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1. Introdução 
Um passaporte de materiais de construção é um documento digital que consiste na compilação e 
apresentação de materiais que estão incluídos num produto ou construção. Consiste num conjunto de dados 
que descrevem características definidas de materiais em produtos, que lhes conferem valor para recuperação, 
reciclagem e reutilização. A ideia central por trás do conceito é que um passaporte de materiais contribui para 
a economia circular, promovendo a recuperação, reciclagem e/ou reutilização de materiais e componentes 
em um mercado dedicado. 

O passaporte de material é uma ferramenta que aborda questões muitas vezes não contempladas por outros 
documentos ou certificações relacionadas com produtos de construção, especialmente quanto ao potencial 
de circularidade dos produtos. Os passaportes materiais não avaliam os resultados e não incluem uma 
avaliação dos dados. Em vez disso, fornecem informações relevantes que podem ser usadas para diversos fins 
em diferentes estágios do ciclo de vida do edifício. Os passaportes também apoiam a avaliação e certificação 
por outras partes e permitem que as avaliações e certificações existentes sejam indicadas no passaporte. 

O âmbito de um passaporte de materiais pode ser focado em diferentes níveis e ter diferentes estruturas e 
formas ou níveis hierárquicos para apresentar as informações. De acordo com as necessidades dos 
utilizadores, um único passaporte pode incluir o nível de materiais, componentes, produtos e sistemas que 
constituem um edifício. 

 

2. Objetivos 
Através da transparência e da relevância das informações registadas e disponibilizadas, os passaportes não 
apenas operacionalizam o potencial de circularidade, mas, ao colocá-lo em prática, incentivam as empresas 
de diversas formas: 

• Orientação. O passaporte não tem finalidade normativa ou de certificação e, possuir passaporte não 
torna necessariamente o produto ou edifício bom em termos de Economia Circular. A recolha e o 
partilha de informações fornecem orientação ao longo do ciclo de vida de materiais, produtos, 
sistemas e edifícios.  
 

• Reconhecimento. O desenvolvimento e disponibilização de passaportes promovem a diferenciação 
face à concorrência através da comunicação transparente das características dos materiais e produtos 
e do seu potencial de circularidade.  
 

• Inovação e conhecimento. Essa abordagem promove às empresas um conhecimento mais ativo sobre 
os seus produtos e os materiais que os compõem. Este conhecimento também promove a inovação e 
o desenvolvimento de soluções novas e mais eficientes em todo o ciclo de vida. 
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3. Como usar a ferramenta 

3.1 Visão geral 

O modelo de passaporte de materiais (Des)Construir para Economia Circular é um ficheiro Excel composto por 
oito folhas de cálculo: 

1. Introdução 
2. Edifício 
3. P_Local 
4. P_Estrutura 
5. P_Envelope 
6. P_Serviçoes 
7. P_Espaço interior 
8. Informação global 

 

Todas as folhas de cálculo “P_” possuem a mesma estrutura e tipo de informação. Correspondem às camadas 
de construção (ver 3.4) e é neste nível que os utilizadores preenchem os dados de produtos e de materiais. A 
folha de cálculo “Informações globais” não requer nenhuma ação dos utilizadores, pois corresponde aos 
cálculos automáticos realizados pela ferramenta, apresentados em tabelas e gráficos. 

 

3.2 Folha de cálculo ‘Introdução’ 

Na primeira folha de cálculo (Figura 1), o utilizador obtém informações gerais sobre a ferramenta. Uma breve 
introdução, os objetivos da ferramenta e o aviso de isenção de responsabilidade são apresentados aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Passaporte de materiais - Introdução 
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3.3 Folha de cálculo ‘Edifício 

O objetivo desta página (Figura 2) é registar informações gerais sobre a edificação, de acordo com: 
 
  Referência do passaporte: Um código de referência do passaporte, conforme fornecido pela 

entidade responsável pelo registo e conservação do passaporte. 
 Data de publicação: Data da publicação do passaporte pela entidade responsável pelo registo. 
 Nome do edifício: Nome ou a referência do edifício. 
 Tipo de edifício: Público ou privado (drop-down list).  
 Utilização: Serviços ou habitação, Edifício unifamiliar ou edifício multifamiliar (drop-down list). 
 Ano de construção: Ano em que o edifício foi concluído. 
 Ano de renovação: Ano em que a renovação (se realizada) foi concluída. 
 Descrição da renovação: Se o passaporte estiver a ser aplicado numa renovação do edifício, inserir 

uma breve descrição da renovação efetuar ou efetuada. 
 Estado: Nova construção, uma renovação ou um edifício existente (drop-down list).  

Os passaportes podem ser usados para qualquer uma destas situações; no entanto, a viabilidade 
do processo depende da disponibilidade de dados sobre os produtos e materiais aplicados na 
construção. 

 Área total: Área total do prédio sob registo 
 Certificações de sustentabilidade: Este é um campo aberto no qual o utilizador deve inserir a 

certificação do edifício no que diz respeito à sustentabilidade ou aspetos relacionados. Várias 
certificações podem ser incluídas aqui, tais como Cradle2Cradle, Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), Green Building initiative – GBI, 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Passive House Institute US, NZEB. 

 Certificação energética: Este é também um campo aberto para inserir o rótulo energético do edifício. 
 Morada: Endereço completo do edifício. 
 Observações: Outras informações relevantes não cobertas pelos tópicos acima mencionados 
 Autor(es) responsáveis pelos dados: Nomes e contactos dos autores do processo de preenchimento 

e registo. 
 Imagens: Para ilustrar o passaporte, uma ou mais imagens devem ser inseridas neste campo. 
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Figura  2 – Passaporte de materiais – Informação Geral – Edifício 

 

3.4 Camadas do edifício (‘P_folhas de cálculo) 

O passaporte de materiais inclui informações sobre dados gerais do produto, informações sobre o uso e 
condições potenciais dos produtos após sua vida útil na edificação atual e informações sobre a reciclagem dos 
materiais e produtos. 

O passaporte está estruturado em 5 camadas (Tabela 1), adaptado do conceito de camadas de mudança 
desenvolvido inicialmente pelo arquiteto Frank Duffy e posteriormente aprimorado por Stewart Brand no seu 
livro, “How building Learn (1994). Este conceito refere-se ao edifício como uma composição de várias camadas  
que evoluem em diferentes escalas de tempo. 

Em cada camada, o utilizador deverá registar e quantificar os produtos e respetivos materiais utilizados na 
edificação. O primeiro passo é escolher o tipo de produto, que depende da camada, conforme mostrado na 
Tabela 1. Sempre há a possibilidade de escolher “Outros/Desconhecido” para produtos que não são pré-
definidos ou não conhecidos. 

 

 

 

 



7 
 

Tabela 1- Camadas do edifício 

Camadas do 
edifício 

Descrição Principais produtos 

 Local: Este é o enquadramento geográfico, a 
localização urbana e o lote legalmente definido, 
cujos limites e contexto sobrevivem a gerações 
de edifícios efémeros. (Carmona & Tiesdell, 
2007). 

 Pavimentos exteriores 
 Muros 
 Cercas, grades 
 Instalações técnicas (sistemas de 

drenagem, iluminação, outros) 
 

Envelope: A camada de envelope refere-se aos 
componentes do edifício, como fachadas e 
telhados, que separam o espaço externo do 
espaço interno. As superfícies externas 
atualmente são substituídas a cada vinte anos 
para acompanhar a moda ou a tecnologia. 
(adaptado deTraining the Arc, 2020). 

 Sistemas de fachada 
 Revestimentos exteriores 
 Elementos de sombreamento 
 Aberturas para o exterior 

(incluindo janelas e portas 
exteriores) 

 Telhado 
 Isolamento 

 Estrutura: A estrutura corresponde aos 
elementos de fundação e suporte de carga. O 
tempo de vida da estrutura varia de trinta a 
trezentos anos (mas poucos edifícios passam 
dos sessenta por outras razões). (Brand, 1994). 

 Fundações (estacas, caves, 
paredes de retenção) 

 Paredes estruturais 
 Vigas, pilares, placas estruturais 
 Estrutura do telhado 

 Serviços: Os serviços consistem em todas as 
instalações mecânicas e eletrotécnicas de um 
edifício: cabos de comunicações, cabos 
elétricos, canalizações, sistemas de extinção de 
incêndio, HVAC (aquecimento, ventilação e ar 
condicionado), instalações de telecomunicações 
e dados e partes móveis como elevadores e 
escadas rolantes. Estes elementos desgastam-
se ou ficam obsoletos usualmente entre sete e 
quinze anos. Muitos edifícios são demolidos 
precocemente se este sistemas ao se tornarem 
desatualizados estiverem profundamente 
incorporados para serem substituídos 
facilmente. (adaptado deBrand, 1994; Training 
the Arc, 2020; e De Graaf & Gruis, 2022). 

 Sistemas de iluminação 
embutidos 

 Sistemas de energia 
 Sistemas de ventilação 
 Sistemas Sanitários 
 

 

Espaço interior: Todos os componentes 
arquitetónicos e fixos de um edifício que não 
estão incluídos nas camadas de estrutura, 
envelope e serviços pertencem à camada 
espaço interior. (Training the Arc, 2020). 

 Parede interiores 
 Tetos 
 Pavimentos interiores 
 Revestimentos interiores 
 Rodapés 
 Escadas e balaustradas 
 Painéis e revestimento de teto 
 Louça sanitária 
 Armários e guarda-roupas 
  Bancadas 
 Portas interiores 
 Produtos de isolamento 
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Ao preencher as informações necessárias, a ferramenta calcula a quantidade total de diferentes materiais por 
camada e no total, o potencial de reciclagem de cada produto e o total de produtos, o potencial de reutilização 
e o indicador de circularidade de cada produto no edifício.  

Em cada folha de cálculo ‘P_’, correspondente a cada camada, a ferramenta calcula a quantidade total de 
materiais e diferentes indicadores: potencial de circularidade, potencial de reutilização e potencial de 
reciclagem.  

Como regra geral, as células em branco devem ser preenchidas pelo utilizador, enquanto as células em cinza 
são calculadas automaticamente. 

 

3.5 Preenchimento do passaporte 

Cada folha de cálculo de camada tem duas grandes seções: 

 Registo de produtos e materiais – seção principal: permite ao utilizador descrever os produtos e 
respectivos materiais e quantificá-los. Além da origem do material e das possíveis certificações, esta 
seção não possui informações relacionadas ao meio ambiente e consiste nas informações mínimas a 
serem incluídas no passaporte.  

 Avaliação da circularidade – Seção adicional: aqui são inseridas informações relacionadas à 
circularidade dos produtos e materiais, o que leva ao cálculo automático dos indicadores de 
circularidade (ver 3.5.2).  

A estrutura de cada folha de cálculo é apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura  3 – Passaporte de materiais – Estrutura da folha de cálculo – ‘Local’ exemplo 

 

A – Descrição da camada 

B – Massa dos diferentes materiais registados na camada atual 

C – Gráfico que representa a percentagem de materiais (massa) registados na camada atual 
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D – Potencial de reciclagem: quantificação de material reciclado e material reciclável na camada, exibido em 
percentagem e quilogramas 

E – Origem do material: quantificação dos materiais registados por origem (virgem renovável, secundário 
renovável, virgem não renovável e secundário não renovável), apresentados em quilogramas. 

F – Resultados de circularidade: Potencial de Circularidade, Potencial de Reutilização, Potencial de Reciclagem 
e Fim de Vida Esperado (ano), calculados automaticamente se a seção adicional da folha de cálculo for 
preenchida. 

L – Fontes dos dados – Os resultados da ferramenta são baseados na qualidade e confiabilidade das 
informações inseridas pelo(s) utilizador(es) e não há nenhum recurso de verificação. Transparência e 
confiabilidade devem ser asseguradas fornecendo as fontes dos dados utilizados no registo de cada produto 

Registo de produtos e materiais | Secção principal 

G – Dados gerais – este bloco inclui a identificação do produto e dos seus materiais em termos de 
características básicas e quantificação. 

H – Quantidade total de materiais na “P_Camada” – a ferramenta calcula automaticamente as quantidades 
totais em massa, área e metros lineares. A massa é sempre calculada, a área e os metros lineares são 
relevantes para tipos específicos de produtos (por exemplo, área para pavimentos, metros lineares para 
cabos). 

Avaliação da circularidade – Seção adicional 

I – Potencial de reutilização – avaliação das características de um produto em termos de potencial de 
reutilização após a aplicação inicial no edifício. A reutilização pode ser para construção ou outros fins. Neste 
bloco são considerados a duração e desgaste do produto e o processo e condições de desmontagem/remoção. 

J – Potencial de reciclagem. Neste bloco, o potencial de reciclagem é calculado com base no conteúdo de 
materiais reciclados no produto e na reciclabilidade do produto e dos seus materiais. 

K – Indicador de circularidade – Com base nas considerações anteriores, a ferramenta calcula o indicador de 
circularidade de cada produto pontuando o produto de 0 – sem potencial de circularidade, a 5 – alto potencial 
de circularidade no produto. 

As áreas F a L permitem 50 entradas, cada uma correspondendo a um tipo de produto ou sistema (no caso de 
serviços). Se houver 5 portas idênticas no prédio, elas correspondem a uma entrada. Se forem diferentes (por 
exemplo, em termos de dimensões), entradas diferentes devem ser inseridas pelo utilizador. 

 

3.5.1 Registo de produtos e materiais | Secção principal 

 

 

Figura  4 – Passaporte de materiais - Dados gerais 
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A área de dados gerais requer um conjunto de informações que são fornecidas e inseridas pelo utilizador. Em 
algumas células, os valores são calculados pela ferramenta. Na próxima lista, é fornecida uma breve explicação 
de cada célula. 

A – ID/refª do produto. Inserir a referência ou uma identificação do produto. 

B – Nome do produto. Inserir a designação do produto (por exemplo, porta frontal ou ladrilho cerâmico). 

C – Origem. Inserir aqui a indicação da origem do produto. Se o produto for produzido no mesmo país da 
instalação, selecione “Nacional” na lista. Caso contrário, selecione “EU” se a origem for a União Europeia ou 
“Fora da UE” para o resto do mundo. 

D – Função. Descrever a função do produto (por exemplo, isolamento, segurança, iluminação, etc.). 

E – Fabricante. Inserir informações sobre o fabricante e/ou responsável pela colocação do produto no 
mercado. 

F – Certificações. Inserir certificação ambiental ou outra relevante do produto. Esta é uma célula aberta,  o 
utilizador pode adicionar várias certificações do produto, se aplicável (por exemplo, certificações 
Cradle2Cradle, Rótulo Ecológico, Rótulo energético  classe “x”, declarações ambientais do produto, etc.); um 
link para um site, por exemplo, também pode ser inserido aqui. 

G – Data de instalação (ano). Inserir o ano da instalação do produto. 

H – Tipo de produto. Selecionar o tipo de produto na lista. Os tipos de produtos são específicos para cada 
camada do efifício. Os tipos de produtos disponíveis em cada camada foram indicados na Tabela 1. 

I – Tipo de material. Aqui o utilizador deve indicar os tipos de materiais utilizados no produto por categoria. 
A identificação do tipo de material é selecionada na lista disponível na célula, onde é também possível a opção 
“outros/desconhecidos”: 

 Plástico 
 Metais ferrosos 
 Metais não ferrosos 
 Madeira e cortiça 
 Pedra 
 Cerâmica 
 Vidro 
 Têxteis 
 Materiais compósitos 
 Betão ou cimento 
 Gesso 
 Misturas betuminosas 
 Outros/desconhecidos 

 

J – Especificação do material. Após a seleção do tipo de material nas células anteriores, o utilizador deve 
especificar o material. Por exemplo, se o material selecionado para uma porta foi Metal não ferroso, nesta 
etapa o utilizador indica que o material é Alumínio, ou se para um pavimento indica Pedra, aqui pode 
acrescentar que o produto é Mármore Estremoz Anticlinal. 
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K – Origem do material.  Indicar a origem do material selecionando na lista disponível na célula. As opções 
são:  

 Renovável virgem 
 Renovável secundário 
 Não renovável virgem 
 Não renovável secundário 

L – Massa por componente/produto (Kg). Indicar a quantidade, de cada material por produto em kg. Ao 
contrário da área e do comprimento, a massa é obrigatória, caso contrário a ferramenta não pode fazer 
nenhum cálculo. Se o produto for monomaterial, este valor será referente ao produto inteiro. Caso contrário, 
as massas das diferentes partes ou componentes devem ser declaradas aqui. 

M – Área por componente/produto (m2). Para alguns tipos de produtos, a área do produto é relevante. Por 
exemplo, se o produto for uma bancada de cozinha, o utilizador pode indicar que a área é de 1,5 m2. 

N – Comprimento por componente/produto (m). Como na célula anterior, para alguns tipos de produtos, as 
informações sobre o comprimento podem ser relevantes. Por exemplo, se o produto for um tubo de PVC, o 
comprimento do produto pode ser um dado a considerar. 

O – Número total de produtos. Inserir como o número de produtos da mesma referência disponíveis na 
camada e que são contabilizados na mesma entrada no passaporte. 

P – Total - massa (kg). Cálculo automático da quantidade total de material considerando todos os produtos 
registados. 

Q – Total - área (m2). O mesmo, para a área, se relevante. 

R – Total – comprimento (m). O mesmo, para o comprimento, se relevante. 

 

3.5.2 Avaliação da circularidade – Seção adicional 

Potencial de reutilização 

Visando um aumento da reutilização de produtos e materiais para soluções mais desmaterializadas e circulares 
para a construção, a ferramenta passaporte de materiais inclui funcionalidades para calcular o potencial de 
reutilização dos produtos e dos seus materiais aplicados na construção. 

Para tanto, o utilizador, no registo do produto, deverá incluir dados sobre suas características e forma de 
utilização. 

 

Figura  5 - Passaporte de materiais – Potencial de reutilização 
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A – Desgaste do produto após fim de vida inicial. Nesta célula o utilizador, de acordo com seus conhecimentos 
e dados recolhidos, estudos ou testes fornecidos pelo fabricante ou outros, deverá selecionar na lista 
fornecida na célula, qual é a situação esperada para o produto no final de vida inicial. Aqui as opções são: 

 Boas condições - Baixo desgaste 
 Condições médias - Desgaste médio 
 Más condições - Desgaste elevado 

 

NOTA: Se o produto não puder ser reutilizado porque contém materiais perigosos, como por exemplo, 
amianto, a opção "Más condições" deve ser sempre escolhida. 

 

B – Potencial de desmontagem. O esforço para retirar os produtos do edifício no final de sua vida útil e as 
condições dos mesmos após a sua retirada é um aspeto fundamental do potencial de reutilização dos produtos 
para a mesma finalidade ou outras aplicações. Nesta etapa, o utilizador deve selecionar na lista disponível qual 
é a situação que se adequa à situação atual do produto. Aqui as opções são: 

 O produto pode ser facilmente desmontado sem danos 
 A desmontagem sem danos requer um esforço acrescido 
 Parte do produto é danificada na sua remoção 
 A desmontagem danifica o produto mas não inviabiliza a sua recuperação 
 A desmontagem danifica o produto e dificulta a sua reutilização 

 

NOTA: Se o produto não puder ser reutilizado porque contém materiais perigosos, como por exemplo, 
amianto, a opção "Desmontagem danifica o produto e dificulta a sua reutilização" deve ser sempre 
escolhida. 

C – Instruções de desmontagem. Insira instruções detalhadas sobre como desmontar o produto. 
Procedimentos e ferramentas específicos devem ser indicados, se aplicável. 

D – Tempo de vida. De acordo com as características do produto e a aplicação específica na construção, insira 
a vida útil esperada do produto. 

E – Fim de vida previsto. Com base nas informações fornecidas na área Dados gerais (Ano de instalação), a 
ferramenta calcula o ano em que há uma provável retirada do produto.  

F – Potencial de reutilização. Com base nos dados inseridos pelo utilizador, a ferramenta calcula o potencial 
de reutilização de cada produto registado no edifício. A pontuação varia de 1 – Baixo potencial de reutilização 
a 5 – Alto potencial de reutilização. A exatidão do valor é determinada pela confiabilidade dos dados inseridos, 
que devem ser baseados em informações robustas e verificáveis. 

O indicador é definido com base na classificação das condições de desgaste no final da vida inicial e no 
potencial de desmontagem. 

Potencial de reciclagem 

Visando um aumento da taxa de reciclagem de produtos e materiais para soluções mais desmaterializadas e 
circulares para a construção civil, a ferramenta passaporte de materiais inclui recursos para calcular o 
potencial de reciclagem dos materiais aplicados na construção. 
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Para o efeito, o utilizador, no registo do produto, deverá incluir dados sobre as características dos diferentes 
materiais. 

 

 

Figura  6 – Potencial de reciclagem 

A – Especificação do material. Esta é uma célula automática. Replica as informações fornecidas nos dados 
gerais. 

B – Percentagem de material reciclado. Insira a percentagem de material reciclado para cada 
material/componente/produto. Esta informação deve ser fornecida pelo fabricante. 

C – Percentagem material reciclável. Insira a percentagem de material reciclável para cada 
material/componente/produto, com base nas características e nas informações disponíveis para cada material 
quanto aos métodos de reciclagem e sistemas de reciclagem disponíveis. 

D – Material reciclado - Total produto. A ferramenta calcula o percentual total de material reciclado no 
produto, considerando os diferentes materiais em sua composição. 

E – Material reciclável - Total produto. A ferramenta calcula o percentual total de material reciclável no 
produto, considerando os diferentes materiais em sua composição. 

F – Potencial de reciclagem. Com base nos dados inseridos pelo utilizador, a ferramenta calcula o potencial 
de reciclagem de cada produto registado no edifício. Assim como o indicador anterior, a pontuação varia de 1 
– Baixo potencial de reciclagem a 5 – Alto potencial de reciclagem. A exatidão do valor é determinada pela 
confiabilidade dos dados inseridos, que devem ser baseados em informações robustas e verificáveis. 

A avaliação do material reciclado e reciclável no produto é contabilizada em 5 níveis:  

 Nível 1 – 0% - 10 % 
 Nível 2 – 11% - 40% 
 Nível 3 – 41% - 60% 
 Nível 4 – 61% - 90% 
 Nível 5 – 91%-100% 
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Indicador de circularidade 

Para fornecer informações relevantes para os diversos atores envolvidos no processo, a ferramenta, com base 
nas informações inseridas pelo utilizador, calcula o indicador de circularidade dos produtos registados no 
edifício. A adoção de produtos mais eficientes levará a um aumento no desempenho de todo o edifício. 

 

Figura  7  –  Indicador de circularidade 

 

A – Indicador de circularidade – Gráfico. Resultado do cálculo do indicador de circularidade (ver B) 
apresentado em gráfico. 

B – Indicador de circularidade.  Com base na pontuação do potencial de reciclagem e do potencial de 
reutilização, a ferramenta calcula o potencial de circularidade do produto a partir de uma pontuação entre 0, 
em que o potencial de circularidade no produto é baixo, e 5, em que o potencial é alto, o que significa que o 
produto tem potencial para ser reutilizado após a função inicial na edificação, e os materiais são recicláveis e 
reciclados. 

No cálculo do indicador de circularidade, o potencial de reutilização é considerado de maior importância em 
termos de circularidade, pois preserva a integridade do produto de maior valor e, portanto, a pontuação final 
é a média ponderada do potencial de reutilização (peso: 60%) e o potencial de reciclagem (peso: 40%). 
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3.6 Folha de cálculo ‘Informação global  

Esta página apresenta os resultados de todo o edifício de forma agregada, ou seja, a quantificação de todos 
os materiais registados no passaporte. Todos os valores são calculados automaticamente pela ferramenta. 

 

Figura  8 - Resultados: Informação global 

A – Massa total (em kg) dos materiais registados no passaporte por tipologia e no total, em tabela: 

 Plástico 
 Metais ferrosos 
 Metais não ferrosos 
 Madeira e cortiça 
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 Pedra 
 Cerâmica 
 Vidro 
 Têxteis 
 Materiais compósitos 
 Betão ou cimento 
 Gesso 
 Misturas betuminosas 
 Outros/desconhecidos 

 
B – O mesmo, exibido em gráfico. 

C – A massa (kg) de materiais por camada (por tipologia e no total). 

D – Potencial de reciclagem para todo o edifício, em percentagem e kg (massa total de material reciclado e 
reciclável), em tabela. 

E – O mesmo, exibido em gráfico. 

F – A massa de materiais de todo o edifício por fonte (renováveis e não renováveis, virgens e secundárias), em 
percentagem e kg. 

G – O mesmo, exibido em gráfico. 

H – Potencial de reciclagem por camada, em percentagem e kg. 

 
 

4. Informação adicional 
Este modelo de passaporte foi desenvolvido no âmbito do projeto (Des)Construir para Economia Circular. A 
quantidade de materiais apresentada na folha de cálculo “Informações globais” refere-se apenas aos materiais 
registados no passaporte e não necessariamente à quantidade total de materiais do edifício. Para ter a 
quantidade total de materiais contabilizada, todos os produtos e materiais devem estar registados no 
passaporte.  

A qualidade e veracidade dos resultados apresentados no passaporte são da exclusiva responsabilidade 
utilizadores do passaporte que recolhem e inserem os dados.  

Os autores do passaporte e os parceiros do projeto (Des)Construir para a Economia Circular não se 
responsabilizam em nenhuma circunstância pelos dados registado neste modelo de passaporte. 
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