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Desafios crescentes

www.lidera4all.com
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Ambiente desafia desenvolvimento de 
empreendimentos para a sustentabilidade

www.lidera4all.com

Importante impactes  energia, água, 
materiais, dos edifícios, zonas 

urbanas e cidades

40 % energia consumida nos edifícios

Emissões de Gases de Efeito de Estufa

Aumento de eficiência renováveis e redução 
no custos

Energia

Emissões atmosféricas

M ateriaisDMI PT 44%

50%

29,6 % PT 46 % Lisboa

44 % DMI (2001)

Resíduos33 % Industriais

Solo   18,3 %

30 % CO2

Água  11 % (potável 74 %)

90 % do Tempo no Edificado
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+4,7 % ->34,3%
Construção

Construção

Construção

Construção

Edificado
Edificado

Edificado

Edificado

10 a 15 anos de operação Energia Incorporada

Edificado
Existente

EU (Levels, 2020)

ELPRE- estratégia de longo prazo de reabilitação 
urbana

RNC2050
Consumo energético  (kW h/m2/ano)

Produção 
energética  

renováveis locais
(kW h/m2/ano) 

Zona de quase
 ze

ro
 de energ

ia

Linha na qual a produção e consumo 
se equipara isto é zero de energia
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Estratégia reduzir consumos …
(construtiva e eficiência de equipamentos

Edifícios 
bioclimáticos ou 

passivos

PNEC2030

	

Requisitos crescentes

Criar valor

Diferenciar 
no 

mercado
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Sistemas de avaliação e 

certificação voluntários

www.lidera4all.com
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O conceito 

de construção 

sustentável

‘Criação, reabilitação e gestão responsável de um 
ambiente construído saudável, baseado na eficiência 

de recursos e princípios ecológicos contribuindo para o 
equilíbrio social e económico

Actividade Produto

EdificadoObra

Operação e Gestão

Ambiente construído

Pinheiro Ajustado de 

Kibert, Charles (Tampa, 1994)

Construção Sustentável
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• Conjunto de critérios

• Escala de desempenho

• Ponderação e agregação

(Kibert, 2013)

Avaliação no 

Ciclo de Vida

Normas CEN

Necessidade 

de avaliar e 

comprovar,  

leva à 

utilização de 

instrumentos 

de avaliação 

e certificação 

de mercado 

(voluntários)

Sistemas voluntários de avaliação da sustentabilidade do edificado
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Que é o LiderA?

www.lidera4all.com
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Apoiar a procura

da 

sustentabilidade e 

certificação de 

forma  eficiente

2000
• Inicio da Investigação
• Aplicação a projectos 

específicos 
academicamente

2005
• Proposta da 1ª versão –

edifícios (centrada 
sobre questões 
ambientais / ecológicas)

2007
Aplicação da Versão 
1
• Registo da marca
• Primeiras 

certificações:

• Habitação
• Torre Verde
• Sete bicas

• Turismo
• Hotel Jardim 

Atlântico
• Casa Oásis

• Zona Urbana
• Parque Oriente

2009
• 1º Congresso LiderA
• Criação e 

desenvolvimento das 
versões LiderA:
• Escolas

2010
• 2º Congresso LiderA
• Criação e desenvolvimento das versões 

LiderA:
• Comércio
• Escritórios
• Internacional

2011
• 3º Congresso LiderA

2012
• 4º Congresso LiderA

• Actualização 
da versão 
LiderA
(ambiente e 
socio-
económica) 
abrangendo:
• Empreendimentos 

Turísticos
• Escritórios

• Desenvolvimento 
das versões LiderA:
• Infra-estruturas
• Comunidades

• 6º Congresso 
LiderA

• Versão 4 all
• Novo Sistema de 

Assessoria 
Estratégica

2014
Preparação Normas 
e Manuais:
• Imobiliário 

sustentável
• Destinos Sustentáveis

2015
Aplicação ao ciclo de vida 
do imobiliário

2016
Aplicação
Destinos e 
BIM 

2006
• Publicação das 

primeiras
avaliações

2018
2019
2020

2017
Alargar a aplicação
Operacionalizar

20212013
• 5º Congresso LiderA

Uso sustentável

Solo
Ecossistemas 
naturais
Paisagem
Património

Energia
Água

Materiais
Produção 
alimentar

Qualidade do serviço
Adaptação estrutural

Conectividade
Gestão sustentável

Marketing e 
inovação

Águas 
residuais
Resíduos
Outras 
emissões 

Acessibilidade
Espaço para todos
Vitalidade social
Amenidades e cultura
Economia verde (e 
sustentável)

Integração Local (Habitat)

Recursos (Fluxos)

Gestão das Cargas 
Ambientais (Emissões)

Qualidade do Serviço e 
Resiliência

Vivências 
Socioeconómicas

2022
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Verificação e comunicação

Certificação

Que é o sistema 
LiderA ?

Apoiar o desenvolvimento da 
sustentabilidade

Orientação

Promoção, plano, projeto, construção e operação

// Tem vindo a ser aplicado e a certificar projetos e ambientais desde 2007, abrangendo 
moradias, prédios, zonas urbanas, desde a fase de projeto, a construção, operação e 

reabilitação ajustando o desempenho e custos. 

Moradias;

Prédios;

Zonas urbanas;

Habitação;

Comércio;

Serviços;

Turismo;

Plano de Pormenor;

Em projeto;

Em construção;

Em operação;

Em reabilitação.

Diferentes 

escalas

Diferentes

tipologias

Diferentes 

fases

Sistemas de 
Orientação e 

Reconhecimento 
do grau de 
procura da 

sustentabilidade 
nos  ambiente 

construídos 
(Voluntário / 

Mercado)

Marca registada 
LiderA –

Avaliação da 
Sustentabilidade
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// O Sistema  LiderA (v3) considera uma abordagem integrada, organizando-se em  
6 vertentes, dentro das quais são definidas 20 áreas e 40 critérios, com escalas de G 

a A+++ e soluções ajustadas.

Integração Local

Recursos

Gestão 
das cargas

Serviço e resiliência

Vivências sócio 
económica

Uso 
sustentável

Integração	Local
Verte
ntes

Área wi Nº Critério

In
te

gr
aç
ão

	L
o

ca
l	

Solo 1% 1 C1	- Organização	Territorial	

2% C2	- Impermeabilização	do	Solo

Ecossistemas	
Naturais

2% 2 C3	- Valorização	ecológica

1% C4	- Serviços	dos	ecossistemas	

Paisagem	e	
Património

2% 3 C5	- Valorização	da	paisagem

2%
C6	- Valorização	património	

construído

+	Renova local

+	Valoriza paisagem
e	património

Desafio:
q Integração da	

vegetação e	
ecosistemas

q Desenvolvimento
local

LiderA A++

Recursos
Verten

tes
Área wi Nº Critério

R
ec

u
rs

o
s

Energia 5% 4 C7	- Desempenho	passivo

5%
C8	- Sistemas	energéticos

5% C9	- Gestão	do	carbono

Água 4% 5 C10	- Uso	ponderado	de	água

2% C11	- Gestão	da	água	local

Materiais 4% 6
C12	- Durabilidade	dos	
ambientes	construídos

4%
C13	- Produtos	e	materiais	de	

origem	responsável

Produção	
Alimentar

1% 7
C14	- Contributo	para	produção	

alimentar	local	e	acesso

Lisbon	Green	Valley	- LiderA A++

Cargas
Vertent

es
Área wi Nº Critério

G
e

st
ão

	d
as

	C
ar

ga
s	

A
m

b
ie

n
ta

is

Águas	
Residuais

2% 8
C15	- Gestão	das	
águas	residuais

Resíduos 3% 9
C16	- Gestão	dos	

resíduos

Outras	
emissões

2% 10
C17	- Gestão	do	

ruído	

2%
C18	- Gestão	das	

emissões	
atmosféricas

1% C19	- Outras	cargas

Serviço	e	resiliência
Verten

tes
Área wi Nº Critério

Se
rv

iç
o

	e
	R

e
si

lê
n

ci
a

Qualidade	do	
serviço

5% 11
C20	- Qualidade	

ambiental	e	outros	
aspetos

2%
C21	- Segurança	e	
controlo	dos	riscos	

(humanos)

Adaptação	
Estrutural

2% 12
C22	- Adaptação	climática	

e	outros	riscos	naturais

1%
C23	- Resiliência	-

Capacidade	evolutiva	

Dinâmica	Sócio	económica
Vertent

es
Área wi Nº Critério

D
in
âm

ic
a	

Só
ci

o
	E

co
n
ó

m
ic

a

Acessibilidade 2% 13
C24	- Sistemas	de	

transportes	eficientes	

3% C25	- Mobilidade	ativa

Espaço	para	
todos

2% 14
C26	- Ruas	e	espaços	
públicos	acessíveis	e	

seguros

2% C27	- Edifícios	inclusivos

Vitalidade	social 2% 15
C28	- Flexibilidade	e	

Complementaridade	de	
Usos

2%
C29- Contributo	para	o	
bem	estar	comunitário	

(Saúde,	..)

2%
C30	- Responsabilidade	

social	(e	vitalidade)

Amenidades	e	
cultura

2% 16
C31	- Amenidades	

amigáveis

2%
C32	- Contributo	para	
cultura	e	identidade

Economia	verde	
(e	sustentável)

5% 17
C33	- Baixos	custos	no	

ciclo	de	vida

2%
C34- Contributo	para	

economia	circular

2%
C35	- Contributo	para		

ambientes	sustentáveis	
locais

Conectividade	 2% 18
C36	- Conectividade	e	
interação	(Sistemas	

Digitais)

Uso	sustentável
Verten

te
Área wi Nº Critério

U
so

Su
st

en
tá

ve
l

Gestão	
sustentável

3% 19
C37	- Gestão	da	informação	

para	atuação	sustentável

3%
C38	- Manutenção	e	gestão	

para	a	sustentabilidade

2%
C39	- Monitorização	e	

Governância

Marketing	e	
inovação

2% 20 C40	- Marketing	e	inovação
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Uso sustentável

Solo
Ecossistemas 
naturais
Paisagem
Património

Energia
Água

Materiais
Produção 
alimentar

Qualidade do serviço
Adaptação estrutural

Conectividade
Gestão sustentável

Marketing e 
inovação

Águas 
residuais
Resíduos
Outras 
emissões 

Acessibilidade
Espaço para todos
Vitalidade social
Amenidades e cultura
Economia verde (e 
sustentável)

Integração Local (Habitat)

Recursos (Fluxos)

Gestão das Cargas 
Ambientais (Emissões)

Qualidade do Serviço e 
Resiliência

Vivências 
Socioeconómicas

Abordagem integrada que 

permite  ter a visão global 

e focar no desempenho 

ajustado

LiderA

Vertentes (6)

Áreas (20)

Critérios (40)

Limiares (...)

Soluções
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Normas 

Programas  

(Critérios 

(30 +10))
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+

Desempenho

usual

Factor 

2

Factor 4

Factor 10+

Melhoria

25 %

Melhoria
37,5

R
e
g

e
n

e
ra

ti
v
o

s // Desempenho 

com uma visão 

alargada, 

assente numa 

logica de 

desempenho 

fatorial
...

Prática 
usual
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Aplicar

www.lidera4all.com
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Possibilidade de 

procura de 

sustentabilidade

Projeto

Avaliação LiderA

Orientação Certificação

Verificação 

Em qualquer fase

Sistematização dos elementos 
e nível de Desempenho 

(Fator)

Potenciais oportunidade de 
melhoria

Relatório

A
ss

e
ss

o
ri

a

Desenvolvimento e 
acompanhamento

Certificação LiderA Classe 
fase:

• Promoção
• Projeto
• Construção nova ou 

reabilitação
• Operação

Assessoria global ou 
especifica

Obtenção dos elementos

Confirmação do nível de 
desempenho 

Validação que o desempenho 
comprovado atinge a classe C 

ou superior - > Certificação

Tendo em conta o ciclo de vida
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4. Oportunidades de melhoria (opcional)

Após uma primeira avaliação do projeto, podem ser
consideradas potenciais oportunidades de melhoria, com
base nas linhas de boas praticas sugeridas para cada
critério, podendo o seu desempenho individual (quer
ambientais, que económico e social) ser incrementado,
sendo ponderada uma nova avaliação global final.

6. Reconhecimento e certificação

Caso atinja pelo menos a classe C ou superior e se pretende
a certificação, deve ser contratualizado com a equipa do
LiderA o processo de verificação, onde são analisados os
comprovativos de desempenho nos critérios, sendo
posteriormente (caso os comprovativos sejam validados)
atribuído o certificado pela marca LiderA®.

3. Avaliação Global

Com base no grau de ponderação de
cada critério (wi) e no respetivo nível de
desempenho atribuído, é ponderada uma
avaliação global final que se traduz numa
das diferentes classes de desempenho do
LiderA.

2. Avaliar cada critério

Modelo de cálculo (em Excel) onde existe
o conjunto de especificações e requisitos
para cada um dos 40 critérios
programáticos e respetivos limiares base
para se atingir cada classe de
desempenho.

1. Registo

Registo online, no site do sistema LiderA,
disponível em www.lidera4all.com no link
“contactos”, preenchendo o respetivo
formulário.

Aplicação do modelo

Plano, Projeto, Construção, 
Operação, Reabilitação, Fim 

de vida

5. Selecionar e Comunicar

Uma vez ponderada a avaliação final
global, com e sem propostas de melhoria,
é elaborado um relatório síntese.

Aplicando o 

sistema LiderA
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LiderA 

facilitador da 

procura eficiente 

da 

sustentabilidade

Promotores

Empreiteiros

Utentes

...

Projectista (s)

LiderA

(Assessoria)

e Gestão

Modos de gestão

Que ambição e 
possibilidade, que 

hipóteses de soluções?

Integrar na gestão
para a sustentabilidade
nas diferentes fases
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Avaliar as 

opções e 

desempenho

Analisa-se as opções 
ou propostas de 

projeto

Avalia-se critério a 
critério (P1 a P40)

Analisa-se 
os limiares 

e o 
desempenho

do projeto
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22 23 24 25 26 27

1
0
0

1
0
5

1
1
0

1
1

5

CUSTO−EFICIÊNCIA DAS SOLUÇÕES

Consumo de energia pr imária [kWh/m2.ano]

C
u
s
to

 g
lo

b
a
l 
[E

U
R

/m
2

]

           Pavimento: Vinilico

           Pavimento: Mármore

           Pavimento: Parquete

           Cobertura

           Parede: ETICS

           Parede: Fachada ventilada metálica

           Parede: Gesso car tonado

           Parede: 7cm tijolo

           Janela: Alumínio (sem cor te térmico)

           Janela: PVC

           Janela: Alumínio (com cor te térmico)

sem isol
20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol
20mm isol

100mm isol

sem isol

60mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol 20mm isol

100mm isol

vidro simples 6mm

 vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

  vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

      vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

 vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

ER

PV_v

PV_m

PV_p

C

PR_e

PR_v

PR_g

PR_t
J_as

J_pv

J_ac

PV_v

PV_m

PV_p

C

PR_e

PR_v

PR_g

PR_t

J_as

J_pv

J_ac

Floor measure variation according 

     to type of window

Floor measure variation according 

     to type of wall or roof

Custo e 

eficiência das 

soluções
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Como se aplica ?

Oportunidades de desempenho e custos no ciclo de vida

Interligação a projetos

Comprovar e implementar 
Relatório, verificar e certificado

Se em fase de desenvolvimento
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// Tem vindo a ser aplicado e a certificar projetos e ambientais desde 2007, abrangendo 
moradias, prédios, zonas urbanas, desde a fase de projeto, a construção, operação e 

reabilitação ajustando o desempenho e custos. 

Moradias;

Prédios;

Zonas urbanas;

Habitação;

Comércio;

Serviços;

Turismo;

Plano de Pormenor;

Em projeto;

Em construção;

Em operação;

Em reabilitação.

Diferentes 

escalas

Diferentes

tipologias

Diferentes 

fases
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NZEB e LiderA?

www.lidera4all.com
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Critérios relevantes no LiderA
Energia

Serviço e 
resiliência

Economia 

verde

Uso sustentável

Emissões 
Atmosféricas

Ruído Exterior 

Poluição Ilumino-
Térmica

Economia 
verde (e 

sustentável)

P7 | Desempenho passivo

P8 | Sistemas energéticos

P9 | Gestão do carbono

Energia

Outras 
emissões 

P18 | Gestão das emissões atmosféricas

P17 | Gestão do ruído 

P19 | Outras cargas

P33 | Baixos custos no ciclo de 
vida

P20 | Qualidade ambiental e outros 
aspetosQualidade 

do serviço

P37 | Gestão da informação para atuação sustentável

P38 | Manutenção e gestão para a sustentabilidade

P39 | Monitorização e governança

Gestão 
sustentável
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P7 | Desempenho passivo

P8 | Sistemas energéticos

P9 | Gestão do carbono

Energia
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Nova

(Belas Clube de Campo e 

Lisbon Green Valley, Sintra)

../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx
../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx


www.lidera4all.com

LiderA em Belas Clube de Campo (1/2)

Construção e receção obra

Orientação Certificação

Projeto Moradias e Edifícios

Orientação Certificação

Loteamento

Avaliação e certificação

Modelo casa 
sustentável

(2012)
Licenciamento

Execução

../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx
../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx


www.lidera4all.com

Diferentes possibilidades

Modelo em BIM (Revit)

Análise de 
Resultados

u Pior caso: 329,2 kWh/m2/yr

1067 €/m

u Melhor caso: -40,8 kWh/m2/yr

-140 €/m

u Caso Estudo: 68,1 kWh/m2/yr

270 €/m

u Modelo Estático: 65,3 kWh/m2/yr

Análise 
Energética 
Dinâmica

ANTÓNIO FERREIRA DE SOUSA

Exº António Ferreira Sousa (Tese, 2019)
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P8 | Sistemas energéticos

Objetivo

Exemplos

Assegurar eficiência energética nos sistemas energéticos.

Lisbon Green Valley - Lote 307 

Aspetos a valorizar  Sistemas eficientes energéticos;
 Certificação Energética.

 Certificação Energética dos Edifícios
(https://www.sce.pt/)
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Energia elevada importância
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P9 | Gestão do carbono

Lisbon Green Valley - Lote 307 

 Instalação de coletores solares e fotovoltaico com
bateria (6 kWh) para armazenamento de energia

../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx
../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx


www.lidera4all.com

Lisbon Green Valley | Moradias (Sintra)

P9 | Painéis solares 
fotovoltaicos 

e térmicos

P17 | Garagem e 
área técnica 

(piso -1)

P15 | Pré-instalação 
sistema separativo 

águas residuais

P36 | Sistema 
domótica

P20 | Ventilação 
natural

P7 | Desempenho 
passivo

P3 | Espaços verdes 

P8 | Cert. Energético A+
Cert. LiderA A++

P12 | Aproveitamento 
da pedra local

P5 |Palete de cores 
apropriada

P9 | Equipamentos 
eficientes

P10 | Otimização do 
consumo de água

P26 | Sistema abertura/fecho das 
janelas menos acessíveis

P28 | Espaços 
multifuncionais

P40 | Disponibilização 
manual da moradia

P10 | Sistema de
rega eficiente

P2 | Área permeável 
(50 % área do lote)

KWh /m2
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Ciclo de vida de energia
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Ciclo de Vida - Energia Incorporada
The total embodied energy,
incorporating the cradle-to-
gate values, transportation
values and construction
process value, has been
estimated to be 3,378.55 GJ,
out of which 52.34% are
accounted by steel
products, concrete products
and lightweight concrete
products.

The main identified material 
categories used in the 
construction of the building 
are steel, concrete, 
aluminum, iron, cement, 
plastics, insulation-type 
materials, ceramics and 
stone. 

T5 typology for 
single family use 
with three floors and 
a total area of 
449.00 m2

Pinheiro, Blanaru e Ionescu, 2019
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Integrar a mobilidade elétrica

20 243 kWh/ano = 45 kWh/m2.ano

Sem carga de VE:  24 kWh/m2.ano
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Energia Incorporada vs Eficiência

51%
49%

Share of EE and OE (current status)

EE

OE

45%

55%

Share of EE and OE (improved)

EE

OE
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Manual e modelos para a gestão

Manual do Residente, Monitorização e
Gestão ...

>
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Comunidades de energia

Mobilidade 

Conjugar diferentes escalasA
b

o
rd

ag
e

m
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e
 S

is
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m
as

 
Si

n
é

rg
ic

a
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1ª Comunidade de Autoconsumo 
Coletivo de Energias Renováveis

https://www.belasclubedecampo.pt/2020/07/edp-e-planbelas-criam-primeiro-bairro-solar-de-portugal/

A EDP Comercial e a Planbelas, acabam de lançar, no Lisbon Green
Valley, o primeiro “Bairro Solar “, Comunidade de Autoconsumo
Coletivo de Energias Renováveis” (CACER) de Portugal, com o
objetivo de promover a produção de energia a partir do sol e, por
isso, 100% renovável, e o seu autoconsumo, gerando poupanças
substanciais na fatura de eletricidade. Este novo modelo promove a
produção e partilha de energia localmente, oferecendo grandes
benefícios também em termos de sustentabilidade, permitindo
melhorar a eficiência energética dos participantes do bairro solar e
uma redução substancial na geração de Gases de Efeito de Estufa
(GEE).
Esta iniciativa que numa primeira fase arrancou como um projeto-
piloto rapidamente será alargada a todo o conjunto residencial do
Lisbon Green Valley, podendo chegar às 100 moradias e edifícios
até ao final do próximo ano.
Trata-se de uma iniciativa pioneira no segmento residencial e um
exemplo a seguir. A recente inovação legislativa autoriza a criação
das comunidades energéticas de autoconsumo coletivo, ou bairros
solares, ao permitir que haja uma cedência de energia solar de
painéis fotovoltaicos instalados numa moradia – o produtor – para
outras residências ou empresas na vizinhança – o consumidor.
Neste primeiro bairro solar, uma moradia com 9 painéis solares
instalados e de 330W cada, com um total de 2970W de potência
instalada, estima-se que obtenha uma poupança de 500 euros/ano
e que evite a emissão de quase uma tonelada de CO2 para a
atmosfera por ano.
O Lisbon Green Valley foi o local escolhido para implementação do
1ª Bairro Solar de Portugal, não só por ser um dos
empreendimentos residenciais mais sustentáveis da Europa, como
também pelos objetivos estratégicos de ambas as empresas em
matéria de sustentabilidade. A Planbelas, na procura constante de
soluções inovadoras sustentáveis numa lógica de redução do
impacto ambiental, e a EDPC com vista à implementação deste tipo
de soluções energéticas em comunidade e desenvolvimento de
projetos numa lógica pioneira de descarbonização.

Recorde-se que o Governo aprovou recentemente a legislação que visa promover o
autoconsumo partilhado de energia renovável e, por isso, o conceito de
comunidades de energia, medida importante para alcançar uma quota de 47% de
energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto, em 2030.
Anunciando ainda que os consumidores que produzam a sua própria energia
elétrica para consumo individual ou coletivo, e que injetem eletricidade excedente
na rede nacional, vão passar a estar isentos do pagamento dos Custos de Interesse
Económico Geral (CIEG), responsáveis por uma fatia substancial da fatura de
eletricidade.

https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2020/07/15/43973-primeiro-bairro-
solar-de-portugal-vai-nascer-no-belas-clube-de-campo
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Soluções Residenciais

ROWHOUSES

Bateria de Acumulação de 

6kWh
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Belas Clube de Campo

Lisbon Green Valley
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P34 | Contributo para economia circular

P33 | Baixos custos no ciclo de vidaEconomia 
verde (e 

sustentável)

P12 | Produtos e materiais de origem responsável

P13 | Durabilidade dos ambientes construídos
Materiais

P16 | Gestão dos resíduos
Resíduos
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CUSTO−EFICIÊNCIA DAS SOLUÇÕES

Consumo de energia pr imária [kWh/m2.ano]

C
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/m
2

]

           Pavimento: Vinilico

           Pavimento: Mármore

           Pavimento: Parquete

           Cobertura

           Parede: ETICS

           Parede: Fachada ventilada metálica

           Parede: Gesso car tonado

           Parede: 7cm tijolo

           Janela: Alumínio (sem cor te térmico)

           Janela: PVC

           Janela: Alumínio (com cor te térmico)

sem isol
20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol
20mm isol

100mm isol

sem isol

60mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol

20mm isol

100mm isol 20mm isol

100mm isol

vidro simples 6mm

 vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

  vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

      vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

 vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

vidro duplo 
(4mm+6mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm)

vidro duplo 
(4mm+16mm+6mm low−e)

ER

PV_v

PV_m

PV_p

C

PR_e

PR_v

PR_g

PR_t
J_as

J_pv

J_ac

PV_v

PV_m

PV_p

C

PR_e

PR_v

PR_g

PR_t

J_as

J_pv

J_ac

Floor measure variation according 

     to type of window

Floor measure variation according 

     to type of wall or roof

Custo e 

eficiência das 

soluções
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Dinamização Municípios e IRHU
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Desenvolvimento de moradias 
com bom desempenho

(2013 ...)
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Protocolo

2013

Habitação Unifamiliar 
Sustentável  (6 lotes)

2014

Expansão do âmbito 
de aplicação do 

Projeto Base  (14)
2017 ...

Desenvolvimento do protocolo
entre o Município de Beja e o
Instituto Superior Técnico

Objetivo: promover práticas de
sustentabilidade na conceção de
projeto e realização de obras,
assegurando que soluções
ambientalmente mais eficientes
sejam objeto de certificação,
nos termos do sistema LiderA.

Do projeto base 
à construção 

2014…

Desenvolvimento de Projeto Base
para aplicação no Plano de Pormenor
de Ligação do Bairro do Pelame à
Quinta D’El Rei

Lotes 77, 78, 80, 81, 82 e 83

Plano de Pormenor de Ligação do
Bairro do Pelame à Quinta D’El Rei

Lotes 49 a 54 e 56 a 64 
Acompanhamento na fase de
construção, com Certificação
LiderA, Classe A

Certificação do 
Projeto Base 
com sistema 

LiderA
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Bairro Pelame (Beja)

Lote 81

Classe A
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Projeto de Habitação Unifamiliar 
Sustentável

Desenvolvimento de um projeto com características determinantes para um contributo relevante no 
desempenho global dos edifícios

No interior,

 a criação de condições de ventilação e iluminação naturais;

 definição de locais próprios no interior do edifício, devidamente isolados, para colocação de 
equipamentos potencialmente mais ruidosos;

 utilização de cores claras;

 correta orientação do edificado;

 fenestração seletiva. 

No exterior, 

 utilização de pavimento permeável 
para total absorção de águas pluviais; 

 zonas de atenuação climática com 
implantação de espécies autóctones;

 disponibilidade de espaço para 
produção local de alimentos;

 possibilidade de instalação de um 
sistema para aproveitamento de 
águas pluviais.
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Habitação Unifamiliar Sustentável

Soluções que proporcionam um elevado desempenho ambiental e níveis de conforto adequados

Isolamento térmico tipo 
wallmate

Vidros duplos com 
sombreamento pelo exterior

Revestimentos de fachadas em cappotto (EPS)

Iluminação natural
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Bairro Pelame (Beja)

Lote 81

Classe A
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Guimarães
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(Carvalho, 2019)

Pavilhão de ginástica de Guimarães (1/8)
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ESQUEMA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AR PARA ESTABILIZAÇÃO DO AR NOVO A 

INTRODUZIR NO EDIFÍCIO E ESQUEMA DA PAREDE DE TROMBE

Instalações e equipamentos

(Carvalho, 2019)
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(Carvalho, 2019)

Instalações e equipamentos

Pavilhão de ginástica de Guimarães (3/8)
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 ILUMINAÇÃO NATURAL POR RECURSO A CLARABOIAS

 LUMINÁRIAS DO TIPO “LED” COM CONTROLO AUTOMÁTICO DE FLUXO POR SENSORES DE LUMINOSIDADE

 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

 BANCO DE BATERIAS PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

 SISTEMA DE GESTÃO TECNICA CENTRALIZADA E SISTEMA DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO

 SISTEMAS DESENVOLVIDOS CRITERIOSAMENTE COM FOCO NA MÁXIMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E RACIONALIZAÇÃO 
DOS CONSUMOS DE ENERGIA 

(Carvalho, 2019)

Instalações e equipamentos
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ESQUEMA DE EFICIÊNCIA SOLAR ENERGÉTICA COM PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

POR RECURSO A PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS COM ACUMULAÇÃO EM BATERIAS

(Carvalho, 2019)

Instalações e equipamentos
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(Carvalho, 2019)
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P7 | Desempenho passivo

 Fenestração seletiva de vãos as soluções foram
cuidadosamente ponderadas, tendo-se privilegiado
os vãos a sul;

 Fachada sul para instalação de uma parede de
trombe;

 Restante área envidraçada existente encontra-se
protegida pela instalação de uma pala que permite
o seu sombreamento natural, minimizando os
ganhos térmicos no Verão.

Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães 

Fenestração seletiva de vãos - fachada sul

Execução da parede de trombe na fachada sul do edifícioInstalação de pala em redor do edifício para sombreamento 
dos vãos mais expostos
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P8 | Sistemas energéticos

 Certificação A+, com um desempenho superior
comparativamente ao edifício de referência.

Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães 

../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx
../4_Entregue/5_ModeloCalculo_LiderA/1_Modelo_Avaliacao_LiderA_C1aC43_V03b.xlsx


www.lidera4all.com

P9 | Gestão do carbono

 Seleção de equipamentos eficientes que permitam reduzir as emissões de CO2 e GEE (eletrodomésticos de
classes superiores a A)

 Sistema Solar Fotovoltaico (produção de energia elétrica);
 Sistema Solar Térmico (produção de águas quentes sanitárias);
 Sistema Geotérmico e Laje Ativada (captação de energia térmica para estabilização da temperatura

estrutural do edifício).

Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães 
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Balanço Energético

PRODUÇÃO: 316 MWh

CONSUMO: 278 MWh 

 DESDE O INÍCIO DA EXPLORAÇÃO

(Carvalho, 2019)
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Aquisição de edificado

Guimarães
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https://www.cm-guimaraes.pt/p/opa

No âmbito da Estratégia Local de
Habitação de Guimarães a Câmara
Municipal identificou como solução
habitacional a aquisição de habitações
destinadas a arrendamento no âmbito do
Programa 1.º Direito.
A promoção de habitação no âmbito do
1.º Direito será financiada pelo
Investimento RE-C02-i01 – Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de
Recuperação e Resiliência.
Para cumprir com os objetivos propostos,
o Município de Guimarães deliberou
proceder à abertura de um procedimento
de Oferta Pública de Aquisição de 172
habitações, num valor estimado de
€21.289.800,00 (vinte e um milhões,
duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos
euros), a construir após a data de
publicação do Edital, que devem reunir as
condições de habitabilidade adequadas.
O valor máximo a pagar pelas respetivas
áreas brutas privativas é de
€1.400,00/m2.

Folha de cálculo do sistema de 
sustentabilidade da construção 

LiderA, preenchida por 
assessor devidamente 

credenciado pelo LiderA com 
indicação explicita da 

classificação final global obtida 
e comprovativos anexos desse 
desempenho para os critérios 

LiderA;
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Localização

Freguesias de Azurém, Costa, Creixomil, Fermentões, Mesão Frio, Oliveira, São Paio e São Sebastião, Candoso Santiago e 
Mascotelos e Urgezes
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Habitação a Custos Controlados 

e/ou Habitação Acessível)

LiderA certificação ambiental reconhecido pelo IHRU, I. P, 
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O CS majorado até  15
% se o edifício ou
habitação for certificado
num sistema de
certificação  ambiental
reconhecido pelo IHRU, I.
P., cabendo a este
Instituto definir a
majoração atribuída a
cada classe de
desempenho

Fonte: 
https://www.portaldahabi
tacao.pt/documents/2012
6/35996/Majora%C3%A7
%C3%A3o+CS.pdf/f6ccf69
e-44dd-1599-49b0-
cc5b6d331766?t=1595514
031268
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Exemplos

Cotovia, Sesimbra

Alcaniça, Almada
Alfazina, Almada

Forças Armadas, Lisboa
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Avenidas Forças Armadas, Lisboa
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Conclusão
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Diferentes escalas e viabilidade

Comunidades sustentáveis

Zonas

Materiais
Edifícios

Uso

Desempenho sustentável no ciclo de 
vida (certificação)
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Como se aplica ?

Avaliar as opções e desempenho

Analisa-se as opções 
ou propostas de 

projeto

Avalia-se critério a 
critério (P1 a P40)

Oportunidades de desempenho e custos no ciclo de vida

Interligação a projetos

Comprovar e implementar Relatório, verificar e certificado
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// custos dependem das soluções e níveis de desempenho. Para bons níveis de desempenho (classe A) os 
custos não são necessariamente substancialmente mais caros, ....

Habitação	- H

H

H

E

H

Escritórios	- E

E

E

E

E
E

E

E

E

Comércio - C

C

C

Ano do	Estudo

C

Não	especificado	- N	

N

N

N

N

N

N
N

N

Edifícios	

Públicos	- P

P

P

P

Escolas	- S

S
N

N

N S

Uso	misto	- M

M

M

M

LiderA
Classe A

LiderA
Classe A+

LiderA
Classe A++
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A sustentabilidade pelo sistema LiderA deve contribuir para 
uma abordagem integrada, eficiente e ajustada

Uso sustentável

Solo
Ecossistemas 
naturais
Paisagem
Património

Energia
Água

Materiais
Produção 
alimentar

Qualidade do serviço

Adaptação estrutural

Conectividade
Gestão sustentável

Marketing e 
inovação

Águas 
residuais
Resíduos
Outras 
emissões 

Acessibilidade
Espaço para todos
Vitalidade social
Amenidades e cultura
Economia verde (e 
sustentável)

Integração Local (Habitat)

Recursos (Fluxos)

Gestão das Cargas 
Ambientais (Emissões)

Qualidade do Serviço e 
Resiliência

Vivências 
Socioeconómicas

// Tem vindo a ser aplicado e a certificar projetos e ambientais desde 2007, abrangendo 
moradias, prédios, zonas urbanas, desde a fase de projeto, a construção, operação e 

reabilitação ajustando o desempenho e custos. 

Moradias;

Prédios;

Zonas urbanas;

Habitação;

Comércio;

Serviços;

Turismo;

Plano de Pormenor;

Em projeto;

Em construção;

Em operação;

Em reabilitação.

Diferentes 

escalas

Diferentes

tipologias

Diferentes 

fases

www.lidera4all.com
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Sistemas
passivos

Sistemas
ativos

Utilizadores
Sistemas de 
escala local

Eficiência e 
custo ótimo

Desafio Energético – Abordagem 
integrada e ajustada às condições locais

Oportunidades especificas (win-win)

Baixo carbono

Importância da produção local de energias renováveis
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Manuel Duarte Pinheiro 
(Coordenador do Sistema LiderA)

manuel.pinheiro@lidera.info www.lidera4all.com

Boas Práticas em 
NZEB - edifícios 
com certificação 

de 
sustentabilidade, 

LiderA 
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