo de sistema (inquérito aos consumidores) 
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4.2. Resultados da Consulta aos especialistas 

 

O inquérito aos especialistas teve uma amostra previamente selecionada e bastante mais 

reduzida do que o anterior. Como referido anteriormente, este inquérito teve como principais 

objetivos:  

• Validar a estrutura e os parâmetros analisados no inquérito aos consumidores; 

• Caracterizar a situação atual de coberturas e fachadas verdes em Portugal. 

Para isso recorreu-se a indivíduos com conhecimentos técnicos e comerciais sobre 

coberturas e fachadas verdes, que permitissem responder aos objetivos mencionados. A 

amostra deste inquérito foi composta por 5 especialistas. Os resultados apresentados de seguida 

seguem a estrutura do questionário explicada no capítulo 3.3. 

4.2.1. Valores médios de willingness to pay 

 

A primeira parte do inquérito consistiu em avaliar qual o valor médio de WTP em Portugal, 

para coberturas e fachadas verdes. Tal como no inquérito aos consumidores as coberturas foram 

separadas de acordo com a acessibilidade e as fachadas foram divididas em exterior e interior, 

de modo a comparar os valores obtidos nos dois inquéritos.  

Na Figura 4.14 apresentam-se os valores médios de WTP para cada tipo de sistema. 

Segundo os especialistas consultados, o valor máximo de WTP verifica-se também para as 

coberturas verdes acessíveis, tendo-se obtido um valor médio de 8,75%. Os outros sistemas 

obtiveram valores relativamente mais baixos com o valor mínimo de 5,35% a registar-se nas 

coberturas verdes inacessíveis. A fachadas verdes obtiveram valores mais próximos entre os 

sistemas analisados, com 6,25% para as interiores e 5,50% para as exteriores.  

 

 

 

Figura 4.14 - Valor médio de WTP para cada tipo de sistema (inquérito aos especialistas) 
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4.2.2. Caracterização do mercado 

 

A segunda parte do inquérito de consulta aos especialistas foi composta por questões 

relativas à caracterização do mercado referente a coberturas e fachadas verdes em Portugal. A 

primeira questão foi relacionada com a expressão relativa que cada sistema tem no mercado 

português. Na Figura 4.15 observa-se que 80% dos inquiridos afirmaram que as coberturas 

verdes têm uma expressão superior às fachadas, em Portugal. 

 

Figura 4.15 - Expressão no mercado português 

 

De seguida avaliou-se qual a perceção dos especialistas sobre a evolução que este tipo de 

sistemas tem registado anualmente. Todos os inquiridos consideraram que existe um aumento 

na aplicação de coberturas e fachadas nos últimos anos e afirmaram em média que a taxa de 

crescimento anual tem sido de 5% no mercado português, ilustrado na Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 - Taxa média de crescimento anual de coberturas e fachadas verdes 
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Figura 4.17 – Sector e tipo de construção de aplicação de coberturas e fachadas verdes 

 

A última pergunta desta secção avaliou quais os edifícios onde têm sido mais aplicadas 

coberturas e fachadas verdes, de acordo com a sua tipificação. Os edifícios de habitação foram 

os mais selecionados de todas as hipóteses de resposta, com 80 % da amostra a elegê-los como 

um dos tipos onde se regista uma maior aplicação destes sistemas, como se ilustra na Figura 

4.18. Os hotéis e os edifícios de transporte/estações foram selecionados por 60% dos inquiridos 

e os restaurantes e edifícios de comércio por 40%. Os hospitais, escolas e serviços apenas foram 

selecionados por 20% da amostra, enquanto que os edifícios industriais e recintos desportivos 

não recolheram nenhuma resposta. 

 

 

Figura 4.18 – Aplicação de coberturas e fachadas verdes em função do tipo de edifício 
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4.2.3. Fatores com maior influência na predisposição para pagar (WTP) 

 

Na terceira parte do inquérito analisaram-se quais os fatores com maior influência na WTP, 

de forma a comparar com os resultados obtidos no inquérito aos consumidores. 

A primeira questão foi relacionada sobre qual o efeito da existência de políticas de incentivo 

à implementação de coberturas e fachadas verdes, à semelhança do que acontece noutros 

países, como foi referenciado no capítulo 2.3. Este tipo de políticas pode ser aplicado a nível 

nacional ou ao nível local e podem ser aplicadas através de incentivos fiscais ou através de 

exigências regulamentares, que obriguem à aplicação destes sistemas em novas construções. 

Nesta questão não foi feita a distinção entre tipos de políticas, pretendendo-se avaliar apenas de 

uma forma genérica qual a opinião dos especialistas consultados acerca da sua eficácia. Na 

Figura 4.19 observa-se que 60% considera que o efeito das políticas de incentivo é elevado e os 

restantes 40% consideraram ter um efeito mediano no aumento da aplicabilidade das coberturas 

e fachadas verdes. 

 

 

Figura 4.19 - Efeito de políticas de incentivo na aplicabilidade de coberturas e fachadas verdes 
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Figura 4.20 – Fatores que influenciam a escolha de coberturas e fachadas verdes 
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viabilidade financeira obtiveram uma pontuação de 4,2 e a falta de conhecimentos técnicos dos 
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Figura 4.21 - Obstáculos à implementação de coberturas e fachadas verdes em Portugal 
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O rendimento foi a segunda característica selecionada como tendo influência na disposição 

a pagar. Esta variável foi a que demonstrou ter um comportamento não linear mais evidente na 

análise dos resultados aos consumidores, embora se tenha verificado uma correlação 

Em terceiro lugar ficou a característica relacionada com a tipologia de residência, embora esta 

variável não tenha demostrado uma relação direta na análise ao inquérito aos consumidores. 

 

 

 

Figura 4.22 - Influência das características da amostra na WTP 
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5. Discussão de resultados 

5.1. Análise bivariada do inquérito aos consumidores 

 

Neste capítulo apresenta-se uma análise bivariada, de forma a poder relacionar cada variável 

independente com as variáveis de WTP, analisando assim se existe uma influência direta nos 

resultados obtidos. Para realizar esta análise optou-se por fazer uma simplificação através da 

junção dos dois sistemas de coberturas (acessível e inacessível) e dos dois modelos de fachadas 

(exterior e interior). Esta simplificação foi possível através da criação de uma nova variável 

independente para cada modelo, como se mostra na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1 - Novas variáveis independentes para simplificação dos modelos 

Modelos Iniciais Modelos Simplificados Nova variável independente 

Cobertura Acessível 
Coberturas verdes Acessibilidade 

Cobertura Inacessível 

Fachada Exterior 
Fachadas verdes Exterior/Interior 

Fachada Interior 

 

No inquérito aos consumidores foram introduzidas três variáveis independentes, de forma a 

avaliar a satisfação de cada indivíduo com aspetos relacionados com a sua habitação atual. Os 

parâmetros avaliados foram o conforto térmico, isolamento sonoro e o número de espaços 

verdes, por serem algumas das vantagens que caracterizam as coberturas e as fachadas verdes. 

O principal objetivo foi analisar se existia uma relação negativa entre a satisfação e a WTP por 

coberturas e fachadas verdes, ou seja, se a insatisfação face a estes parâmetros aumenta a 

predisposição a pagar por este tipo sistemas. 

Na pergunta referente ao conforto térmico não foi possível verificar uma influência 

significativa nos valores de WTP. Tanto nas coberturas como nas fachadas, os valores médios 

de WTP obtidos foram relativamente constantes nos inquiridos insatisfeitos e nos inquiridos 

satisfeitos, não sendo possível identificar uma relação direta entre as duas variáveis, como se 

observa Figura 5.1. Em ambos os sistemas os valores máximos de WTP registaram-se nos 

indivíduos com maior nível de satisfação, com um valor de 3,18% nas coberturas e de 2,30% 

nas fachadas. 

 

Figura 5.1 - Conforto térmico vs WTP 
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No caso do isolamento sonoro observou-se um pequeno incremento dos valores de WTP 

com o aumento do nível de satisfação deste parâmetro, com maior significado nas fachadas 

verdes. Apesar desta ligeira variação, os resultados não coincidiram com o esperado, pois 

obteve-se uma variação positiva em vez de negativa, demostrada na Figura 5.2. Desta forma, 

não é claro a existência de uma relação da satisfação com o nível acústico relativamente à WTP. 

 

Figura 5.2 - Isolamento sonoro vs WTP 

 

Na satisfação com o número de espaços verdes na área de residência os resultados tiveram 

uma variação contrária aos dois casos anteriores, verificando-se um ligeiro aumento da WTP nos 

casos com menor nível de satisfação. Esta relação verifica-se nas coberturas e nas fachadas, 

embora a variação dos valores de WTP seja pouco significativa, não existindo por isso evidências 

suficientes que demonstrem a relação direta entre estas duas variáveis. Contudo, a relação 

negativa entre elas, que se observa na Figura 5.3, demonstra que a maioria dos inquiridos 

aparenta valorizar as coberturas e fachadas verdes como sendo um espaço verde. 

 

Figura 5.3 - Espaços verdes vs WTP 
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positiva na disposição a pagar por eles. Através da Figura 5.4 observa-se uma relação positiva 

entre estas duas variáveis, tanto para o sistema de coberturas verdes como o de fachadas verdes 

e que a variação dos valores de WTP foi significativa. Os inquiridos que afirmaram nunca ter 

ouvido falar deste tipo de sistemas demonstraram ter uma WTP mais baixa que os valores 

médios obtidos para cada um dos sistemas, apresentados no capítulo 4.1.3, e mais baixa que a 

dos inquiridos com algum tipo de conhecimento sobre coberturas e fachadas.  

Apesar da relação positiva que se obteve para estas duas variáveis, as conclusões que se 

podem retirar não são muito vastas, visto esta pergunta ter algumas limitações associadas à sua 

construção. As opções de resposta apresentadas aos inquiridos foram um pouco abrangentes e 

possivelmente foram sujeitas à interpretação individual de cada pessoa da amostra. Desta forma, 

apesar de um indivíduo ter selecionado a resposta nº3, afirmando que conhece o conceito e as 

vantagens associadas às coberturas e fachadas, não foi possível avaliar qual o nível de 

conhecimento que de facto essa pessoa possa ter. Esta evidência é realçada com a análise dos 

resultados das variáveis de satisfação, apresentadas no capítulo anterior, cujos valores obtidos 

não demonstraram existir uma relação direta da WTP com algumas das vantagens das 

coberturas e fachadas, como a melhoria do conforto térmico ou do isolamento sonoro. 

 

 

Figura 5.4 - Familiaridade vs WTP 

 

As variáveis sociodemográficas, para além de caracterizarem a amostra do estudo, 

constituíram também um objeto de análise da WTP. Para isso foi feita também uma análise 

bivariada com as variáveis dependentes de WTP, para coberturas e fachadas verdes. 

A primeira variável sociodemográfica foi o género, cujos valores iniciais obtidos foram 56% 

de mulheres e 44% de homens. Através da Figura 5.5 observa-se que nas coberturas verdes os 

inquiridos do sexo feminino afirmaram ter uma disposição a pagar de 2,91%, enquanto o sexo 

masculino respondeu em média 3,13%. No caso das fachadas os valores foram praticamente 

idênticos em ambos os géneros, com valores de WTP de 2,14% e 2,13%. 
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Figura 5.5 - Género vs WTP 

 

A variável da idade teve comportamentos diferentes nos dois modelos analisados, como se 

observa na Figura 5.6. Nas coberturas verdes registou-se o valor mais elevado de WTP de 3,20% 

para a faixa etária dos 18 aos 35 anos. De seguida ocorreu um decréscimo de 0,49% dos 36 aos 

55 anos e um aumento novamente até aos 3% para a fração da amostra com idade mais 

avançada. Nas fachadas verdes a variação foi sempre crescente, iniciando com um valor de 

2,00% até um valor médio máximo de 2,57%, para pessoas com mais de 55 anos. Apesar desta 

relação crescente para as fachadas verdes, a variação total dos valores é relativamente diminuta, 

com um valor máximo de 0,57%, pelo que é difícil afirmar que de facto esta relação seja 

significativa. 

Tal como na variável da familiaridade existiram algumas limitações associadas à formulação 

da questão da variável da idade. Na definição desta variável optou-se por se considerar uma 

variável discreta, com opções de intervalos pré-definidos, em vez de contínua. Por esta razão e 

também devido à amplitude dos intervalos de respostas, não foi possível realizar uma análise 

mais detalhada, tentando identificar características mais específicas sobre a amostra através da 

interceção da variável da idade com o rendimento, escolaridade ou encargos, como se evidencia 

mais à frente no documento. 

 

Figura 5.6 - Idade vs WTP 

 

O parâmetro da escolaridade foi uma das variáveis onde se registou uma variação idêntica 

nas coberturas e nas fachadas verdes. Pela leitura da Figura 5.7 observa-se um claro 

crescimento da WTP com o aumento do nível de escolaridade, com exceção dos inquiridos com 

formação de nível superior, onde se regista um ligeiro decréscimo em ambos os sistemas. Esta 

tendência corresponde com o esperado inicialmente, considerando que a população com um 

maior nível de instrução estará mais consciencializada para os problemas ambientais. 
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Figura 5.7 - Escolaridade vs WTP 

 

Na análise deste tipo de resultados é importante ter em conta os valores que estão a 

contribuir positivamente ou negativamente para o valor da média. No caso da variável da 

escolaridade existiu uma grande discrepância na distribuição das respostas obtidas, como foi 

explicado no capítulo da caracterização da amostra. Esta deficiente distribuição da amostra 

resulta do método de amostragem escolhido para a realização deste estudo, sendo esta uma 

das possíveis limitações do tipo de amostragem “Não Probabilística por Conveniência”.   

Na Tabela 5.2 apresentam-se os valores, em frequência e em percentagem, das habilitações 

literárias da amostra deste estudo e da população portuguesa com mais de 15 anos, dados do 

INE para Portugal em 2017, obtidos através da página de internet PORDATA (2018). 

Comparando os valores em percentagem é possível observar a grande concentração de 

indivíduos com Licenciatura; Mestrado e/ou Doutoramento, constituindo cerca de 77% da 

amostra, face aos valores a nível nacional. A grande diferença na distribuição das respostas 

desta variável acabou por invalidar a relação entre a variável Escolaridade e as variáveis 

dependentes de WTP, registada inicialmente na figura 25, devido à falta de representação da 

amostra nas habilitações literárias inferiores. Apesar da falta de informação estatística que 

permita a comparação dos resultados, regista-se o facto de a variação entre as duas variáveis 

ter correspondido ao esperado inicialmente.   

 

Tabela 5.2 - Distribuição das habilitações literárias da amostra e de Portugal (Fonte: PORDATA) 

 

 

Nível de escolaridade: 
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Frequência 646.700 1.986.700 944.900 1.805.200 1.865.600 1.604.200 8.853.200 

Percentagem 7,30% 22,44% 10,67% 20,39% 21,07% 18,12% 100,00% 

 

Na variável da localização foi feita uma simplificação através da separação das respostas do 
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explicado na caracterização da amostra. Desta forma obteve-se 58% da amostra no distrito de 

Lisboa e 42% no resto do país. Esta simplificação permitiu equilibrar a distribuição de respostas 

obtida inicialmente, embora constitua uma limitação da análise que se pode fazer através desta 

variável. Com a simplificação efetuada pretendeu-se analisar se os inquiridos residentes no 

distrito de Lisboa teriam uma maior WTP face ao resto do país, visto este ser a região mais 

urbanizada do território. 

Através da Figura 5.8 é possível confirmar o resultado esperado, tanto para as coberturas 

como para as fachadas verdes, uma vez que o valor médio de WTP foi superior no distrito de 

Lisboa em comparação ao resto do país. Esta variação obteve uma maior expressão para as 

coberturas verdes. 

 

Figura 5.8 - Localidade vs WTP 

 

A variável sobre o rendimento médio da amostra foi das que teve maior relevância, uma vez 

que a WTP é um parâmetro de análise económico. Esta variável mediu o rendimento médio 

mensal da amostra, em valores líquidos, de forma a ser mais fácil a comparação dos valores e 

também para garantir a obtenção de todas as respostas referentes ao mesmo tipo de rendimento. 

Na Figura 5.9 apresentam-se os resultados médios de WTP em função das classes de 

rendimento da amostra. Embora a variação não seja linear entre as duas variáveis, é possível 

observar uma tendência que se verifica em ambos os sistemas. 

 

Nas classes sem rendimento e até rendimentos de 500€ obtiveram-se valores de WTP sem 

grandes variações e mais elevados do que o esperado. Para analisar melhor estes resultados 
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verificou-se qual a idade dos inquiridos que se encontra nestas duas categorias de rendimentos 

mais baixos. 

 

Tabela 5.3 - Distribuição de idades para rendimentos mais baixos 

Rendimentos 

Idade 

Menos de 18 18 a 35 36 a 55 Mais de 55 

Sem rendimento; 0€ a 500€   (181) - 91% (117) 8% (49) 2% (15) 

 

Como se observa na Tabela 5.3 praticamente todos os inquiridos sem ou com poucos 

rendimentos tem uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos (91%). Infelizmente devido 

à limitação da variável idade ser discreta em vez de contínua, como explicado anteriormente, 

não foi possível constatar se de facto a maioria dos 91% com idades entre os 18 a 35, se referem 

a indivíduos jovens, com idades ainda muito próximas dos 18 anos. De forma a filtrar ainda mais 

esta parcela da amostra, analisou-se quantos indivíduos que se inserem entre os 18 e os 35 e 

que afirmaram ter um rendimento inferior a 500€ é que pagam os encargos com a habitação. 

 

Tabela 5.4 - Distribuição de acordo com rendimento, idade e encargos 

 Rendimentos 
+ 

Idade 

 Sem rendimento; 0€ a 500€ 18 a 35 

Paga os encargos com a 
habitação: 

Não 92% (80) 

Sim 8% (37) 

 

Pela Tabela 5.4 observa-se que de facto praticamente todos os inquiridos com baixos 

rendimentos e uma idade entre os 18 e os 35 anos, não pagam os encargos com a habitação. 

Através desta análise constata-se que esta parcela da amostra deverá tratar-se de indivíduos 

jovens, com baixos rendimentos e possivelmente sem a correta perceção dos encargos mensais 

relacionados com a habitação, justificando assim os valores de WTP mais elevados que as 

classes de rendimento seguintes.  

Na classe entre os 501€ e os 1000€ registou-se um decréscimo acentuado na WTP, sendo 

esta a classe que registou o valor mais baixo em ambos os modelos, com 2,42% para coberturas 

e 1,62% para fachadas. Este decréscimo coincide com o esperado por ser a parcela da amostra 

em que cerca de metade dos indivíduos têm encargos com a habitação, mas com um rendimento 

disponível relativamente baixo, levando a uma menor disponibilidade a pagar por este tipo de 

sistemas.  

Nas classes seguintes houve um acréscimo acentuado até valores máximos de WTP de 

3,8% nas coberturas e 3,08% nas fachadas verdes. Este aumento coincide de novo com o 

esperado e reforça a ideia de que quanto maior o rendimento disponível, maior a disponibilidade 

a pagar por este tipo de sistemas construtivos. Apesar deste aumento dos valores de WTP ao 

longo do aumento das classes de rendimento, na classe mais elevada (mais de 2500€) 

registaram-se ligeiros decréscimos em ambos os modelos.  
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O tipo de habitação pretendeu separar os inquiridos que residem em casas arrendadas ou 

que residem em casas próprias. O comportamento esperado para esta variável seria que os 

valores de WTP fossem superiores nos casos em que os indivíduos são os proprietários da 

habitação, o que se verificou, como mostra a Figura 5.10. Contudo esta variação não foi muito 

expressiva em nenhum dos modelos, tendo-se registado ∆=0,28% nas coberturas e ∆=0,3% nas 

fachadas. 

 

Figura 5.10 - Tipo de Habitação vs WTP 

 

A variável encargos avaliou qual o número de inquiridos que pagam os encargos com a 

habitação e teve como principal objetivo auxiliar na análise da variável do rendimento, permitindo 

obter mais informação sobre o tipo de perceção que cada individuo poderia ter sobre os custos 

associados a uma habitação. Como variável isolada o comportamento esperado seria uma maior 

WTP no caso em que os inquiridos paguem as despesas de habitação, embora existam diversos 

fatores que possam influenciar os resultados, como o rendimento disponível, agregado familiar 

ou a tipologia da habitação.  

Na Figura 5.11 observa-se que esta variável apenas teve a variação esperada no caso das 

fachadas, com um ligeiro aumento de 1,97% para 2,24%. Nas coberturas verdes a relação foi 

negativa tendo-se registado um decréscimo de 3,19% para 2,89%. Estes resultados sugerem a 

existência de uma alguma variabilidade associada a esta variável, não sendo por isso possível 

concluir nenhuma relação direta com as duas variáveis dependentes.  

 

Figura 5.11 - Encargos vs WTP 

 

Ao inquirir sobre a Tipologia pretendeu-se verificar a existência ou não de uma correlação 
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5.12 não parece existir uma correlação linear entre estas variáveis. No caso das coberturas 

verdes o valor médio máximo de WTP foi obtido para uma tipologia T4, com 3,43%. No entanto, 

o mesmo já não se verifica para as fachadas verdes, tendo o valor médio máximo de WTP sido 

obtido para uma tipologia T0, com 2,50% 

 

 

De modo a averiguar a existência de uma relação entre o agregado familiar e a WTP 

questionou-se aos inquiridos qual a dimensão do seu agregado familiar. Através do gráfico da 

Figura 5.13 é possível observar uma ligeira correlação positiva no caso das coberturas verdes 

para agregados acima de duas pessoas, sendo que o WTP médio se encontra na casa dos 4%, 

enquanto para agregados de 1 ou 2 pessoas este encontra-se nos 3%. No caso das fachadas 

verdes já não se observa esta relação, sendo os valores bastantes semelhantes. Salienta-se 

apenas o valor médio máximo de WTP no caso de agregados de 4 pessoas, à semelhança das 

coberturas, e um decréscimo para agregados com mais de 4 pessoas. 

 

 

Figura 5.13 - Agregado vs WTP 

 

No início deste capítulo explicou-se o facto de terem sido criadas duas novas variáveis, de 

forma a simplificar os 4 modelos iniciais para apenas 2. Esta simplificação permitiu facilitar a 

análise bivariada com as variáveis independentes, agrupando as variáveis de WTP refentes a 

coberturas e fachadas. As duas variáveis criadas referem-se às características dos sistemas de 

coberturas e fachadas verdes que se mediram no inquérito aos consumidores, explicado no 

capítulo 3.2. Os resultados destas variáveis já foram apresentados previamente no documento 

3,97%

2,14%

3,43%

2,14%

4,20%

2,04%

4,32%

2,54%

4,10%

1,79%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Coberturas verdes Fachadas verdes

W
TP

 (
%

)

1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas Mais de 4 pessoas

2,50% 2,50%
2,75%

1,47%

3,14%

2,22%

2,89%

2,19%

3,43%

2,40%2,42%

1,81%

2,59%

1,53%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

Coberturas verdes Fachadas verdes

w
tp

 (
%

)

T0 T1 T2 T3 T4 T5 Superior

Figura 5.12 - Tipologia vs WTP 



50 
 

quando se demostraram os resultados obtidos de WTP para cada tipo de sistema analisado, 

embora não se tenha feito a análise considerando as características dos modelos como variáveis 

independentes. 

No caso das coberturas verdes a variável simplificativa foi referente à acessibilidade, uma 

vez que se questionou qual a wilingness to pay para coberturas verdes inacessíveis e acessíveis. 

Esta variável foi a que teve uma maior influência positiva nos valores de WTP de todas as 

variáveis independentes analisadas. Na Figura 5.14 é possível observar que a variação da 

disposição a pagar entre os dois tipos de coberturas foi cerca do dobro, demostrando uma clara 

preferência por parte dos consumidores por este tipo de sistemas.  

Nas fachadas verdes a variável simplificativa foi a sua localização no edifício, podendo esta 

ser aplicada numa fachada exterior ou no interior da habitação. Neste caso não se verificou 

nenhum tipo de relação entre as variáveis exterior/interior com a disposição a pagar, não sendo 

por isso possível constatar uma preferência declarada em relação aos dois tipos de sistemas. 

 

 

5.2. Matriz correlação do inquérito aos consumidores 

 

A correlação é um método de análise que permite avaliar qual a forma e intensidade com que 

duas variáveis tendem a variar em conjunto. Os dois métodos mais comuns para calcular 

correlações entre variáveis são através do coeficiente de Pearson e do coeficiente de Spearman 

(Hauke & Kossowski, 2011).  

O coeficiente de Pearson permite avaliar o grau de correlação linear entre duas variáveis 

quantitativas. Este é um coeficiente adimensional e pode tomar valores entre -1 e 1, onde o valor 

1 corresponde a uma relação linear perfeita, 0 quando não existe nenhum tipo de relação e -1 

para uma relação inversa perfeita. Para utilizar a correlação de Pearson é necessário que as 

variáveis sejam quantitativas, tenham uma distribuição normal e que sejam contínuas, o que não 

se verifica nas variáveis definidas neste estudo. 

 

O coeficiente de Spearman permite avaliar o grau de correlação entre variáveis contínuas ou 

ordinais, avaliando a monotonia entre elas, independentemente se a variação é ou não linear. 

Este coeficiente não utiliza diretamente os valores das variáveis, mas sim a sua posição relativa 
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através da ordenação dos resultados, não sendo por isso sensível ao tipo de distribuição ou a 

valores atípicos, designados de outliers. Desta forma, para analisar a relação entre as variáveis 

independentes do inquérito aos consumidores e as variáveis de WTP foi utilizado o coeficiente 

de correlação de Spearman. Tal como o coeficiente de Pearson, este coeficiente pode tomar 

valores entre -1 e 1. Uma relação com um coeficiente de 1 indica que as duas variáveis 

aumentam em conjunto e uma relação com um coeficiente de -1 representa uma relação inversa 

entre as variáveis. Quanto mais próximo o coeficiente estiver de |1|, maior será a relação entre 

as variáveis e quanto mais próximo de 0, menor será essa relação.   

Como foi dito anteriormente, o coeficiente de correlação de Spearman não utiliza os 

resultados obtidos de cada variável (xi e yi), mas sim a posição que esses valores ocupam. Para 

isso foi necessário realizar a ordenação numérica de cada variável, atribuindo o número 1 ao 

menor valor obtido (R (x1)), ao segundo o número 2 (R (x2)) e assim sucessivamente (R (xn)). 

Este processo foi realizado para cada uma das variáveis independentes e dependentes (R (xn) 

e R (yn)). Desta forma o coeficiente de Spearman pode ser calculado pela seguinte equação: 

 

𝜌 = 1 −
6∑ 𝑑2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

 𝜌 – Coeficiente de Spearman 

𝑑 = R (xi) – R (yi) (variação da posição de cada resultado de cada uma das variáveis) 

𝑛 – Número de resultados (corresponde ao número de inquéritos) 

 

Nos casos em que d=0 a correlação será perfeita originando um 𝜌 = 1. Para as situações em 

que os valores são repetidos foi necessário fazer uma média para determinar a posição a atribuir 

a cada valor. Devido ao elevado número em que ocorreram estas situações foi utilizado o 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para construir a matriz de correlação, 

de forma a facilitar este processo. 

Para a construção da matriz de correlação entre as variáveis do inquérito aos consumidores 

optou-se por considerar o modelo inicial de 4 variáveis dependentes, em vez da simplificação de 

apenas duas variáveis, realizada no capítulo anterior na análise bivariada. Desta forma manteve-

se o modelo inicial com coberturas incessíveis e acessíveis e as fachadas exteriores e interiores. 

Na Tabela 5.5 apresentam-se os coeficientes de Spearman calculados para cada uma das 

variáveis independentes em função de cada um dos 4 modelos analisados neste estudo.  

Numa primeira análise observa-se que os valores obtidos para os coeficientes foram 

relativamente baixos, com valores muito próximos de zero. Na tabela apresentada evidenciaram-

se os coeficientes com valor superior a |0,10|, por serem aqueles que indicam poder existir algum 

tipo de correlação entre as variáveis. 
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Tabela 5.5 - Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) 

  WTP 

  Cobertura acessível Cobertura inacessível Fachada exterior Fachada interior 

Satisfação 

Conforto térmico -0,04 -0,01 -0,04 0,01 

Isolamento térmico 0,00 0,03 0,00 0,06 

Espaços verdes -0,03 -0,05 -0,07 -0,06 

Familiaridade Familiarização 0,20 0,23 0,18 0,13 

Sociodemográficas 

Género -0,04 -0,03 -0,04 0,01 

Idade -0,14 0,01 0,02 0,06 

Escolaridade 0,16 0,08 0,10 0,03 

Localização 0,19 0,08 0,10 0,06 

Rendimento -0,01 0,09 0,11 0,11 

Habitação -0,01 0,09 0,06 0,03 

Encargos -0,12 0,02 0,04 0,05 

Tipologia -0,02 -0,03 0,00 -0,02 

Agregado 0,08 0,05 -0,01 0,00 

 

 

As variáveis de satisfação obtiveram valores de correlação muito reduzidos, não permitindo 

observar nenhum tipo de influência direta com os valores de WTP. O conforto térmico e o 

isolamento sonoro foram as que tiveram resultados mais baixos das 3 variáveis, tal como se tinha 

observado pela análise bivariada. A variável espaços verdes apesar de ter obtido coeficientes 

reduzidos revelou ter uma correlação negativa com a WTP nos 4 modelos analisados. Esta 

correlação coincide com o comportamento esperado para este parâmetro, indicando que um 

menor número de espaços verdes na zona de residência poderá levar a um ligeiro aumento da 

WTP por coberturas e fachadas verdes. 

A familiaridade foi a variável que obteve coeficientes de correlação mais elevados para todos 

os modelos analisados. Os coeficientes de Spearman obtidos variaram entre 0,13 e 0,23, 

registando-se os valores mais elevados para ambos os tipos de coberturas. O facto de se terem 

obtido valores positivos revela que o aumento da familiaridade com estes sistemas traduz-se 

num aumento na disposição a pagar, confirmando a análise realizada no capítulo anterior. 

No caso da variável do género o sinal positivo dos coeficientes representa um aumento de 

WTP para o sexo feminino e um sinal negativo um aumento para o sexo masculino. Pela Tabela 

5.5 observa-se que a correlação entre esta variável e os 4 modelos analisados é bastante fraca 

pelo que não é evidente a existência de uma correlação com a WTP. 

A idade também apresentou correlações relativamente fracas com valores próximos de zero, 

com exceção para o modelo de coberturas acessíveis. Para este sistema o coeficiente de 

Spearman foi negativo com um valor de -0,14. Esta correlação revela existir uma ligeira 

valorização da componente da acessibilidade por parte das idades mais jovens. Na análise 

bivariada embora se tenha verificado uma relação semelhante, esta não foi tão evidente devido 

ao facto de se ter juntado os dois sistemas de coberturas, o que revela ser uma limitação da 

análise anterior. 

A variável de escolaridade apresentou uma correlação positiva em todos os modelos e com 

alguma significância nas coberturas acessíveis e nas fachadas exteriores. Esta relação coincide 
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com o esperado e com o verificado na análise bivariada, revelando um ligeiro aumento de WTP 

nos indivíduos com mais habilitações literárias. Contudo, tal como foi referido no capítulo anterior 

esta variável teve uma distribuição bastante distinta da distribuição de qualificações a nível 

nacional, pelo que a evidência revelada neste estudo apenas se deve aplicar à amostra recolhida. 

A variável da localização obteve o valor máximo de correlação para as coberturas acessíveis 

com um coeficiente de 0,19. Nos outros sistemas os coeficientes também foram positivos embora 

com valores mais baixos. A correlação positiva nesta variável representa o aumento da WTP 

para os indivíduos que residem no distrito de Lisboa. Desta forma, a correlação mais elevada 

verificada para as coberturas acessíveis coincidiu com o esperado, revelando que este tipo de 

coberturas tem uma maior valorização na região mais urbanizada do país. 

O rendimento apresentou uma correlação positiva e bastante semelhante para coberturas 

inacessíveis, fachadas exteriores e fachadas interiores, com valores entre 0,09 e 0,11. A relação 

positiva observada indica um aumento da WTP com o aumento dos rendimentos. Os reduzidos 

coeficientes obtidos poderão ser explicados pela análise bivariada realizada no capítulo anterior, 

onde se verificou uma variação não linear e com vários pontos de inflexão, não sendo por isso 

uma variável monótona. Em relação às coberturas acessíveis o coeficiente foi diferente do 

esperado, com um coeficiente spearman praticamente nulo. 

Os encargos verificaram uma correlação com algum significado relativamente às coberturas 

verdes acessíveis, com um coeficiente de -0,12. Esta relação sugere que quem afirmou não 

pagar os encargos com a habitação revela uma maior WTP por coberturas acessíveis. Nos outros 

sistemas esta correlação foi positiva embora com muito pouca expressão.  

As variáveis relativas ao contrato da habitação (compra/arrendamento), tipologia e agregado 

não obtiveram valores significativos nos coeficientes de spearman, não permitindo verificar uma 

correlação direta com a WTP, tal como se tinha observado na análise bivariada. 

 

5.3. Comparação de resultados 

 

Na Figura 5.15 apresentam-se os valores médios de WTP para cada tipo de sistema, obtidos 

em cada um dos inquéritos, observando-se uma diferença significativa entre os dois. Na consulta 

aos especialistas a WTP foi sempre substancialmente maior (duas a três vezes superior) 

relativamente aos valores declarados por parte dos consumidores. Apesar das diferenças 

verificadas nos valores obtidos pelos dois métodos de WTP observa-se que a relação entre os 

sistemas analisados foi bastante semelhante, com uma clara evidência para as coberturas 

verdes acessíveis, que obtiveram sempre valores de WTP superiores aos restantes. Os outros 

sistemas de coberturas e fachadas registaram valores de WTP mais reduzidos e próximos entre 

si em ambos os casos. Em relação às fachadas verificou-se uma ligeira diferença em relação 

aos dois inquéritos, visto que o sistema de fachadas com maior WTP foi o das fachadas 

exteriores, enquanto no inquérito aos especialistas os valores tinham sido praticamente 

semelhantes. As coberturas inacessíveis foram o sistema com a menor WTP para os 

consumidores e para os especialistas. 
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Figura 5.15 – Comparação dos valores médios de WTP 

 

Para além da quantificação dos valores de WTP para coberturas e fachadas verdes 

pretendeu-se analisar neste estudo quais os fatores que influenciam diretamente a opinião dos 

consumidores. Na Tabela 5.6 apresenta-se um resumo das conclusões obtidas para cada uma 

das variáveis, de acordo com inquérito efetuado. 

 

Tabela 5.6 - Resumo da relação entre as variáveis e a WTP 

  Influência na WTP 

 Variáveis 
Inquérito aos 

Consumidores 
Inquérito aos 
especialistas 

Satisfação 

Conforto térmico + + +  

Isolamento térmico + - 

Espaços verdes + - 

Familiaridade Familiarização + + + + + + 

Sociodemográficas 

Género + - 

Idade + - 

Escolaridade + + - 

Localização + + + 

Rendimento + + + + + 

Habitação + - 

Encargos + - 

Tipologia + + + 

Agregado + + 

Variáveis 
simplificativas 

(análise bivariada) 

Acessibilidade 
(coberturas verdes) 

+ + + - 

Exterior/Interior 
(fachadas verdes) 

+ - 

1,98%

4,04%
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Na análise efetuada aos resultados do inquérito aos consumidores observou-se que a 

correlação entre as variáveis foi relativamente fraca. As variáveis que demonstraram um maior 

nível de correlação foram a familiaridade e a acessibilidade para o caso das coberturas verdes. 

Existiram outros fatores que demonstraram influenciar a WTP declarada pelos consumidores 

apenas em alguns dos sistemas analisados, embora com pouca intensidade, tais como o nível 

de escolaridade, a localização e o rendimento. 

Na consulta aos especialistas os fatores identificados como os parâmetros que na opinião 

dos inquiridos têm mais influência na WTP, representados também na Tabela 5.6, constata-se 

que apenas alguns dos fatores coincidem com as variáveis analisadas no primeiro inquérito. Em 

geral, no inquérito aos especialistas os resultados foram mais positivos do que os observados 

nos resultados aos consumidores, como se observa relativamente à satisfação com o conforto 

térmico, ao rendimento e à tipologia. A variável da familiaridade foi identificada como tendo 

influência elevada em ambos os inquéritos, enquanto o agregado não foi considerado como 

relevante em nenhum dos inquéritos. 

 

5.4. Limitações do estudo 

 

Ao longo deste trabalho foram identificadas algumas limitações que se consideraram poder 

ter alguma influência nos resultados obtidos. Estas limitações verificaram-se desde logo na 

metodologia adotada, bem como na construção dos inquéritos e das variáveis analisadas. 

Os métodos de medição de WTP selecionados na metodologia foram os de preferência 

declarada, nomeadamente os inquéritos diretos. Estes tipos de inquéritos estão sujeitos a 

possíveis enviesamentos dos resultados devido a diversos fatores relativos à perceção dos 

inquiridos face ao objeto de estudo, à subjetividade e construção do inquérito e pelos resultados 

serem obtidos através de respostas hipotéticas e não de comportamentos reais. 

O tipo de amostragem utilizado no inquérito aos consumidores, amostragem Não 

Probabilística por Conveniência, não permite saber qual o nível de precisão estatística da 

amostra, sendo por isso difícil utilizá-lo para generalizações para a população. Este tipo de 

amostragem não garante por isso uma correta representatividade da amostra, tal como se 

observou para a variável da localização, onde existiu uma grande concentração de indivíduos 

residentes no distrito de Lisboa. Para além disso a expressão dos outros distritos foi bastante 

reduzida, não tendo sido possível analisar cada região do país. 

Algumas variáveis demostraram algumas deficiências na sua formulação, tanto ao nível da 

pergunta apresentada no inquérito, como nas opções de resposta disponibilizadas. A variável da 

idade foi definida como discreta e com intervalos relativamente curtos, o que dificultou a 

caracterização dos inquiridos e a análise dos resultados relativos a esta variável. A variável do 

rendimento poderia ter sido analisada em função do rendimento mensal do agregado, em vez do 

rendimento líquido mensal, devido às despesas relacionadas com a habitação serem geralmente 

divididas dessa forma. 
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1. Conclusões 

 

As coberturas e fachadas verdes são uma solução que permite diminuir alguns dos principais 

efeitos resultantes do elevado crescimento da população e da forte urbanização dos centros 

urbanos, principalmente ao nível ambiental, tais como a redução do efeito de ilha de calor, 

retenção das águas pluviais, um melhor aproveitamento do espaço, redução do número de 

partículas poluentes no ar e redução da poluição sonora.  

A metodologia utilizada para medir a WTP foi através de métodos de preferência declarada. 

Esta opção resultou da falta de informação relativa a coberturas e fachadas verdes no mercado 

português. O método de preferência declarada baseado em inquéritos diretos permite uma fácil 

obtenção de dados, contudo a estrutura do inquérito e a definição correta das variáveis influencia 

bastante o tratamento de resultados. O tipo de amostragem escolhido, amostragem não 

probabilística por conveniência, embora permita uma fácil acessibilidade aos participantes no 

inquérito, condiciona possíveis generalizações para a população. 

A WTP neste estudo foi medida em função de um acréscimo ao valor mensal da renda, ou 

da prestação bancária de cada indivíduo. Os resultados obtidos para coberturas e fachadas 

verdes em Portugal foram relativamente baixos, embora se encontrem dentro dos intervalos de 

valores obtidos em estudos anteriores. O valor de WTP médio foi de 3% para coberturas verdes 

e de 2,13% para as fachadas verdes. Dentro das coberturas houve uma grande variação nos 

resultados em função do parâmetro da acessibilidade. Para as coberturas acessíveis obteve-se 

um WTP de 4%, face a 2% para as coberturas inacessíveis, revelando que a acessibilidade é 

um parâmetro bastante valorizado por parte dos consumidores e que tem elevada influência na 

sua disposição a pagar. 

Os diversos fatores analisados no inquérito aos consumidores não revelaram ter uma forte 

correlação com a disposição a pagar por estes sistemas. A variável da familiaridade foi a que 

obteve coeficientes de correlação mais elevados, na ordem dos 0,20, indicando que um maior 

conhecimento sobre os benefícios das coberturas e fachadas verdes poderá levar a uma maior 

disponibilidade a pagar. As restantes variáveis que apresentaram alguma ligeira correlação com 

os valores de WTP foram o nível de escolaridade (relação positiva), a localização (relação 

positiva com os indivíduos residentes no distrito de Lisboa) e o rendimento (embora não se tenha 

verificado para as coberturas acessíveis). As correlações verificadas apenas podem ser 

consideradas válidas para a amostra deste estudo. Para outra metodologia e método de 

amostragem os resultados poderiam ter sido diferentes. 

No inquérito aos especialistas obteve-se valores de WTP duas a três vezes superiores aos 

valores obtidos no inquérito aos consumidores, tendo-se verificado um valor de 8,75% para 

coberturas acessíveis, 4,04% para coberturas inacessíveis, 5,50% para fachadas exteriores e de 

6,25 % para fachadas interiores. Segundo os especialistas consultados o conhecimento dos 

benefícios das coberturas e fachadas e o rendimento médio são os fatores que mais influenciam 

a disposição a pagar, coincidindo com os resultados obtidos no inquérito aos consumidores. As 
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políticas de incentivo e informação dos consumidores acerca dos custos e dos benefícios foram 

as medidas mais sugeridas por parte dos especialistas consultados, como forma de aumentar a 

disponibilidade a pagar por coberturas e fachadas verdes. 

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

 

No seguimento do trabalho realizado e de forma a responder a algumas limitações 

identificadas ao longo deste trabalho sugerem-se os seguintes desenvolvimentos futuros: 

 

- Aplicação de métodos de inquéritos indiretos ou de preferência revelada, de forma a 

comparar com os resultados de WTP obtidos neste estudo; 

- Utilização de outros modelos de amostragem que permitam uma generalização dos 

resultados; 

- Aprofundar a análise sobre as componentes de acessibilidade e familiaridade, por terem 

sido as variáveis com maior correlação com a WTP. No caso da acessibilidade devem ser 

analisados quais os tipos mais valorizados, como a acessibilidade física ou visual, e na 

familiaridade quais os conhecimentos associados a custos e benefícios que têm uma maior 

influência na preferência dos consumidores.   
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Anexos 

Anexo 1 – Inquérito aos consumidores 

 

Avaliação da disposição para pagar por coberturas e fachadas verdes, no sector da 

habitação 

Caro(a) participante, 

O presente inquérito surge no âmbito de uma dissertação de Mestrado de Engenharia Civil do 

Instituto Superior Técnico. O seu principal objetivo é avaliar a disposição a pagar por coberturas 

e fachadas verdes em casas/edifícios de habitação por parte da população em Portugal.  

Este estudo tem uma finalidade unicamente académica, pelo que o anonimato e 

confidencialidade dos dados são garantidos. Não existem respostas certas ou erradas, pedindo-

-se apenas que responda com a maior honestidade e sinceridade.  

O inquérito não deverá demorar mais de 5 minutos a ser preenchido. 

Obrigado desde já pela sua participação. 

 

Secção 1 

Classifique as 4 afirmações seguintes: 

 

1 - Estou satisfeito(a) com o conforto térmico da minha habitação: 

- Discordo totalmente 

- Discordo parcialmente 

- Indiferente 

- Concordo parcialmente 

- Concordo totalmente 

 

2 - Estou satisfeito(a) com o isolamento sonoro da minha habitação: 

- Discordo totalmente 

- Discordo parcialmente 

- Indiferente 

- Concordo parcialmente 

- Concordo totalmente 

 

3 - Estou satisfeito(a) com o número de espaços verdes na minha zona de residência: 

- Discordo totalmente 

- Discordo parcialmente 

- Indiferente 

- Concordo parcialmente 

- Concordo totalmente 
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Secção 2 

 

4- Está familiarizado(a) com coberturas/fachadas verdes? 

- Nunca ouvi falar 

- Já ouvi falar, mas desconheço quais os benefícios associados a este tipo de sistemas construtivos 

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

 

Para as 4 perguntas seguintes deve responder quanto estaria disposto(a) a pagar a mais em percentagem 

da renda da sua casa ou da prestação bancária: 

 

Exemplo: Se a sua renda ou prestação ao banco for de 500 € e se responder que está disposto(a) a pagar 

6% desse valor, significa que está disposto(a) a pagar mais 30 € mensais, ou seja, um total de 530 € por 

mês. 

 

5 - Quanto estaria disposto(a) a pagar a mais para ter uma cobertura verde inacessível na sua casa/edifício 

(% do valor da renda/ prestação bancária)?  

 

- 0%  

- 0% - 2,5% 

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

 

 

 

 

6 - Quanto estaria disposto(a) a pagar a mais para ter uma cobertura verde acessível na sua casa/edifício 

(% do valor da renda/prestação bancária)? 

 

- 0% 

- 0% - 2,5% 

- 2,5% - 5%  

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 
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7 - Quanto estaria disposto(a) a pagar a mais para ter uma fachada verde no exterior da sua casa/edifício 

(% do valor da renda/prestação bancária)? 

 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5%  

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

 

 

 

8 - Quanto estaria disposto(a) a pagar a mais para ter uma fachada verde no interior da sua casa/edifício 

(% do valor da renda/prestação bancária)? 

 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

 

 

 

Secção 3 

 

9 - Género: 

- Feminino 

- Masculino 

 

10 - Idade: 

- Menos de 18 

- 18 a 35 

- 36 a 55 

- Mais de 55 

 

11 - Nível de escolaridade: 

- 2º Ciclo do ensino básico 

- 3º Ciclo do ensino básico 

- Ensino secundário 

- Qualificação de nível pós-secundário 

- Licenciatura; Mestrado; Doutoramento  
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12 - Distrito em que reside: 

- Selecionar 

 

13 - Qual o seu rendimento médio mensal? 

- 0 € 

- 0 € a 500 € 

- 500 € a 1000 € 

- 1000 € a 1500 € 

- 1500 € a 2000 € 

- 2000 € a 2500 € 

- Mais de 2500 € 

 

14 - Tipo de habitação em que reside:  

- Casa própria 

- Casa arrendada 

 

15 - Os encargos com a habitação são pagos por si? (renda/empréstimos bancários) 

- Sim 

- Não 

 

16 - Qual é a tipologia da sua habitação? 

- T0 

- T1 

- T2 

- T3 

- T4 

- T5 

- Superior 

 

17 - Qual a dimensão do seu agregado familiar? 

- 1 pessoa 

- 2 pessoas 

- 3 pessoas 

- 4 pessoas 

- Mais de 4 pessoas 

 

 

A sua resposta foi registada.  

Muito obrigado pela sua disponibilidade 
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Anexo 2 – Inquérito aos especialistas 

 

Avaliação da predisposição para pagar por coberturas e fachadas verdes em Portugal 

 

Caro(a) participante, 

O presente inquérito surge no âmbito de duas dissertações de Mestrado de Engenharia Civil do 

Instituto Superior Técnico. O seu principal objetivo é avaliar a predisposição para pagar por 

coberturas e fachadas verdes em casas/edifícios de habitação e comércio/serviços por parte da 

população em Portugal.  

Este estudo tem uma finalidade exclusivamente académica, pelo que o anonimato e 

confidencialidade dos dados são garantidos. Não existem respostas certas ou erradas, pedindo-

se apenas que responda com a maior honestidade e sinceridade.  

O inquérito deverá demorar aproximadamente 10 minutos a ser preenchido. 

Obrigado desde já pela sua participação. 

 

Secção 1 

Qual pensa ser o valor médio de willingness to pay em Portugal? (% do valor da renda/prestação bancária) 

Nota: A willingness to pay representa qual a disponibilidade para pagar, acima do valor normal (geralmente 

medida em percentagem do valor de compra ou arrendamento), por um espaço com coberturas e/ou 

fachadas verdes. 

 

1 - Em coberturas verdes inacessíveis: 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

2 - Em coberturas verdes acessíveis: 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

3 - Em fachadas verdes exteriores: 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 
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4 - Em fachadas verdes interiores: 

- 0% 

- 0% - 2,5%  

- 2,5% - 5% 

- 5% - 7,5% 

- 7,5% - 10% 

- Mais que 10% 

 

Secção 2 

5 - Qual dos sistemas construtivos tem maior expressão, atualmente, no mercado português? 

- Coberturas verdes  

- Fachadas verdes 

6 - Considera que tem havido um aumento da aplicação de coberturas e fachadas verdes nos últimos anos, 

em Portugal? 

- Sim 

- Não 

7 - Se sim, qual considera ser a taxa média de crescimento anual deste tipo de sistemas construtivos, em 

Portugal? 

- ____% 

8 - Este tipo de sistemas tem tido uma maior aplicação em que sector? 

- Público 

- Privado 

9 - Em que tipo de construções têm sido mais aplicadas as coberturas e fachadas verdes? 

- Construções novas 

- Construções existentes (reabilitações) 

- Outro:_______ 

10 - Quais os tipos de edifícios onde estes sistemas são mais aplicados? 

- Habitação 

- Comércio 

- Serviços 

- Estacionamento; Estações de transporte 

- Escolas 

- Hospitais 

- Recintos 

- Hotéis 

- Restaurantes 

- Industriais 

- Outro:_______ 

 

Secção 3 

11 - Considera que a aplicação de políticas baseadas em incentivos e/ou benefícios fiscais para a aplicação 

de coberturas e fachadas verdes em Portugal teria um efeito positivo na WTP (willingness to pay) em 

Portugal? 

- Sem efeito 

- Efeito reduzido 

- Efeito mediano 
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- Efeito elevado 

12 - Quais os principais fatores que influenciam a escolha deste tipo de sistemas construtivos? 

 1 2 3 4 5 

- Melhorar a estética do 
edifício 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Melhorar o conforto 
térmico 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Passar uma ideia de 
sustentabilidade 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Aumentar o valor de 
mercado do imóvel 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Reduzir os efeitos da 
poluição 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

13 - Quais os maiores obstáculos relativos à aplicação deste tipo de soluções em Portugal? 

 1 2 3 4 5 

- Viabilidade financeira ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Desconhecimento do 
mercado 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Falta de conhecimentos 
técnicos por parte dos 
empreiteiros para aplicar 
este tipo de sistemas 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

14 - Qual o nível de influência que atribui às seguintes características da amostra nos valores de WTP 

obtidos para os imóveis de habitação? 

 1 2 3 4 5 

- Melhorar a estética do 
edifício 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Melhorar o conforto 
térmico 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Passar uma ideia de 
sustentabilidade 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Aumentar o valor de 
mercado do imóvel 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

- Reduzir os efeitos da 
poluição 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

18 - Quais as principais medidas que na sua opinião devem ser implementadas de forma a aumentar a 

disponibilidade a pagar por coberturas e fachadas verdes, por parte da população portuguesa? 

- _______ 

 

Secção 4 

19 – Nome: 

20 – Idade: 

21 – Formação: 

22 – Profissão: 

A sua resposta foi registada.  

Muito obrigado pela sua disponibilidade.  
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Anexo 3 - Resultados sociodemográficos da amostra (Inquérito aos 

consumidores) 

 

  Nº de respostas % 

Género 

Feminino 317 56% 

Masculino 245 44% 

Total 562 100% 

Idade 

Menos de 18 0 0% 

18 a 35 281 50% 

36 a 55 178 32% 

Mais de 55 103 18% 

Total 562 100% 

Nível de escolaridade: 

2º Ciclo do ensino básico 3 1% 

3º Ciclo do ensino básico 6 1% 

Ensino secundário 76 13% 

Qualificação de nível pós-
secundário 

44 8% 

Licenciatura; Mestrado; 
Doutoramento 

433 77% 

Total 562 100% 

Localização 

Lisboa 326 58% 

Outros 236 42% 

Total 562 100% 

Rendimentos 

Sem rendimentos 88 16% 

0€ a 500€ 32 6% 

501€ a 1000€ 149 27% 

1001€ a 1500€ 138 25% 

1501€ a 2000€ 71 13% 

2001€ a 2500€ 36 6% 

Mais de 2500€ 48 9% 

Total 562 100% 

Tipo de habitação 

Casa arrendada 128 23% 

Casa própria 434 77% 

Total 562 100% 

Os encargos com a habitação 
são pagos por si? 

Sim 342 61% 

Não 220 39% 

Total 562 100% 

Tipologia 

T0 1 0% 

T1 37 7% 

T2 106 19% 

T3 208 37% 

T4 137 24% 

T5 40 7% 

Superior 33 6% 

Total 562 100% 

Agregado 

1 pessoa 52 9% 

2 pessoas 119 21% 

3 pessoas 165 29% 

4 pessoas 161 29% 

Mais de 4 pessoas 65 12% 

Total 562 100% 

 


