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SINAL VERDE 
PARA O PLANETA 
E PARA A SAÚDE

CASAS SUSTENTÁVEIS

TEXTO | RITA BRUNO
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Um es tudo  apresentado 
no passado mês de junho 
pela  Rede Europeia  de 

Ação Climática, da qual a ZERO 
– Associação Sistema Terrestre 
Sustentável faz parte, revelou que 
a «grande maioria dos estados-
-membros da UE está a falhar                                             
o objetivo de alcançar as metas 
do Acordo de Paris». No entanto, 
Portugal está no pódio (em 2.º 
lugar) dos países mais ambiciosos 
na área da energia e do clima, no-
meadamente no que diz respeito    
a medidas de redução das emis-
sões de gases com efeito de estufa 
no nível necessário para cumprir                     
o Acordo de Paris. Mas estar no 
pódio dos mais ambiciosos não sig-
nifica que estejamos a sê-lo em ter-
mos de resultados. São necessárias 

A necessidade de alterarmos comportamentos e de 
adotarmos medidas sustentáveis em todas as áreas da 
vida deixou de ser uma opção e passou a ser um facto: 
é preciso uma inversão de marcha nas nossas atitudes 
se queremos preservar o planeta. O desempenho das 
nossas casas é uma das áreas a trabalhar em prol do 
ambiente. E até a saúde vai agradecer.

mudanças efetivas em praticamente 
todas as áreas da vida. E a casa em 
que vivemos também pode contri-
buir para que as ambições passem  
a resultados.

A Direção-Geral de Energia             
e Geologia indica que o consumo 
energético dos edifícios represen-
ta cerca de 40% dos consumos to-
tais de energia (para aquecimento                                                                                    
e arrefecimento, sobretudo), sendo 
que em Portugal essa percentagem 
corresponde a 29,7% do consumo 
total de energia. A mesma entidade 
revela, numa apresentação de 2015, 
que «o parque edificado português 
é um parque envelhecido em parti-
cular no setor residencial» e que há 
um conjunto de fatores que afetam 
o seu desempenho, tais como «ca-
racterísticas do edifício; sistemas 

FC_JUL-AGO_Nacional.indd   31 27/06/18   14:56



32 |  | julho-agosto 2018

nacional

energéticos; comportamentos dos 
utilizadores».

Acresce ainda que dados de 2012 
do Eurostat indicam que 46,6% da 
população portuguesa considerava 
que a sua casa não era suficiente-
mente quente no inverno e 30% que 
não era suficientemente fresca no 
verão.

Como transformar estes dados em 
sustentabilidade e poupança? 

Se estamos a falar de uma casa 
nova, completamente construída 
de raiz, as opções podem ser con-
sideradas desde o projeto. Esse                                                                      
é o «desafio fácil», afirma Francisco 
Ferreira, presidente da ZERO. Pelo 
contrário, numa casa já existen-
te há limitações próprias de um 
projeto que não foi pensado para 
a sustentabilidade e a poupança,          
e há limitações impostas por regras 
e normas (alterações exteriores de 
edifícios que não podem ser efetua-
dos, autorizações de condomínios     
e condóminos, etc.) e isso representa 
o «grande desafio», continua.

Francisco Ferreira acrescenta:      
«O parque habitacional está prati-
camente todo construído. Portanto, 
o grande desafio é a reabilitação            

e não a construção. Se eu for cons-
truir alguma coisa de novo, a mi-
nha margem de manobra é brutal, 
porque eu posso tentar aproveitar 
a água da chuva, em termos de ar-
quitetura de construção, seja um 
prédio, seja uma vivenda; posso 
preparar as canalizações para reu-
tilizar a água que vá gerar em casa; 
vou ter um investimento fortíssimo 
em tudo o que é isolamento; vou 
instalar água quente solar; escolho 
os materiais menos tóxicos; a pró-
pria conceção da casa, as áreas de 
envidraçado, a ventilação natural», 
exemplifica.

Mas dizer que o desafio é maior 
não é o mesmo que dizer que não     
é possível proceder a alterações sig-
nificativas. 

Para qualquer dos casos, casa 
nova ou reabilitada, o caminho         
(e o investimento) para a sustenta-
bilidade e a poupança deve  sem-
pre começar por soluções passivas. 
«“Passivas” significa sem consumir 
energia: o sombreado, as divisões 
no sítio certo em termos de exposi-
ção ao sol», etc. «Só depois é que eu 
devo pensar, bem, isto não vai lá só 
com soluções passivas: preciso aqui 
de montar um esquema de aque-
cimento, vou pôr caldeira, ar con-
dicionado, recuperador de calor?», 
enumera.

O conceito de “casa passiva” já 
existe em Portugal, passive house. 
Foi introduzido pela Homegrid, 
empresa de consultoria, projeto e 
formação, convidada pelo Passive 
House Institut para certificar, 
em 2012, a primeira passive hou-
se do país e fundar a Associação 
Passivhaus Portugal. Atualmente, 
são três as casas construídas de raiz 
certificadas pela Passivhaus, duas 
de habitação própria (uma das 
quais do fundador da Homegrid, 

A reabilitação 
sustentável 
é um «grande 
desafio» porque 
o parque 
habitacional está 
«praticamente 
todo construído».

©RICARDO PERNA

Francisco Ferreira
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João Marcelino) e uma de turismo 
(denominada Cestaria), todas no 
município de Ílhavo. O objetivo da 
associação é também o da «disse-
minação do conceito em Portugal, 
através de seminários, eventos em 
parceria com municípios, cursos, 
para alargar o conhecimento das 
pessoas, principalmente técnicos, 
pessoas envolvidas na construção 
para poderem implementar este 
processo», esclarece Ana Gamelas, 
designer certificada Passive House.

O conceito de passive house en-
globa,  além das questões de 
sustentabilidade (com redução 
de emissões de CO2, utilização                                
de fontes renováveis de energia), 
conceitos como a eficiência ener-
gética (de acordo com os dados da 
associação, a poupança energética 
atinge os 75% relativamente a um 
edifício convencional novo e os 
90% relativamente a um antigo),      
o conforto e a saúde (através de 
uma temperatura constante entre 
os 20 e 25 oC, através da qualidade 
do ar e da redução do ruído, por 
exemplo). Tudo isto sem implicar 
custos muito superiores aos de 
uma construção normal (segundo 
a associação, «não ultrapassa, em 

média, os 5% relativa-
mente a uma construção 
convencional»), quer se 
fale numa construção de 
raiz ou até mesmo numa 
reabilitação. 

«Este conceito tam-
bém é aplicável na reabi-
litação, e cada vez mais, 
porque também cada 
vez mais temos reabili-
tação, e as pessoas cada 
vez mais se preocupam 
em reabilitar bem. Se 
nós tivermos uma equi-
pa, que tenha o conheci-
mento certo, e o projeto for feito de 
acordo já com uma passive house,                                                              
é possível atingirmos também um 
custo de uma obra normal», explica 
Ana Gamelas, acrescentando 
que numa reabilitação há ainda                            
a possibilidade «de reabilitar passo 
a passo, que é precisamente para 
pessoas que não têm muito poder 
económico, mas que querem rea-
bilitar a casa de modo a que esta fi-
que bem reabilitada e que melhore 
o estado da casa e também da saú-
de da própria pessoa».

O objetivo é o de conseguir                
o  m á x i m o  d e s e m p e n h o  s e m 
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consumo de energia, recorrendo         
a soluções de isolamento térmico, 
janelas passive house, sistema de ven-
tilação, estanquidade ao ar e o evitar 
de pontes térmicas. 

Tudo isto conseguindo impor-
tantes ganhos ao nível da saúde. 
Este é um aspeto focado por Ana 
Gamelas, que afirma que a qualida-
de do parque edificado em Portugal 
é geralmente má. Os edifícios «têm 
muitos problemas de humidade, 
a criação de bolores e fungos no 
interior e isso é muito prejudicial 
à saúde. Por isso é que há muitas 
pessoas que também têm problemas 
de asma, principalmente crianças. 
Quando falamos de edifícios não es-
tamos a falar apenas de habitação, 
estamos a falar de escritórios, infan-
tários, a maior parte do tempo que 
passamos é dentro de um espaço. 
Se o espaço não tiver qualidade do 
ar interior nós é que sofremos com 
as consequências», garante, «e nós 
temos de mostrar que é possível re-
solver essas questões e melhorar». 

Uma passive house é um exemplo 
de um tipo de casa sustentável, 
seja construída de raiz, seja reabi-
litada, mas não há modelo único 
e exclusivo de casa sustentável, 

porque há vários aspetos a ter em 
conta: a estrutura do edifício (pon-
tos fortes e fracos) se ele já existir,                                                                
a exposição solar, o tipo de clima do 
sítio onde está inserida, etc. Dentro 
dos parâmetros de “passividade” 
há várias opções e isso, por vezes, 
também representa um obstácu-
lo. Embora os cidadãos já estejam 
mais despertos para estas questões,           
o presidente da ZERO diz que ainda           
é preciso mais: «Como cada caso 
é um caso, às vezes as pessoas até 
identificam o que podem fazer, mas 
depois não conseguem facilmente 
concretizar porque precisam de ava-
liar e perceber o seu caso.»

Uma das formas é recorrer a espe-
cialistas. Para quem essa solução não 
for viável, o certificado energético      
é um bom recurso, recorda Francisco 
Ferreira, pois no mesmo vêm referi-
das as possíveis medidas a adotar.

Uma casa sustentável e eficiente 
na sua estrutura será sempre ami-
ga do planeta e da saúde. Mas não 
basta, concordam Ana Gamelas               
e Francisco Ferreira. É preciso que 
a evolução nos comportamentos 
acompanhe o desenvolvimento tec-
nológico (e vice-versa). Há que es-
colher bem, materiais e atitudes. 
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