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Dia 27 de Maio – A Sustentabilidade nos Municípios

Arq.ª Alexandra Paiva
Rede ECOS

Acções de sustentabilidade integradas na Rede 
ECOS
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Óbidos
Peniche
Torres 
Vedras

Beja
Moura
Serpa

Silves

Maior potencial europeu 
para aproveitamento da 

energia solar

Maior potencial nacional 
para o aproveitamento de 

energia eólica

Experiência em 
construção sustentável a 

partir de técnicas 
tradicionais

Rede ECOS
Uma componente temática agregadora das diferentes intervenções.
Uma componente territorial baseada em relações de proximidade.
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Construção de uma Eco Comunidade em rede centrada nos 
domínios da energia e construção sustentáveis, que potencie a 
acumulação de conhecimento e a criação de produtos, serviços 
e soluções inovadoras e criativas, complementares entre si e 
replicáveis em diferentes locais, induzindo o desenvolvimento 
urbano, a emergência de novas funções económicas e a 
projecção internacional das cidades parceiras.

Rede ECOS – Visão Estratégica
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Eficiência
Energética

Construção
Sustentável

Energias
Renováveis

-Técnicas Tradicionais
-Novos Materiais
-Urbanizações 
-Espaços Públicos
-Equipamentos Colectivos
- Requalificação Urbana

-Energia Solar
-Energia Eólica
-Energia das Ondas
-Energia da Biomassa
- Hidrogénio

Instalação de clusters e Eco Comunidades
Contacto com experiências e internacionalização

Dinamização de pólos de competitividade

REDE ECOS
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Em Torres Vedras estão a ser desenvolvidos diversas estratégias e 
projectos, tendo como vector essencial a sustentabilidade 
ambiental, no âmbito da Rede ECOS, sendo os principais:

• A criação de uma “ecourbe” que sirva como laboratório 
urbano viso para desenvolver, experimentar e testar novas 
tecnologias e conceitos nas áreas da energia e da construção 
sustentáveis, como a implementação de uma rede eléctrica 
inteligente (smartgrid), novas formas de mobilidade, a 
integração de hidrogénio na estratégia de mobilidade 
municipal etc.;

• A Implementação do Centro de Educação Ambiental.

REDE ECOS – Torres Vedras
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sistemas de arquitectura bioclimática e sustentável

Departamento de Urbanismo

Gabinete de Projecto

Construir o Futuro – o novo

Centro de Educação Ambiental

Alexandra Paiva, Arqtª

Congresso LIDERA 09 – Novas oportunidades para a construção sustentável    27 de Maio de 2009   IST 

Apresentação

Centro de Educação Ambiental

Planta Piso 0

Trata-se de um edifício piloto de construção sustentável, que 
visa integrar um grande número de sistemas sustentáveis e 
bioclimáticos com o objectivo de:

• Informar e educar as futuras gerações das possibilidades e 
vantagens de construir com respeito pelo ambiente;

• Poupar recursos naturais, como a energia e a água, e 
diminuir a emissão de CO2 para a atmosfera;

• Criar um edifício de classe energética A+ (Certificação de 
desempenho energético e da qualidade do ar interior).
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Intenções Formais

1. Integrar o edifício no parque através de dois volumes

• o 1º volume é uma grande rampa verde pertencente ao parque mas de ligação à cidade: volume de 
pedra, forte, urbano, pesado, fronteira;

• o  2º volume é o limite orgânico e natural de ligação ao parque, mais baixo, leve, flexível, aberto, 
transparente, ecológico, utilizando materiais como a madeira, vidro e cerâmico. 

2. Criar percursos diversificados e coberturas percorríveis de ligação à cidade a Poente e miradouros
sobre o parque.

3. Abrir, na zona da entrada a Norte, um grande ecrã sobre a vista para o Castelo de Torres Vedras

Centro de Educação Ambiental

Enquadramento

Centro de Educação Ambiental

“Sendo o Homem o centro de 
todas as preocupações, não 
podemos ficar indiferentes aos 
problemas ambientais que 
ocorrem no nosso planeta. A 
degradação ambiental é 
responsável, de acordo com a 
Organização Mundial de 
Saúde, pela morte de 13 
milhões de pessoas por ano, 
sendo os países em vias de 
desenvolvimento os mais 
afectados.”site da AMI

A forte consciência do problema da escassez de combustíveis fósseis e do aquecimento 
global, provocado em grande parte pela emissão de gases de estufa para a atmosfera, como 
o CO2, levou a um esforço para diminuir este tipo de emissões, nomeadamente através do 
protocolo de Quioto, quer no sector dos transportes, quer no sector da energia. 
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Intenções Ambientais

Centro de Educação Ambiental

As intenções ambientais são: 

- uma resposta positiva do edifício às solicitações do clima de Torres Vedras;

- obter condições de conforto e qualidade no interior do edifício durante todo o ano, poupando o 
máximo de recursos possíveis (poupança de combustíveis, electricidade e água). 

Para tal, recorre-se à concepção bioclimática e sustentável de edifícios.

A Arquitectura bioclimática consiste em pensar e projectar um edifício tendo em conta toda a 
envolvência climatérica e características ambientais do local em que se insere. Pretende-se assim 
optimizar o conforto ambiental no interior do edifício (i.e. o conforto térmico, luminoso, acústico, etc.) 
utilizando apenas o design e os elementos arquitectónicos disponíveis.

Figura  (Nota A) – Sistema de ganho directo Cobertura ajardinada Sistema de ganho indirecto 

Intenções Ambientais

Centro de Educação Ambiental

Construção Sustentável: Lida com o impacto ambiental de todos os processos envolvidos na 
construção de um edifício desde os materiais utilizados até às técnicas de construção, passando pelo 
consumo de energia no processo construtivo e no edifício durante o seu tempo de vida. Este tipo de 
arquitectura abarca o conceito de arquitectura bioclimática.
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Centro de Educação Ambiental

1. A Concepção bioclimática usa aspectos biológicos e geográficos, associados a sistemas passivos, 
que são os que estão integrados no próprio edifício (paredes, janelas, tectos, etc.) e que para além 
de cumprirem as suas funções habituais (estruturais e construtivas, etc.), contribuem pela sua 
localização, orientação e desenho, para a captação correcta da radiação solar e a sua transmissão 
para o interior do edifício, e permitem uma ventilação e iluminação natural do mesmo. Em suma 
asseguram o aquecimento, arrefecimento e iluminação do edifício de forma natural.

Concepção Bioclimática

• Segundo especialistas na matéria “a arquitectura bioclimática proporciona o melhor conforto 
ambiental, podendo reduzir cerca de 80% o consumo de energias convencionais e diminuindo as 
emissões de CO2 para a atmosfera”. (Lívia Tirone)

Concepção Bioclimática

Centro de Educação Ambiental

É importante conhecer o 
percurso do sol ao longo 
do dia, durante todo o 
ano com o objectivo de:
– aproveitar, da melhor 
forma, os ganhos solares 
no interior do edifício, 
nomeadamente no 
Inverno;
– restringir a sua entrada, 
nos casos em que seja 
conveniente, 
nomeadamente no
Verão.

Figura (Nota A) - Percursos do Sol durante o dia ao longo do ano
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• Calculo dos ângulos 
de inclinação para a 
latitude e longitude 
do local preciso de 
implantação do 
Centro, no dia 21 de 
Dezembro –
Solstício de Inverno

• Ângulo de 
referencia às12:30.

• Ângulo de 27,5º

Centro de Educação AmbientalGeometria Solar 

Inverno Concepção Bioclimática

Promover ganhos solares directos no Inverno: 

• superfície envidraçada a Sul para captação da radiação solar;

• Massa térmica para absorção, armazenamento e difusão do calor.

Centro de Educação Ambiental

Sistemas Passivos de Aquecimento - Inverno

Concepção Bioclimática



04-06-2009

9

Restringir perdas por condução:
• fazer o isolamento térmico por fora das paredes, pavimento e tecto, evitando as   
pontes térmicas.

Centro de Educação Ambiental

Sistemas Passivos de Aquecimento - Inverno

Concepção Bioclimática

3. Promover ganhos solares indirectos ou desfasados no Inverno: 

• Parede de Trombe a Sul para captação e absorção da radiação solar;

Centro de Educação Ambiental

Sistemas Passivos de Aquecimento - Inverno

Concepção Bioclimática
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Centro de Educação Ambiental

Paredes de Trombe + Paineis Fotovoltaicos

Concepção Bioclimática

• Foi feito o calculo 
dos ângulos de 
inclinação para a 
latitude e longitude 
do local preciso de 
implantação do 
Centro, no dia 21 de 
Junho – Solstício de 
Verão

• Sol com o ângulo 
máximo às 12:30;

• Ângulo de 74.4º

Centro de Educação AmbientalGeometria Solar  

Verão Concepção Bioclimática
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1. Restringir ganhos solares:  sombreamento móvel para envidraçados 

2. Restringir ganhos por condução e promover forte inércia térmica: paredes pesadas com isolamento 
pelo exterior

Centro de Educação Ambiental

Sistemas Passivos de Arrefecimento – Verão

Concepção Bioclimática

Ventilação transversal 
(nocturna) aproveitando 
ventos dominantes;

Centro de Educação AmbientalSistemas Passivos de 

Arrefecimento – Verão Concepção Bioclimática
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Arrefecimento pelo solo: 
sistema de condutas 
enterradas com abertura a 
Norte (ventos 
dominantes).

Centro de Educação AmbientalSistemas Passivos de 

Arrefecimento – Verão Concepção Bioclimática

Edifício Solar XXI, Sistema de Tubos enterrados -
INETI

Arrefecimento 
evaporativo:       
promover ventilação 
junto a espelho de água.

Centro de Educação AmbientalSistemas Passivos de 

Arrefecimento – Verão Concepção Bioclimática
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1. Recurso a cobertura 
ajardinada, tipo 
cobertura intensiva:

tem uma capa vegetal de 
espessura igual ou 
superior a 20cm, sendo 
a proposta, neste caso 
de prado percorrível, 
que proporcione uma 
boa zona de lazer 
voltada e inclinada a Sul. 
A sua manutenção é 
igual à de qualquer 
prado, propondo-se o 
sistema ecológico de 
irrigação subterrânea 
por osmose, que tem 
uma redução do 
consumo de água até 
70%.

3D - Vista da cobertura

Técnica bioclimática Centro de Educação Ambiental

Concepção Bioclimática

2. Utilização de caixilharia dupla , nomeadamente na fachada a Norte, para evitar as perdas térmicas 
e se poder usufruir da vista para o Castelo de Torres Vedras.

3. Recurso a iluminação natural e ventilação natural em todos os espaços, inclusive nas zonas 
enterradas do edifício, recorrendo-se à utilização de chaminés solares.

3D - Vista da entrada Norte

Técnicas bioclimáticas

Centro de Educação Ambiental

Concepção Bioclimática
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Propõe-se um Sistema 
Híbrido Integrado de 
Energias renováveis
integrando:

1. Solar térmico; 

2. Solar fotovoltaico;

3. Gerador Eólico;

4. Pilhas de hidrogénio;

5. Automação e gestão de 
energia

Centro de Educação AmbientalEnergias 

alternativas
Concepção Sustentável

Edifício da Brisa em Carcavelos

Recurso a energia 
eólica – As turbinas 
eólicas convertem a 
energia cinética do 
vento em energia 
mecânica, que pode 
ser utilizada em tarefas 
especificas, como por 
exemplo a bombagem 
da água, ou convertida 
em energia eléctrica 
num gerador;

Imagens de Turbinas eólicas

Centro de Educação AmbientalEnergias 

alternativas
Concepção Sustentável

Características técnicas dos aerogeradores
• Funcionamento independente da direcção do vento;
• Suporta ventos fortes;
• Sem ruído (turbina não audível);
• Multifuncional – carregamento de baterias, aquecimento de água e ar, ligação à rede.



04-06-2009

15

Recurso a pilhas 
de hidrogénio.

Pilha de Hidrógeneo comercializada por uma empresa local

Centro de Educação Ambiental

Energias 

alternativas

Concepção Sustentável

A energia produzida por fontes renováveis, não utilizada de imediato, será armazenada 
através da produção de Hidrogénio, por electrólise da água. Quando a produção das fontes 

renováveis for insuficiente para as necessidades, o hidrogénio alimentará uma pilha de 
combustível, produzindo energia eléctrica.

Comparativamente com baterias, 1kg de hidrogénio armazena a mesma quantidade de 
energia eléctrica que 40 baterias de chumbo de 25Ah.

Sistema integrado de energias 
alternativas e domótica para 
optimização de todos os 
recursos, quer naturais, quer 
mecânicos.

Centro de Educação AmbientalEnergias alternativas

Concepção Sustentável
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Pretende-se recolher as 
águas pluviais num  
reservatório apropriado 
para serem reutilizadas 
para a rega.

Todos os dispositivos 
eléctricos e 
equipamentos (incluindo 
descargas de sanitas e 
torneiras) terão sistemas 
economizadores. 3D – Zona de entrada/recepção e exposição

Centro de Educação AmbientalTécnicas de 

sustentabilidade
Concepção Sustentável

Depósito de recolha 
de águas pluviais 
enterrado

Exemplo de filtro de 
águas pluviais

1. Serão utilizados
materiais recicláveis:

• Madeira;

• Pedra da região;

• Isolamento em cortiça 
ou fibra de coco;

• Materiais de 
revestimento ecológicos: 
pavimentos e tintas 

Cortiça

Centro de Educação Ambiental
Uso de Materiais

Concepção Sustentável

Madeira

Fibra de côco

Pedra Mármore Bujardada
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Estrutura modular 
criando espaços de 
dimensões idênticas, de 
forma a tornar o edifício 
neutro, permitindo 
novas apropriações do 
mesmo, ao longo do 
tempo.

3D exterior com um ritmo modular da fachada

Centro de Educação Ambiental
Flexibilidade

Concepção Sustentável

3D interior com o pórtico modular da estrutura de betão

1. Separação e reciclagem 
dos entulhos.

2. Sensibilidade nos 
transportes (preferência 
por materiais locais).

3. Evitar as diversas formas 
de poluição.

4. Evitar o desperdício dos 
recursos hídricos.

5. Cuidada avaliação 
ambiental nas escolhas 
dos materiais aplicados.

3D de um dos pátios

Centro de Educação Ambiental
Sustentabilidade dos 

processos de obra Concepção Sustentável
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OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO

Centro de Educação Ambiental

Conclusão

Os desafios da Sustentabilidade, apontam 
caminhos para enfrentar a tragédia sócio-
ambiental que ameaça a continuidade dos 
empreendimentos humanos, a organização 
social, e, no limite, até a própria espécie 
humana.

Todos podemos contribuir para um 
futuro mais sustentável. 

Temos, em conjunto que trabalhar, 
para que um dia todos os edifícios 

sejam verdes (ADENE).

Projecto e apresentação:
Gabinete de Projecto da Câmara Municipal de Torres Vedras
Alexandra Paiva, Arquitecta

Construir o Futuro – o novo

Centro de Educação Ambiental

para um Futuro melhor!
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