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Sustentabilidade  
desafia... 











Intervenção em 

obra… 



 



− Reparação de paredes 
exteriores; 
− Reparação e beneficiação de 
caixilharias de madeira (portas e 
janelas) exteriores; 
− Reparação de serralharias exteriores 
(guardas e vãos); 
− Limpeza e reparação de cantarias exteriores; 
− Aplicação de sistema “ sub-
telha” e isolamento térmico em 
todas as coberturas, com revisão 
das telhas e substituição das 
fendilhadas e partidas; 
− Revisão e reparação de 
muretes, beirados, caleiras, ralos 
e tubos de queda; 
− Revisão e reparação de 
vedações de clarabóias; 
− Montagem de guarda metálica de segurança 
em toda a periferia das coberturas 
− Revisão e reparação de tectos interiores 
degradados; 
− Reparação de paredes interiores 
danificadas; 
− Substituição dos pavimentos da garagem e 
cave; 
− Substituição dos revestimentos de paredes 
da garagem e cave; 
− Tratamento fungicida e insecticida dos 
elementos estruturais de madeira da garagem 
e cave; 
− Reparação dos elementos metálicos na 

   





Reabilitação de três edifícios de 
serviços do Ministério 



 



Próximos passos 
Acupunctura urbana 

Sustentável 
 
 
 



O conceito acupunctura 
tem vindo a ser utilizado 
e aplicado desde longo 

Várias as interpretações, 
usualmente centradas em um 
intervenção pontual que induz 
mudanças generalizadas 

Multiplas utilizações 
progressivamente aplicadas ao 
urbanismo 



Multiplam-se aplicações… 



A acupunctura urbana é destacada por 
Jaime Lerner interpretando a sua prática 
em Curitiba 





http://www.sustainablemelbourne.com/category/visions/ 



http://urbanacupuncture.nl/ 



Passar de círculos viciosos 
negativos para círculos 

virtuosos positivos  





x1080 

Importância de abordagem 
integrada 



Acupunctura Urbana 
Sustentável 

• Múltiplas dimensões e perspectivas 
 

• Identificar bom desempenho ambiental, 
económico e social 
 



Importa ter uma 
visão integrada e 
identificar pontos 

cirurgicos que 
dinamizam a 

mudança  

http://www.jaimelerner.com/ 



mais eficiente 

menos eficiente 

prática de referência 

Factor 2 ou 50% 

Factor 10 ou 90% 

melhoria de 25 % 

Versão 2011 

Zona 
(edifícios) 



Triplo caminho… 
•  Dos materiais e edifícios … (projectos) 

 
 

 
• Bairro, Cidades (Planos)  

 
 
 
 

• Comunidades sustentáveis (Vivência) 
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Abrindo novas perspectivas ? 



• Como re-estruturar sistemas 
sustentavelmente 
– Suporte de vida, ecossistemas, energia, água, 

alimentação 
– Envolver as pessoas e a comunidade 

 
 
 
 
 

– Com reduzidos recursos 



http://www.coldhamarchitects.com/cohousing/green_lesson.htm 

Edifício 
ü Arquitectónica do edifício 

üTérmico / Energética / 
Acústico - Do envelope  
ü Isolamentos  
ü Pontes térmicas 
ü Envidraçado  
ü Sombreamento 

ü  Reabilitação funcional 
ü Ajustamento aos usos 
ü Soluções inclusivas 
ü Segurança contra 
incêndios, segurança 
estrutural (sismos), ... 

Zona / Comunidade 
üReabilitar edifícios para 
diferentes funções 

ü Incluindo funções de 
serviços energéticos e 
ambientais 

ü Reabilitar espaços públicos 
ü... 
ü... 
 

Município  (Municípios) 
üGestão do património 

Diferentes níveis de aplicação 



 



Próximos passos Desempenho e custos no 
ciclo de vida (dimensão 

económica) 
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Regeneração Urbana  de Área da 
Alta de Lisboa 

Abordagem  
Top down 

Da reabilitação dos edifícios à 
regeneração urbana sustentável. 
Soluções de baixo custo. Análise de 
caso na Alta de Lisboa. 
 
 
 
Teresa Labrincha 



Vasco Rocha 

Tese mestrado em Arquitectura IST 



Próximos passos Dimensão Social 
Felicidade … 



Comunidades sustentáveis 

http://www.grossnationalhappiness.com/ 



http://www.grossnationalhappiness.com/ 



= 49/92; neutral score = 69 = 3 x 23 Final score 
WTO policy needs  
to be reviewed;  far  
below neutral score of 69 

               CENTRE FOR  
               BHUTAN STUDIES 
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http://www.happyplanetindex.org/ 





Felicidade 

Individual 

Comunitária 

Identidade e 
Cultura 



§ 
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Biomimetismo… 



Pensar 
inspirado no 

ambiente 
Eco-bairros 



Próximos passos Dinamização pelos cluster de 
conhecimento… 
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This investigation explores regeneratively oriented architectural design 
solutions, trough the assessment of the dissemination potential of urban Hubs 

and Clusters as a strategy to support broader, effectively sustainable and 
integrated interventions, which focus both on the increase of Resilience and on 

the encouragement of knowledge production and circulation.  

REGENERATIVE  
ARCHITECTURES 
Strategies for an Integrated Urban Intervention 

ARQUITETURAS 
REGENERATIVAS 
Estratégias para uma Intervenção Urbana Integrada 



PhD RESEARCH                                              duartemarquesnunes@ist.utl.pt 
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This investigation aims to advance a sustainably oriented urban development 
vision, strategy and paradigm that indorses and reinforces Resilience, through 

a regeneratively oriented architectural design, within Urban Regeneration 
Strategies which are disseminated through specific urban nodules. 



Envolvendo a comunidade… 



Próximos passos 
Versão Internacional 



Colaborando… 
q Arquitectura 

sustentável em 
Cabo Verde 
(manual de 
boas práticas) 

q Arquitectura 
sustentável em 
Angola (manual 
de boas 
práticas) 

q Arquitectura 
sustentável na 
Guiné-Bissau 
(manual de 
boas práticas) 

q Arquitectura 
sustentável em 
Moçambique 
(manual de 
boas práticas) 



 



Belém, Pará 

Pará (7 Mhab e  
Belém , 1.4 MHab 

14 x área de PT 



Avaliação da sustentabilidade do 
edificado no Rio de Janeiro 
Caso dos empreendimentos 
turísticos/indústria hoteleira 
  
  
Frederico Mexia Ferreira Galão 
  
Dissertação para obtenção do Grau 
de Mestre em 
Engenharia do Ambiente 
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LiderAr pela sustentabilidade 
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