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CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:
CONTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA

1. SUSTENTABILIDADE &
COMPETITIVIDADE
O debate sobre o confronto entre a indústria
e a defesa do ambiente acontece, de forma
generalizada, na década de 60. Silent Spring, de
Rachel Carson, e a comemoração do primeiro
Dia da Terra, em 1970, são dois dos marcos
associados ao início de uma reflexão que questiona
o modelo de desenvolvimento em vigor, exigindo a
emergência de novos paradigmas na relação entre
o homem (e a actividade por ele produzida) e a
natureza. É na sequência da valorização da temática
ambiental que, em 1987, é publicado no Relatório
de Brundtland a definição de desenvolvimento
sustentável, que faz o apelo a comportamentos
ambientalmente mais responsáveis de forma a
garantirmos os recursos naturais necessários para
satisfazer as necessidades das gerações futuras.
Hoje, a sustentabilidade é um tema obrigatório das
empresas que pretendem garantir criação de valor
no longo prazo. A valorização ambiental por parte
da sociedade e a expectativa de comportamento
ético das empresas para com os seus diversos
stakeholders têm transformado a sustentabilidade
num compromisso empresarial.
A abordagem inicial à sustentabilidade de muitas
empresas dos setores da promoção imobiliária
e construção começou pela implementação de
políticas de sustentabilidade e de sistemas
de gestão ambiental, higiene e segurança e
responsabilidade social, de forma a assegurar uma
gestão mais adequada dos aspetos ambientais
e sociais da sua actividade. No entanto, as
estratégias de sustentabilidade dos principais
players estão focadas na promoção/construção de
edifício sustentáveis.

Há cerca de vinte anos atrás, um dos primeiros
sistemas de certificação ambiental dos edifícios –
o BREEAM - começava a ser definido, criando o que
é hoje uma ferramenta, à semelhança de outros
sistemas que entretanto foram surgindo, de apoio
a quem pretende promover a sustentabilidade no
edificado. Seguir as recomendações do BREEAM
significa escolher promover a construção de edifícios
mais eficientes em termos do consumo de energia
e água, e com níveis de qualidade do ar interior
superior ao que a legislação exige promovendo,
por isso, um nível de bem-estar da habitabilidade
do edifício bastante atrativo para os seus futuros
utilizadores; Os sistemas de certificação ambiental
premeiam ainda os edifícios que compensem a
perda de biodiversidade do local devido ao ambiente
construído, que tenham níveis de poluição inferiores
aos permitidos pela legislação nacional, e que
promovam uma menor utilização de transporte
privados. No capítulo dos materiais, estes sistemas
recomendam que a selecção dos materiais tenha
em consideração os impactes ambientais e sociais
ao longo do ciclo de vida do produto.
Para isso o BREEAM criou um guia verde – o green
guide – onde atribui a uma lista de materiais um
determinado ranking de acordo com o nível de
sustentabilidade de cada um. Atualmente existem
mais de 700.000 edifícios registados no BREEAM e
116.000 certificados; os promotores destes últimos
começam agora a comunicar, com evidências
concretas, os benefícios económicos, ambientais, e
de saúde e bem-estar por eles gerados.
No atual contexto económico pode parecer
contraproducente investir na construção sustentável.
Esta perceção poderá mudar se considerarmos
os resultados de alguns estudos realizados sobre
performance económica dos edifícios certificados:
taxas de ocupação, valor das rendas e do activo
superiores aos valores registados em edifícios não
certificados. Por outro lado ao melhor desempenho
ambiental do edifício conduz a consumos mais
eficientes e a uma diminuição de custos.
No atual contexto de crise económica faz todo
o sentido que o gestor identifique a forma como
a sustentabilidade o pode apoiar a enfrentar
este período, ajudando-o a criar valor para a sua
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organização. Algumas empresas destes dois setores
têm comunicado práticas e objetivos nesta área.
A HOTCHIEF, por exemplo, conta com um vasto
número de edifícios certificados, tendo muitos deles
recebidos distinções especiais.
Em 2008, a subsidiária Turner, com atividade nos
EUA, obteve um volume de contratos de edifícios
sustentáveis com valor de 2,2 mil milhões de euros.
Em janeiro de 2009, 40% das encomendas de
novos projetos contabilizadas correspondiam a
“edifícios verdes”. O segundo exemplo é dado
pela Skanska, que definiu que todos os novos
projetos na Europa deverão cumprir os requisitos
da iniciativa EU GreenBuilding, enquanto nos EUA
deverão ser desenvolvidos de modo a obterem, no
mínimo, o nível “LEED Gold Certification” mais de
500 profissionais acreditados nos vários sistemas
de avaliação. Do lado da promoção imobiliária, a
Land Securities, um dos líderes do setor imobiliário
no Reino Unido, que gere um portefólio avaliado em
cerca de 11 mil milhões de euros, definiu o nível
“Very Good” do BREEAM como mínimo aceitável
para todos os novos projetos.

2. SUSTENTABILIDADE NOS
SETORES DA CONSTRUÇÃO E
PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
A consciência dos problemas da Sustentabilidade
tem vindo a tomar cada vez maior importância para
a Sociedade. O desenvolvimento de atividades
económicas produtivas, que criem valor e qualidade
de vida para as comunidades, sem comprometer a
manutenção do ambiente natural são as bases da
mudança de um negócio tradicional para um negócio
sustentável.
Por consequência os diferentes setores de
atividade têm vindo a integrar nas suas operações
conceitos e práticas que permitam a criação de
valor económico, ambiental e social no longo prazo.
Assim se passa também ao nível do setor da
construção e imobiliário.

Este setor tem uma expressão significativa ao
nível do emprego e riqueza gerada. Só o setor da
construção representa cerca de 20% do emprego ao
nível nacional e 29% do total do Valor Acrescentado
Bruto [1]. Mas a sua importância não deriva só
da sua expressividade na economia, mas também
da sua característica de suporte de muitas outras
atividades, que se realizam a montante e jusante
da atividade de construção (aqui considerada como
a transformação de matérias-primas em produtos
finais, edifícios e infraestruturas), e que vão
desde as atividades de arquitetura e engenharia,
à extração e comercialização de materiais e
equipamentos, às atividades de promoção
imobiliária e marketing.
Devemos então considerar de uma forma ampla
todo o seu ciclo de vida e as relações entre
as diferentes entidades envolvidas, quando
pretendemos tornar a atividade mais sustentável.
Sendo uma atividade que envolve uma cadeia
de relações complexa e com grande número de
intervenientes é importante que cada um esteja
consciente da sua responsabilidade e da sua
contribuição para um projeto mais sustentável.
O facto de ser uma atividade que está em plena
internacionalização traz responsabilidades
acrescidas para as empresas. Os mercados
preferenciais de expansão são tipicamente países
em desenvolvimento e em que a legislação e
regulamentação da atividade é menos rigorosa
que ao nível nacional, resultando em impactes
relacionados com as condições de trabalho,
sinistralidade, direitos humanos e impactes
ambientais. É por isso imprescindível que as
políticas das empresas e seu modo de atuação
sejam coerentes em qualquer atividade ou
localização geográfica em que atuem.
Sendo um setor assente numa cadeia de relações
complexa, as empresas acabam muitas vezes por
não ter controlo sobre todos os riscos que podem
ocorrer, que apesar de não serem diretos, existem
no seio da sua cadeia de valor.
Este é tipicamente o caso da questão de segurança
e condições de trabalho, visto que grande parte
dos recursos humanos envolvidos, sobretudo na
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fase de obra, são da responsabilidade de empresas
subcontratadas. Para a gestão eficaz destes riscos
devem ser incluídos procedimentos de prevenção
e controlo, que podem ser tomadas no momento
da contratação, incluindo requisitos específicos, ou
ao nível operacional através de procedimentos de
supervisão ou monitorização.
A integração da sustentabilidade ao nível corporativo
numa empresa é, por isso, um fator decisivo para a
sustentabilidade ao nível operacional.
A construção de um sistema de gestão sustentável
desenvolvido a partir de uma estrutura de governo
dedicada, permite a identificação de mecanismos
e responsabilidades ao nível interno e na relação

com entidades externas que resultam numa maior
atratividade da empresa, quer ao nível da retenção
e motivação do seu capital humano, na sua atuação
ética e responsável, na gestão eficiente dos
recursos, quer ainda na diferenciação gerada pelos
seus projetos.
Os sistemas de gestão sustentável devem incluir
a criação de procedimentos e implementação de
medidas que permitam a melhoria de aspetos
críticos identificados e que promovam a melhoria
contínua. O sistema deve ainda garantir a existência
de objetivos, acompanhados ao longo do tempo, de
forma a facilitar a tomada de decisão e a orientar a
estratégia da empresa.

TABELA 1. Benefícios da Sustentabilidade na construção e imobiliário.

NÍVEL CORPORATIVO

CICLO DE VIDA DE UM PROJECTO

•

Diferenciação dos projetos criados face
à concorrência;
Fortalecimento da imagem e reputação
junto de clientes, fornecedores,
entidades reguladoras, governos e
investidores.

•
•
•
•

Maior valor dos ativos;
Maior retorno do investimento;
Valor de rendas aumenta;
Taxas de ocupação aumentam.

Redução de custos por implementação
de práticas de gestão que permitem o
uso eficiente de recursos.

•

Redução de consumos de recursos
naturais (energia, água, matériasprimas);
Redução de emissões e descargas
poluentes.

•
ASPETOS ECONÓMICOS

•
ASPETOS AMBIENTAIS

•
•
•

ASPETOS SOCIAIS

Adaptado de [2].

•

Maior capacidade de atrair e reter
talento;
Maior motivação e produtividade dos
colaboradores;
Reconhecimento da comunidade,
atribuindo a “licença para operar”.

•
•
•
•

Elevados níveis de conforto e bemestar;
Maior produtividade dos ocupantes;
Redução de doenças relacionadas com
a qualidade do ambiente interno;
Integração na comunidade local,
respeitando o contexto cultural,
arquitetónico e sociológico do local.

7

3. SUSTENTABILIDADE NO CICLO
DE VIDA DE UM EDIFÍCIO
A Sustentabilidade de uma construção depende das
medidas implementadas em todas as fases do ciclo
de vida do projeto. No entanto, as fases iniciais de
planeamento e de projeto são fundamentais, na
medida em que as opções nelas tomadas terão
efeitos nas fases subsequentes, sobretudo ao nível
da operação que é a fase mais longa do ciclo de
vida de um projecto.
FIGURA 1. Ciclo de vida de um projeto de construção e medidas de sustentabilidade associadas

PLANEAMENTO
•
•
•
•

DEMOLIÇÃO
•
•

Estudo de estratégias e
soluções;
Incorporação dos custos e
benefícios;
Escolha do local;
Funcionalidade, durabilidade e
adaptabilidade.

Reutilização e reciclagem
de materiais;
Gestão de resíduos.

PROJETO DE EXECUÇÃO
•
•
•

CONSTRUÇÃO

OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO
•
•
•
•

Utilização adequada por parte
dos ocupantes;
Monitorização;
Manutenção adequada;
Atualização para tecnologias
mais eficientes.

Desenho deve incluir soluções
passivas e que permitam
aproveitamento da luz natural;
Estudo de soluções que
permitam maximizar o
desempenho eficiente;
Inclusão de sistemas e
equipamentos eficientes.

•
•
•

Protecção da envolvente
quanto à emissão de poeiras,
resíduos, efluentes...;
Protecção do solo da erosão e
compactação;
Gestão do volume de terras,
materiais e resíduos.
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Na fase de planeamento devem ser estudadas
as estratégias e soluções mais adequadas para
um desempenho sustentável do edifício. O custo
do ciclo de vida completo do edifício deve ser
também avaliado, pois será a base para a tomada
de decisão quanto à inclusão de determinadas
medidas ou tecnologias.
Nesta fase é também importante a escolha do
local de implantação, visto que determinará o uso
eficiente do solo e terá grande influência ao nível do
desempenho do edifício, decorrente das condições
climáticas e exposição solar.

Na fase de construção ou renovação devem ser
minimizados todos os impactes resultantes da
atividade construtiva, nomeadamente a emissão de
poeiras devido a movimentação do solo e transporte
de materiais, o ruído e vibrações emitidos pelo
funcionamento de máquinas e equipamentos, o
desperdício no uso de materiais, água e energia,
entre outros. É nesta fase que são postas em
prática as medidas planeadas e projetadas
anteriormente e é fundamental que tudo decorra
como planeado. Sendo uma atividade em que existe
um risco elevado é essencial garantir as condições
de segurança na obra.

Algumas boas práticas na fase de planeamento:

Algumas boas práticas na fase de construção:

•

•
•

•
•
•

Reconstrução ou reconversão de áreas previamente
construídas e reabilitação/aproveitamento de
estruturas existentes;
Estudos para a orientação do edifício de forma a
beneficiar das condições climáticas e exposição
solar;
Integração na envolvente: acesso a transportes,
comércio, serviços e espaços de lazer;
Avaliação dos custos e benefícios de soluções
eficientes, por exemplo: equipamentos de produção
de energias renováveis, sistemas de aproveitamento
e reciclagem de água, entre outros.

Na fase de projeto de execução estudam-se as
características técnicas e as medidas a implementar
no projeto para que se obtenha a melhor
performance possível, em termos de consumos de
energia, materiais e água e para que se minimize a
produção de resíduos e efluentes.
Algumas boas práticas na fase de projeto:
•
•
•
•

•

Garantir que o projeto beneficia da orientação solar e
da luz natural;
Promover a utilização de soluções passivas de
arquitetura, que garantam conforto térmico e
exposição solar adequada;
Promover a utilização de materiais ecológicos, com
conteúdo reciclado e não tóxicos.
Promover a utilização de sistemas eficientes de
utilização de água potável e aproveitamento de águas
pluviais e implementação de sistemas de reciclagem
de águas residuais;
Promover a utilização de sistemas de produção de
energia por fontes renováveis.

•
•
•

Assegurar a proteção do ambiente envolvente;
Garantir a proteção do solo contra a erosão e
compactação;
Minimizar os impactes do ruído e vibrações,
decorrentes dos equipamentos e máquinas em
funcionamento;
Gerir eficientemente os resíduos, maximizando a
reutilização de materiais e de terras;
Garantir condições de saúde e segurança na obra.

A fase de operação é a fase mais longa do ciclo
de vida de um edifício e estima-se que 85% dos
impactes ambientais de um edifício ocorram nesta
fase [6].
No entanto estes impactes são muitas vezes
decorrentes das opções tomadas anteriormente.
As medidas mais importantes na operação
estão relacionadas com os comportamentos
dos ocupantes, de forma a garantir uma correta
utilização de equipamentos que gera uma eficiente
utilização dos recursos.
A monitorização da performance é também
importante para verificar o correto funcionamento do
edifício e verificar necessidades de manutenção que
vão ocorrendo ao longo do tempo e contribuem para
uma maior durabilidade do edifício.
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Algumas boas práticas na fase de operação:
•
•
•
•

Assegurar a boa utilização por parte dos ocupantes,
divulgando a informação necessária e alerta-los para
os comportamentos adequados;
Garantir a monitorização da performance;
Realizar manutenção adequada de equipamentos;
Atualizar tecnologias que vão sendo substituídas no
mercado, ao longo do tempo.

4. BENEFÍCIOS DOS EDIFÍCIOS
SUSTENTÁVEIS
Todos tomamos por certo que a sustentabilidade
é importante, mas alguns factos são indiscutíveis
quando falamos da necessidade de promover a
construção de edifícios sustentáveis:
•

Cerca de 90% do nosso tempo é passado em
edifícios, por isso precisamos de ambientes
saudáveis, que promovam o bem-estar,
segurança e conforto dos ocupantes. Num
edifício sustentável as condições de qualidade
do ar e conforto permitem reduzir a incidência
de doenças nos ocupantes, melhorar a sua
produtividade e reduzir o absentismo. Diversos
estudos indicam que os custos associados
à redução de produtividade são significativos
quando comparados com custos de construção
ou da energia [3].

•

Os riscos ambientais têm impactes financeiros,
nomeadamente sob a forma de multas e
sanções, ou mesmo dos custos associados ao
desempenho. No entanto, as empresas que
mais cedo incorporarem soluções sustentáveis
serão as que estarão mais preparadas para
responder a uma legislação cada vez mais
exigente. Estima-se que um edifício certificado
segundo o sistema LEED permita 8 a 9% de
redução nos custos de operação [5].

•

Um edifício sustentável constitui um fator
de diferenciação no mercado, dado que os
clientes finais já percecionam as vantagens
sociais e ambientais, bem como económicas,
associadas a estes edifícios. Numa época
em que a crise económica tem abrandado o
crescimento da atividade da construção, há
necessidade de diferenciar os negócios tornandoos mais atrativos aos investidores. Em termos
económicos um edifício sustentável pode gerar
benefícios superiores, na venda (+13% [4])
ou nas rendas (+3% [4]) face a um edifício
convencional, sendo que as taxas de ocupação
destes edifícios tendem a ser superiores (+3,5%
[5]).

A última fase do ciclo de vida é a fase de
demolição. Nesta fase é importante garantir que
há uma gestão adequada dos materiais e resíduos
decorrentes da demolição.
Deverá dar-se prioridade à reutilização de
materiais no local, para aproveitamento numa
nova construção, ao seu encaminhamento para
reutilização noutro local ou à sua reciclagem.
A fração que não for possível aproveitar, deve ser
gerida como um resíduo, de acordo com as suas
características.
Algumas boas práticas na fase de demolição:
•
•

Reutilização e reciclagem de materiais;
Gestão adequada de resíduos.

•
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A tendência será para a certificação ambiental
de edifícios se tornar obrigatória, iniciandose com a inclusão de alguns critérios que já
existem nos sistemas voluntários de certificação
na legislação aplicável aos edifícios públicos,
como já acontece em algumas partes dos
EUA (certificação LEED) e no Reino Unido
(certificação BREEAM).

5. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE
EDIFÍCIOS
Os sistemas de avaliação e certificação ambiental
de edifícios surgiram da necessidade de avaliar o
desempenho dos edifícios de forma a permitir um
benchmark fiável e o reconhecimento dos edifícios
sustentáveis face aos restantes.
Estes permitem identificar de uma forma
transparente o nível de cumprimento de
determinados requisitos que orientam o
desempenho de um edifício sustentável, como
sejam os consumos energéticos, a escolha de
materiais, os resíduos produzidos, a qualidade do ar,
ou mesmo a gestão do edifício, entre outros.
Existem inúmeros sistemas de avaliação e
certificação ambiental de edifícios, sendo os mais
difundidos ao nível global o BREEAM (Building
Researh Establishment Environmental Assessment
Method) do Reino Unido e o LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) dos EUA.
Estes sistemas, embora diferentes, são globalmente
constituídos por requisitos organizados em
diferentes categorias de avaliação, que variam de
sistema para sistema. Ambos os sistemas possuem
diferentes esquemas de aplicação, consoante o tipo
e utilização do edifício e por vezes especificidades
de acordo com a zona geográfica.
A avaliação também varia. Enquanto no BREEAM é
realizada por um Assessor com formação BREEAM
e certificada pelo BRE, no LEED a avaliação é

realizada pela própria entidade certificadora
o USGBC. No cálculo do nível de certificação,
enquanto no LEED cada categoria possui um
determinado número de pontos disponíveis que ao
serem obtidos revertem num nível de certificação,
no BREEAM cada categoria possui um peso
diferente, havendo uma ponderação das pontuações
obtidas, que revertem no nível de certificação.
Mas em alguns pontos os sistemas concordam:
o envolvimento desde a fase de projecto de
especialistas que possam orientar a incorporação
de medidas de sustentabilidade no projeto é um dos
pontos de contacto entre os dois sistemas.

BREEAM

116.000 edifícios certificados
714.000 edifícios registados
aguardando a certificação
(2009)

LEED

7.368 edifícios comerciais certificados
29.101 edifícios comerciais
registados aguardando a certificação
(outubro de 2010)
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TABELA 2. Comparação entre os sistemas de avaliação ambiental de edifícios BREEAM e LEED.

IMPLEMENTAÇÃO

ESQUEMAS

ASPETOS SOCIAIS

NÍVEIS

AVALIAÇÃO
CERTIFICAÇÃO
MELHOR PRÁTICA
QUANTIFICAÇÃO

BREEAM

LEED

1990

1998

Offices
Retail
Industrial
Education
Courts
Prisons
Healthcare
Multi-residential
Communities
Eco-homes
International
Other buildings
In-use
Domestic Refurbishment

New Construction
Existing buildings Operations and Maintenance
Commercial
Interiors
Shell & Core
School
Retail
Healthcare
Homes
Neighbourhood Development

Managment
Health and Well being
Energy
Transport
Water
Materials
Waste
Land use and ecology
Pollution

Sustainable sites
Water efficiency
Energy and atmosphere
Materials and resources
Indoor Environmental Quality
Innovation in design

Pass
Good
Very good
Excellent
Outstanding

Certified
Silver
Gold
Platinum

Assessores BREEAM

USGBC

BREEAM

USGBC

Baseia-se na legislação

Os standards são opcionais, prevalecendo o mais
exigente

Baseada na eficiência

Baseada em custo

Adaptado de [7].

Ambos os sistemas possuem pontos fortes e
fracos, dos quais destacamos:

PONTOS FORTES

BREEAM

LEED

•
•
•

Permite benchmarking;
Auditoria independente;
Pode certificar qualquer tipo de edifício
contendo esquema específico para o efeito.

•

•
•

Custo de implementação;
Requisitos muito precisos e com
especificação do tipo de tecnologias a
utilizar;
Sistema de ponderação mais complexo.

•
•

PONTOS FRACOS
•

•
•

•

Boa difusão da informação e boa estratégia de
marketing;
Maior liberdade no cumprimento de requisitos;
Não necessita de um assessor com formação
para realização do processo.
Documentação necessária extensa;
Dificuldade de avaliação em edifícios com
diferentes funções e formas;
Auditoria realizada pela entidade certificadora.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:

PAPER
SOBRE
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6. BOAS PRÁTICAS: ALGUNS
CASOS DE ESTUDO

Hochtief, Skanska, Land Securities e Accor, ou pelo
facto de terem expressão no mercado nacional,
como é o caso da Chamartín Imobiliária.

Existem diversos exemplos de empresas que
integram a sustentabilidade nos seus negócios. Em
seguida apresentamos alguns casos de estudo de
empresas, com um posicionamento de referência no
âmbito da sustentabilidade.

Nestas empresas preocupámo-nos em avaliar,
através da informação pública disponível,
a existência de políticas e objetivos de
sustentabilidade, relacionados sobretudo com a
sustentabilidade ao nível do projeto, bem como
os seus resultados e alguns exemplos de projetos
desenvolvidos por estas empresas.

Algumas delas, internacionais que são líderes em
índices financeiros de sustentabilidade, como a

HOCHTIEF (www.hochtief.com)

EMPRESA DO SETOR DA CONSTRUÇÃO
70.000 COLABORADORES
20,16 MIL MILHÕES DE VENDAS

A HOCHTIEF é um dos líderes mundiais no setor
da construção, possuindo mais de 70.000
empregados.

INTEGRA O DJSI DESDE 2006
94 EDIFÍCIOS CERTIFICADOS EM
DIFERENTES SISTEMAS

A empresa oferece um conjunto integrado de
serviços que cobrem todo o ciclo de vida do
setor: desenvolvimento, construção e operação de
infraestruturas, edifícios (comerciais, residenciais) e
outras instalações.
Em 2010 registou vendas de 20,16 mil milhões de
euros e pertence ao DJSI (Dow Jones Sustainability
Index (1)) desde 2006.
Este gigante mundial do setor tem na construção
sustentável uma das suas apostas estratégicas,
tendo definido, para o efeito, os seguintes objetivos:
•

Aumentar o nº de edifícios certificados em todas
as regiões em que opera e de acordo com o
sistema de avaliação mais usado regionalmente
(DGNB na Alemanha, LEED na América e resto
da Europa e Green Star na Austrália, entre
outros). Este objetivo inclui os próprios edifícios
do grupo (atuais e futuros);

(SETEMBRO 2009)

•

Aumentar o nº de profissionais acreditados nos
vários sistemas de avaliação;

•

Aprofundar a integração das várias divisões do
grupo, de modo a generalizar a utilização das
melhores práticas;

•

Generalizar a análise prévia, durante a fase
de projecto, das emissões de CO2 associadas
aos materiais utilizados na construção e aos
consumos energéticos do edifício, com o objetivo
de identificar oportunidades de redução;

•

Investigar e desenvolver novos produtos, com o
objetivo de promover a construção sustentável.

(1) O Dow Jones Sustainability Index trata-se de um índice de performance financeira que reúne as empresas líderes em sustentabilidade.
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Estes objetivos são complementados com a
participação em associações para a promoção e
desenvolvimento de edifícios sustentáveis das quais
se destacam o German Sustainable Building Council
(DGNB), o Green Building Council of Australia (GBCA)
e o United States Green Building Council, entidade
que desenvolveu o sistema de avaliação LEED.
A HOTCHIEF conta com um vasto número de
edifícios certificados, tendo muitos deles recebido
distinções especiais.
Em 2008, a subsidiária Turner com atividade nos
EUA obteve um volume de contratos de edifícios
sustentáveis com valor de 2,2 mil milhões de
euros e 40% das encomendas de novos projetos
contabilizadas em janeiro de 2009 correspondiam a
“edifícios verdes”.

Edíficio “Super C”, Alemanha
•

Best “Life Environment Project 2007/08”, Comissão
Europeia;

•

Bronze certificate, DGNB.

Sede da Haworth Inc, EUA

School of Forestry and Environmental Studies (Yale), EUA

O edifício foi renovado sem ter havido paragem das
operações da empresa. Foi atingida uma redução de 30%
no consumo de energia e de 33% no consumo de água,
através do aproveitamento das águas pluviais. 90% dos
colaboradores dispõem de luz solar direta no seu local
de trabalho. 97% dos materiais do edifício antigo foram
reciclados. O projeto está registado para obter o nível “Gold”
da certificação LEED.

Este edifício tem uma elevada eficiência energética,
recorrendo para o efeito à energia geotérmica, a sistemas
inovadores de ventilação para a climatização, à energia solar
para aquecimento da água e a um sistema centralizado de
controlo que otimiza os consumos de energia. As madeiras
dos interiores são certificadas pelo Forest Stewardship
Council. O projeto está registado ambicionando obter o nível
“Platinum” da certificação LEED.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:

PAPER
SOBRE
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SKANSKA (www.skanska.com)
A Skanska é outra das 10 maiores construtoras a
nível mundial que vê na construção sustentável uma
oportunidade estratégica. A empresa conta com
mais de 50.000 colaboradores e está fortemente
implantada na Europa, EUA e América Latina.
Todas as unidades da Skanska possuem a
certificação ISO 14001 desde 2000 e a empresa
conta com mais de 500 profissionais acreditados
nos vários sistemas de avaliação (LEED, BREEAM,
CEEQUAL entre outros).
Em termos gerais a empresa pretende “trabalhar
ativamente para minimizar os efeitos das alterações
climáticas e tornar-se líder em Construção
Sustentável, com o objetivo de desenvolver soluções
economicamente atraentes para os clientes,
aplicáveis tanto a novas construções como em
trabalhos de renovação”.
A empresa definiu os seguintes objetivos em
termos de standards mínimos para os projetos que
desenvolve:
• Todos os novos projetos na Europa deverão
cumprir os requisitos da iniciativa EU
GreenBuilding (A Skanska é parceira desta
iniciativa);

EMPRESA DO SETOR DA CONSTRUÇÃO
50.000 COLABORADORES
11,9 MIL MILHÕES DE RECEITAS DA ÁREA
DA CONSTRUÇÃO
MAIS DE 500 PROFISSIONAIS ACREDITADOS
POR SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE
EDIFÍCIOS
DEPARTAMENTO DEDICADO À
SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL
A categoria “Deep Green” traduz a ambição futura
da empresa, em que os edifícios deverão:
• Ser auto-suficientes do ponto de vista energético;
• Minimizar a pegada carbónica durante a
construção, recorrendo a materiais que tenham
consumido menos energia durante a sua
produção e maximizando a utilização de materiais
produzidos localmente;
• Não incorporar materiais perigosos;
• Não incorporar materiais não sustentáveis;
• Ser auto-suficientes no consumo de água;

• Todos os novos projetos na Europa e EUA deverão
ser desenvolvidos de modo a obterem no mínimo
o nível “LEED Gold Certification”.
Paralelamente, a Skanska desenvolveu um sistema
de classificação das práticas de construção a que
chamou “Skanska Color Palette” que é aplicado a
todos os seus projetos.
Fonte: www.skanksa.com
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A empresa recebeu em 2010 o “USA Green Building
Council’s Leadership Award” para o setor privado
pela sua visão e compromisso com a construção
sustentável.

Grunwaldzki Center, Polónia
Este “EU GreenBuilding” consome menos 30% de energia
que a norma polaca indica recorrendo a um sistema
centralizado de controle que gere a climatização.
O ar quente de saída é recirculado através das garagens,
diminuindo assim as necessidades de aquecimento.
98% dos resíduos da construção foram separados e
re-encaminhados para reciclagem.
Dashwood House, Edifício de escritórios, Londres
A renovação da extensão de 4 andares de um edifício de
escritórios, permitiu a obtenção da certificação BREEAM
Excellent.
A fachada deste edifício é revestida com vidro duplo,
possuindo sombreamento externo para evitar ganhos
de energia. Possui ainda 50 m2 de painéis solares para
aquecimento de águas quentes, o que permite uma redução
de 30% do consumo de gás.

Apartamentos em Blå Jungfrun, Suécia
Estes apartamentos não têm sistema de aquecimento
convencional, sendo o mesmo feito a partir de energia solar
passiva e do calor libertado pelos eletrodomésticos e pelos
ocupantes.

A existência de um sistema automático de gestão da
energia é também um dos elementos essenciais para
obter uma utilização eficiente de energia no edifício, que
emite cerca de 49 kgCO2/m2/ano um valor relativamente
baixo comparativamente com o de um edifício convencional
(70−130 kgCO2/m2/ano).
O consumo de água é também inferior a um edifício de
escritórios convencional, reduzindo cerca de 60% através de
equipamentos eficientes e da captação de águas pluviais
utilizadas nos autoclismos e rega.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:
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LAND SECURITIES GROUP
(www.landsecurities.com)
A Land Securities é um dos líderes do setor
imobiliário no Reino Unido. A empresa pertence ao
Footsie 100 e gere um portefólio avaliado em cerca
de 11 mil milhões de euros e que é constituído por
edifícios de escritórios, centros comerciais, retail
parks e edifícios residenciais.

EMPRESA DO SETOR IMOBILIÁRIO
GERE UM PORTEFÓLIO DE 11 MIL MILHÕES
DE EUROS
2,4 MILHÕES M2 DE ÁREA COMERCIAL
CENTROS COMERCIAIS, RETAIL PARKS E
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS.

A empresa tem dado especial atenção às questões
relacionadas com a sustentabilidade dos seus
edifícios, tendo definido, entre outros, um objetivo
de redução de 30% das suas emissões de GEE a
atingir em 2020.
De forma a atingir as suas metas, a empresa tem
desenvolvido um conjunto de iniciativas das quais
se destacam:
• A exibição de certificados de eficiência energética
em todos os edifícios de escritórios de Londres,
acompanhada com informação do consumo
energético real de cada edifício;
• A participação e partilha de conhecimento no
projeto “The Better Buildings Partnership” que
visa promover os “green leases” e estratégias
e práticas sustentáveis de remodelação de
edifícios;
• A definição do nível “Very Good” do BREEAM
como mínimo aceitável para todos os novos
projetos;
• A utilização de pelo menos 20% de materiais
reciclados e de madeiras certificadas pelo FSC
em todos os novos projetos;

Cabot Circus, Melbourne
Este centro comercial ajudou a reabilitar uma zona em
Bristol e obteve a classificação “excellent”, do BREEAM.
Para esta distinção contribuíram a utilização de materiais
de fontes locais, a elevada percentagem de resíduos
encaminhados para reciclagem, o facto de 70% dos
trabalhadores envolvidos na construção residirem a menos
de 25 milhas, o recurso a sistemas de iluminação com
elevada eficiência, o aproveitamento das águas pluviais para
as casas de banho e para a rega, a utilização de ventilação
natural e o uso de isolamentos em que os requisitos
regulamentares são excedidos.
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INVESTA (www.investa.com.au)
A Investa é um dos líderes do setor imobiliário
australiano, com ativos sob gestão superiores a
11,7 mil milhões de dólares australianos (cerca de
8,7 mil milhões de euros).
No âmbito do seu compromisso com a
sustentabilidade, a empresa criou o Investa
Sustainability Institute a partir do qual desenvolveu
as seguintes iniciativas:
• “EcoSpace” - Estes espaços para arrendar
pretendem não só reduzir os consumos de
energia e água, mas também minimizar potenciais
efeitos negativos na saúde dos ocupantes com a
utilização de materiais mais seguros. Na oferta
“EcoSpace” os clientes encontram sistemas de
iluminação com elevada eficiência, utilização de
tintas e alcatifas com baixo nível de emissões
de compostos orgânicos voláteis, de modo a não
prejudicar a saúde dos ocupantes e urinóis sem
água;
• “Green Buildings Alive” - Trata-se uma plataforma
online que permite visualizar em tempo real a
performance do portfolio de edifícios da empresa.
Esta ferramenta pretende otimizar a gestão dos
edifícios e simultaneamente contribuir para uma
discussão informada sobre os benefícios da
construção sustentável.

Ark, Sidney
Este edifício obteve a classificação “6 star – world
leadership” da Green Building Council of Australia
(GBCA). O projeto prevê a reciclagem de água sanitárias,
uma central de tri-geração, sistemas de iluminação com
elevada eficiência, pontos de carga para veículos elétricos
e instalações para ciclistas (parqueamento, cacifos e
balneários).

antes

depois
485 La Trobe Street, Melbourne
O projeto de renovação deste edifício obteve a classificação
“4 star – best practice” da GBCA. Foram introduzidos no
edifício um sistema centralizado de AVAC, novos sistemas
de controlo dos elevadores, sistemas de iluminação com
elevada eficiência, sistemas economizadores de água e um
duche (importante para promover a utilização de bicicleta)
em todas as casas de banho. Foram ainda utilizadas tintas
e alcatifas com baixo nível de compostos voláteis orgânicos.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:
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CHAMARTÍN IMOBILIÁRIA
(www.chamartinimobiliaria.com)
Há cerca de 5 anos a Chamartin iniciou um ciclo de
gestão sustentável que procurou aliar o crescimento
do negócio com o respeito pelo meio ambiente, pela
equipa de colaboradores e pela comunidade.
Para o fazer implementou uma política de
sustentabilidade junto dos seus colaboradores,
fornecedores, parceiros de negócio e lojistas.
Da política de sustentabilidade resultaram novos
processos de gestão e medidas de sustentabilidade
nos activos imobiliários promovidos pela Chamartin.
Um dos factores críticos para a incorporação
da sustentabilidade nos projetos consistiu na
abordagem integrada do negócio seguida.
A empresa preocupou-se em identificar soluções e
medidas para as várias fases do ciclo de vida dos
seus projetos.
A implementação de sistemas de gestão e
consequente certificação ajudaram a empresa a
consolidar processos para a gestão dos aspetos
ambientais e sociais do seu negócio. Na dimensão
ambiental, o sistema de gestão foi importante para
melhorar o nível de desempenho ambiental na fase
de construção e operação. Atualmente grande parte
das atividades da empresa possui certificação
ISO9001, ISO14001 e OSHAS 18001.

PROMOTOR IMOBILIÁRIO COM 3 ÁREAS
DE NEGÓCIO: RETAIL, ONDE ACTUA COM
A MARCA DOLCE VITA, CORPORATE E
RESIDENCIAL
1.037.573 M2 ABL SOB GESTÃO
72,7 MILHÕES DE EUROS EM RENDAS
1.653 MILHÕES EUROS EM ACTIVOS SOB
GESTÃO
68,3 MILHÕES DE VISITANTES
(2009)

Centro Comercial Dolce Vita Tejo
No que respeita às medidas ambientais
implementadas, o edifício Dolce Vita Tejo foi
projectado com base em parâmetros do sistema
BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method)(2), com o
objetivo de permitir um melhor desempenho ao
longo da fase de gestão do edifício.
Desde a fase de construção todo o desempenho
do edifício foi monitorizado através do sistema de
gestão ambiental implementado e certificado pela
ISO14001.

REQUISITOS BREEAM DEFINIDOS NO PROJETO DO DVTEJO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

70%

Gestão

30%
33%

Gestão de Energia

A empresa apostou também no estudo de
medidas utilizadas pelo sistema BREEAM, tendo
implementado em novos projetos algumas
destas medidas. Contudo, os projetos não foram
submetidos à certificação pelo mencionado sistema.

Gestão da Água

8%

Materiais

57%

Resíduos
Uso de Solo e Ecologia

0%
69%

Transporte
Poluição
Saúde e Bem-estar
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Chamartín 2008

(2) O edifício não foi submetido à certificação BREEAM, apenas seguiu as boas práticas que este sistema propõe.

46%
78%
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Foram implementadas inúmeras medidas de gestão
energética, das quais se salientam a implantação
de 35.000m2 de cobertura de ETFE para
aproveitamento da iluminação natural, conjugadas
com sistemas eficientes de iluminação artificial.
A utilização de sistemas eficientes como
co-geração e sistemas de produção centralizada,
foram também implementados, bem como um
sistema de Gestão Técnica Centralizada, permitindo
otimizar o funcionamento dos diversos sistemas
e monitorizar o seu desempenho e o consumo
associados.
Os sistemas de climatização estão providos com
sistemas de deteção de fugas de gás refrigerantes,
evitando emissões poluentes.

Antes da implantação foi também realizada uma
avaliação dos valores ecológicos (fauna, flora e
habitats) existentes na área de implantação do DVT,
assim como nas zonas verdes mais próximas, até
um raio de 10 km, com o intuito de compreender
qual a mais adequada intervenção paisagística.
Foram ainda realizadas acções de formação em
Gestão de Biodiversidade e Valores Ecológicos
aplicadas à Construção Sustentável, para os
diferentes intervenientes do empreendimento.
É promovida a utilização de transportes públicos
para acesso ao centro comercial, bem como a
utilização de meios de transporte ecológicos, com
a provisão de espaço de estacionamento específico
para carros elétricos.
Integração e bem-estar social
De forma a fomentar o dinamismo e sinergias
locais foram desenvolvidas inúmeras atividades e
iniciativas para promoção:
• Do emprego e formação profissional: Realização
da Feira de emprego e de cursos de formação
para aproximadamente 1500 pessoas em
Protocolo com o IEFP;
• Do empreendedorismo: Projecto Quick – empresa
empreendedoras;

Para a gestão eficiente da água, todas as torneiras
são temporizadas ou com células para garantir
o mais reduzido consumo possível. É também
realizada a monitorização de caudais em cada loja,
para melhor operação e deteção de avarias. São
também aproveitadas águas subterrâneas para rega
e utilização nas torres de arrefecimento. A opção
por espécies vegetais com necessidades de rega
reduzida nos arranjos exteriores permitiu também
um menor consumo de água.
A escolha dos materiais teve em consideração
fatores como: durabilidade, energia incorporada
(energia consumida desde o seu processo de
extração até a sua aplicação), potencial de
reciclagem e reutilização. Quanto aos resíduos é
assegurado a sua separação e encaminhamento
para valorização, durante as fase de construção e
gestão.

• Do bem-estar da comunidade local: Co-financiamento
juntamente com a Câmara Municipal de Amadora
e a Santa Casa de Misericórdia, para a criação
de um Centro para Idosos do Bairro Casal da
Mira e estabelecimento de uma parceria com
a escola de Música do Conservatório Nacional
e Associação Unidos de Cabo Verde para a
constituição da Orquestra Geração Dolce Vita,
constituída por 97 crianças do 1º Ciclo do Bairro
Casal da Mira.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:
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ACCOR (www.accor.com)
A Accor é um dos maiores grupos hoteleiros a nível
mundial. O grupo está presente em 90 países, onde
conta com 4.200 hotéis e cerca de 500.000 camas.
A sua oferta inclui todo o tipo de hotéis desde os
económicos até aos de grande luxo.
A empresa desenvolveu o programa “Earth Guest”
com o qual pretende dar resposta aos desafios
que o desenvolvimento sustentável coloca ao setor,
entre os quais se inclui naturalmente a construção
sustentável.
No seu site, a Accor descreve os impactos que um
hotel tem ao longo da sua vida útil na zona onde se
implanta e como a empresa procura minimizá-los.
É dado destaque ao planeamento do projeto e
à sua construção propriamente dita. Em 2008 a
Accor publicou o seu “Guia de orientação para
construção e renovação” dos seus hotéis, este
inclui ações a desenvolver durante a construção e
durante a operação e nele recomenda a certificação
dos hoteis por um dos sistemas LEED, BREEAM,
HQE, Passivhaus e outros consoante a localização
geográfica.
A nível do planeamento a Accor propõe-se:
• Realizar estudos de impacte ambiental em todos
os novos hotéis;
• Construir de acordo com as melhores práticas
internacionais;
• Pensar o design dos quartos de maneira a reduzir
o consumo de energia e recorrendo a materiais
certificados e/ou de origem local quando
possível;

CADEIA HOTELEIRA
4.200 HOTEIS E 500.000 CAMAS
150.000 COLABORADORES
5, 9 MILHÕES DE EUROS DE RECEITAS

De forma geral, no que toca à construção
propriamente dita, a Accor segue os seguintes
princípios de atuação:
• Gestão criteriosa do local de construção,
respeitando as normas ambientais e procurando
maximizar a taxa de reciclagem dos resíduos
produzidos;
• Recurso a fontes de energia renovável como
a energia solar (painéis solares térmicos ou
fotovoltaicos) e a energia geotérmica;
• Reciclagem da água e aproveitamento das águas
pluviais;
• Utilização de coberturas verdes;
• Utilização de espécies nativas nos jardins de
modo a reduzir o recurso a produtos químicos e o
consumo de água, e a promover a conservação da
biodiversidade.
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7. RECOMENDAÇÕES DE
MEDIDAS E PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE NA
CONSTRUÇÃO
Nesta parte do documento pretendemos resumir
algumas indicações práticas que podem contribuir
para a qualidade e sustentabilidade das empresas e
de projetos de construção sustentável.
1. A implementação de uma política de
sustentabilidade é um passo importante para
as organizações que pretendem assumir um
compromisso com a responsabilidade social;
2. Procure identificar a forma como a
sustentabilidade pode criar valor para a
actividade da sua empresa; Não sendo possível
alocar recursos humanos / financeiros a todas
as actividades, seleccione as áreas onde poderá
diminuir mais impactes, ou criar maior valor social
e ou ambiental;
3. Será muito importante fazer reflectir os princípios
e compromissos da política num plano de
acção concreto, e que abrange as áreas de
sustentabilidade mais importantes da sua
organização;
4. Procure conciliar a política de sustentabilidade
com práticas efectivas no seu negócio – se é
promotor ou construtor imobiliário, deve procurar
garantir que os princípios de sustentabilidade
estão nos edifícios que promove/constrói.
5. No início de um projeto considere os impactes
(ambientais, sociais e económico) globais do
ciclo de vida do projeto, bem como no orçamento
devem ser considerados todos os custos e
benefícios ao longo do ciclo de vida do projeto.
Desta forma as decisões que tomar serão
baseadas nos efeitos de longo prazo das medidas
implementadas;
6. Existem diversos referenciais e normas cujos
requisitos pode implementar; seleccione os
referenciais que possibilitam uma melhor gestão
dos principais impactes da actividade da sua
organização;

7. Defina objetivos para cada uma das acções. Só
assim conseguirá perceber o nível de desempenho
de cada uma delas. Monitorize os resultados das
medidas implementadas;
8. Implemente um sistema de compras
sustentáveis na sua empresa. Defina critérios
para fornecedores de materiais que incluam
aspetos relativos às características ecológicas
e para fornecedores de serviços que incluam
aspetos relativos à respetiva atuação de acordo
com normas ambientais e sociais predefinidas
como sendo boas práticas. Dê preferência a
fornecedores locais, sempre que possível;
9. Seja transparente na comunicação das vantagens
e benefícios das medidas implementadas no
projeto, no momento da sua comunicação;
10. Ao nível do projeto:
a. Estude a localização, de forma a causar um
mínimo de impacte na biodiversidade, solo e
outros elementos ambientais.
b. Escolha uma orientação e desenho que
favoreça a iluminação natural e a exposição
solar favorável (que permita um conforto
ao ocupante sem exigir gastos energéticos
elevados).
c. Promova a reabilitação ou renovação de
estruturas e materiais existentes.
d. Utilize, sempre que possível, materiais
locais, ecológicos e não tóxicos.
e. Na escolha de equipamentos dê preferência
a soluções com elevada eficiência no que
respeita ao uso de energia e de água.
f. Se possível utilize fontes de energia
renovável.
g. Em obra minimize os impactes na segurança
e ambiente, implementando sistemas de
gestão que identifiquem e mitiguem os
impactes associados, sobretudo no que
respeita aos resíduos produzidos.
h. Informe os ocupantes da forma correta de
utilização dos sistemas implementados no
edifício e garanta uma boa manutenção do
mesmo.
11. Comunique ao mercado as soluções
sustentáveis incorporadas no seu projecto
imobiliário. De uma forma crescente,
investidores, clientes, parceiros de negócio,
governo, poder local e comunidades locais
valorizam as empresas que, para além das
suas responsabilidade económicas, assumem
responsabilidades éticas.

REFERÊNCIAS
•

[1] Deloitte, O Poder da Construção em Portugal –
Impactos 2009/2010, 2010.

•

[2] Sustentare, Construção Sustentável Oportunidades estratégicas do sector no combate
às alterações climáticas, 2007.

•

[3] Kats, G., Green Building Costs and
Financial Benefits, Massachusetts Technology
Collaborative, 2003.

•

[4] Kok, N., Eichhotz, P., Quigley, J., The Economic
of Greenbuilding, Maastricht University.

•

[5] McGraw-Hill Construction, Key Trends in the
European and US Construction Marketplace,
SmartMarket report, 2008.

•

[6] Tirone, L.; Nunes, K. Construção Sustentável,
2006.

•

[7] Parker, J. BREEAM or LEED - strengths and
weaknesses of the two main environmental
assessment methods, 2009.

Palácio Sant’Anna
Rua do Instituto Bacteriológico N. 8
1150-190 Lisboa PORTUGAL
T: [+351] 21 384 93 90 F: [+351] 21 384 93 99
geral@sustentare.pt | www.sustentare.pt

