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Título 
Níveis – Quadro comum da União Europeia para os indicadores principais de sustentabilidade dos 
edifícios de escritórios e residenciais, Manual de Utilização 2: Criação de um projeto para aplicação 
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Resumo 

Desenvolvido como um quadro comum da União Europeia para os indicadores principais de avaliação 
da sustentabilidade de edifícios de escritórios e residenciais, o quadro comum Níveis pode ser 
aplicado desde as fases iniciais do estudo conceptual até ao fim da vida útil prevista para o edifício. 
Além do desempenho ambiental, que é a prioridade principal, permite também avaliar outros aspetos 
importantes relacionados com o desempenho, utilizando indicadores e ferramentas para a saúde e 
conforto, custo do ciclo de vida e riscos potenciais para o desempenho futuro. 

O quadro comum Níveis visa proporcionar uma linguagem comum de sustentabilidade para os 
edifícios. Esta linguagem comum deverá permitir ações ao nível dos edifícios que contribuam 
inequivocamente para a concretização dos objetivos mais amplos da política ambiental europeia. A 
sua estrutura é a seguinte: 

1. Macro-objetivos: um conjunto abrangente de seis macro-objetivos do quadro comum Níveis, 
que contribuem para os objetivos da política da UE e dos Estados-Membros em áreas como 
energia, utilização de materiais, gestão de resíduos, água e qualidade do ar interior. 

2. Indicadores principais: um conjunto de 16 indicadores comuns, juntamente com uma 
metodologia simplificada de análise do ciclo de vida (ACV), que permitem determinar o 
desempenho dos edifícios e o seu contributo para cada macro-objetivo. 

Além disso, o quadro comum Níveis visa promover o conceito sobre o ciclo de vida. Deixando de 
incidir em aspetos individuais do desempenho dos edifícios, orienta os utilizadores para uma 
perspetiva mais holística, que visa uma utilização europeia mais disseminada dos métodos de análise 
do ciclo de vida (ACV) e de cálculo dos custos do ciclo de vida. 
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Estrutura do documento do quadro comum Níveis 

 
Figura 1. Estrutura do documento do quadro comum Níveis 

Manual de Utilização 1 
Introdução ao quadro 
comum Níveis

Orientações e aprendizagem 
para os potenciais utilizadores 
do quadro comum Níveis Notas informativas: Pensar na sustentabilidade

• Conceito de ciclo de vida completo e circularidade
• Colmatar diferenças de desempenho
• Como alcançar uma renovação sustentável
• Como pode a sustentabilidade influenciar o valor

Manual de Utilização 2
Criar um projeto

Planeie a aplicação do quadro 
comum Níveis ao seu projeto e 
complete a descrição do edifício.

3. Como funciona o quadro comum Níveis

1. Como aplicar o quadro comum Níveis

2. A linguagem comum de sustentabilidade

1. Crie um plano de projeto

2. Complete a descrição do edifício

Manual de Utilização 3
Manuais de utilização dos 
indicadores 

Instruções pormenorizadas e 
orientações sobre a utilização de 
cada indicador

1.1 Desempenho energético na fase de utilização

1.2. Potencial de aquecimento global do ciclo de 
vida

2.1 Lista de quantidades, materiais e vidas úteis

2.2. Resíduos e materiais de construção e 
demolição

2.3 Conceção orientada para a adaptabilidade e 
renovação

2.4. Conceção orientada para a desconstrução, 
reutilização e reciclagem

3.1 Consumo de água na fase de utilização

4.1. Qualidade do ar interior

4.2 Tempo fora do intervalo de conforto térmico

4.3. Iluminação e conforto visual

4.4 Acústica e proteção contra o ruído

5.1. Proteção da saúde e conforto térmico dos 
ocupantes

5.2. Maior risco de fenómenos meteorológicos 
extremos

5.3. Saneamento sustentável

6.1. Custos do ciclo de vida

6.2. Criação de valor e exposição ao risco
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Como funciona o presente manual de utilização do quadro comum Níveis  
Se é inexperiente na avaliação da sustentabilidade de um edifício, recomendamos que leia o MU1 antes 
desta segunda parte (MU2). O MU2 fornece as informações necessárias para configurar e aplicar o 
quadro comum Níveis ao seu projeto de edifício. As informações fornecidas no MU2 podem servir para 
informar os membros da equipa do projeto, os clientes e as partes interessadas. Fornece instruções 
sobre como: 

• Estabelecer um plano de projeto no âmbito do quadro comum Níveis: como planear a 
aplicação do quadro comum Níveis ao seu projeto, incluindo informações sobre:  

 Como selecionar os macro-objetivos e indicadores de trabalho;  

 Como selecionar o nível de complexidade; e 

 Planear quando e como será aplicado o quadro comum Níveis e quem terá de participar. 

• Complete a descrição do edifício: como compilar as informações básicas necessárias para 
descrever o projeto de um edifício. Necessitará desta informação ao definir o plano de projeto 
no âmbito do quadro comum Níveis. 
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1. Criação de um plano de projeto no âmbito do quadro comum Níveis 

A primeira etapa do processo recomendado de aplicação do quadro comum Níveis é estabelecer um 
plano de projeto. O objetivo do plano de projeto é:  

   – Definir os macro-objetivos de sustentabilidade que o projeto abordará,  

   – Identificar os indicadores que serão utilizados para avaliar o desempenho,  

   – Estabelecer a que «nível» será avaliado o desempenho do projeto, e  

   – Planear os recursos necessários para avaliar o desempenho e o momento no ciclo de vida do 
projeto. 

 

Etapa 1: selecionar os macro-objetivos e indicadores 

Nesta primeira etapa, terá de decidir quais os macro-objetivos de sustentabilidade que o projeto de 
edifício abrangerá. Para cada macro-objetivo, terá de escolher os indicadores que pretende utilizar a 
fim de avaliar e descrever o desempenho do projeto de edifício. O Quadro 1 apresenta uma síntese 
geral dos macro-objetivos e indicadores correspondentes de entre os quais poderá escolher. 
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Quadro 1. Síntese geral dos macro-objetivos e indicadores correspondentes 

Macro-objetivo Indicador Unidade de medida Resumo das informações 

1: Emissões de 
gases com efeito 

de estufa e de 
poluentes 

atmosféricos ao 
longo do ciclo de 

vida de um 
edifício 

1.1 Desempenho 
energético na fase de 

utilização 

quilowatt-hora por metro 
quadrado por ano (kWh/m2 

/ano) 

Este indicador mede o consumo de energia primária de um edifício em fase de utilização. Numa 
abordagem de ciclo de vida, esse consumo de energia é também referido como «consumo 
operacional de energia». Tem em conta os benefícios da produção de energia de baixo carbono ou 
renovável.  

1.2 Potencial de 
aquecimento global do 

ciclo de vida 

kg de equivalentes de CO2 
por metro quadrado por ano 

(kg eq. CO2/ m2/ano 

Este indicador mede as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) associadas ao edifício em 
diferentes fases do seu ciclo de vida. Isto é, determina a contribuição do edifício para as emissões 
causadoras do aquecimento global da Terra ou as alterações climáticas. Tal é também por vezes 
referido como «avaliação da pegada de carbono» ou «medição de carbono do ciclo de vida 
completo».  

2. Ciclos de vida 
de materiais 
circulares e 

eficientes em 
termos de 
recursos 

2.1 Lista de quantidades, 
materiais e vidas úteis 

Quantidades unitárias, massa 
e anos 

Este indicador mede as quantidades e massa dos produtos e materiais de construção necessários 
para completar partes específicas do edifício. Permite também estimar a vida útil de partes definidas 
do edifício. 

2.2 Resíduos e materiais 
de construção e 

demolição 

kg de resíduos e materiais 
por m2 de área útil total 

Este indicador mede a quantidade total de resíduos e materiais gerados pelas atividades de 
construção, renovação e demolição. É utilizado para calcular a taxa de desvio para reutilização e 
reciclagem, de acordo com a hierarquia de resíduos. 

2.3 Conceção orientada 
para a adaptabilidade e 

renovação 
Pontuação de adaptabilidade 

O indicador avalia até que ponto a conceção de um edifício poderá facilitar a adaptação futura às 
mudanças nas necessidades dos ocupantes e nas condições do mercado imobiliário. É, portanto, uma 
indicação da capacidade de um edifício para continuar a cumprir a sua função e também da 
possibilidade de alargar a sua vida útil no futuro.  

2.4 Conceção orientada 
para a desconstrução, 

reutilização e reciclagem 
Pontuação de desconstrução 

O indicador avalia até que ponto a conceção de um edifício pode facilitar a futura recuperação de 
materiais para reutilização ou reciclagem. Tal inclui a avaliação da facilidade de desmontagem para 
uma gama mínima de partes do edifício, seguida pela avaliação da facilidade de reutilização e 
reciclagem dessas partes e dos seus subconjuntos e materiais associados.  

3. Utilização 
eficaz dos 

recursos hídricos 

3.1 Consumo de água em 
fase de utilização m3/ano de água por ocupante 

O indicador mede o consumo total de água por um comum ocupante do edifício, com a opção de 
dividir esse valor em abastecimento de água potável e não potável. Serve também para identificar 
locais com escassez de água. 
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Macro-objetivo Indicador Unidade de medida Resumo das informações 

1-3. Análise do 
ciclo de vida 

completo 
n.a. Dez categorias de impacto 

Alterações climáticas; Destruição da camada de ozono; Acidificação; Eutrofização aquática da água 
doce; Eutrofização aquática marinha; Eutrofização terrestre; Formação fotoquímica de ozono; 
Esgotamento dos recursos abióticos – minerais e metais; Esgotamento dos recursos abióticos – 
combustíveis fósseis; Utilização da água 

4. Espaços 
saudáveis e 
confortáveis 

4.1 Qualidade do ar 
interior 

Parâmetros de ventilação, 
CO2 e humidade 

Lista-alvo de poluentes: 
COVT, formaldeído, COV 
CMR, razão de LCI, bolor, 

benzeno, partículas, rádon 

O indicador mede uma combinação de condições do ar interior e poluentes-alvo do ar:  

 As condições de conceção para o ar interior estão relacionadas com a taxa de ventilação e como 
esta é ajustada para manter o CO2 e a humidade em níveis saudáveis.  

 Os poluentes-alvo do ar podem ser controlados selecionando e documentando materiais 
adaptados com baixo teor de poluentes, controlando o risco de crescimento do bolor e 
especificando sistemas de ventilação com filtros adequados para o ar exterior poluído. 

4.2 Tempo fora do 
intervalo de conforto 

térmico 

% de tempo fora do intervalo 
durante as estações de 

aquecimento e arrefecimento 

O indicador mede a proporção de tempo durante o ano em que os ocupantes de um edifício se 
sentem confortáveis com as condições térmicas interiores. Mede a capacidade de um edifício (com e 
sem serviços) para manter as especificações predefinidas de conforto térmico durante o tempo 
quente e frio.  

4.3 Iluminação e conforto 
visual Lista de verificação de nível 1 O indicador mede a disponibilidade e a qualidade da luz, considerada em termos de uma combinação 

de sistemas de iluminação elétrica instalados e a penetração da luz natural num edifício. 

4.4 Acústica e proteção 
contra o ruído Lista de verificação de nível 1 

Este indicador mede o potencial de perturbação por ruído indesejável na forma de impacto e 
transmissão aérea de som entre residências e espaços de escritórios, reverberação do som em 
espaços de escritório, e fontes externas de perturbação sonora em ambos os tipos de edifícios. 

5. Adaptação e 
resiliência às 

alterações 
climáticas 

5.1 Proteção da saúde e 
conforto térmico dos 

ocupantes 

Previsão da % de tempo fora 
do intervalo nos anos de 

2030 e 2050 (ver também o 
indicador 4.2) 

Este indicador mede o potencial para um desvio, relativamente às condições atuais, das condições de 
conforto térmico simuladas usando as condições meteorológicas projetadas para 2030 e 2050. O 
indicador segue a mesma metodologia do indicador 4.2. 

5.2 Maior risco de 
fenómenos 

meteorológicos extremos 

Lista de verificação de nível 1 
(em desenvolvimento) 

Este indicador avalia o potencial de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos no futuro 
(por exemplo, tempestades, precipitação, neve, bem como ondas de calor) e o seu impacto na vida 
útil de um componente ou material de construção. 

5.3 Maior risco de 
inundações 

Lista de verificação de nível 1 
(em desenvolvimento) 

Este indicador mede o risco potencial de futuras inundações e como o projeto de um edifício pode 
contribuir para o aumento ou diminuição do risco de inundações pluviais e fluviais, tanto nas 
proximidades imediatas do local do edifício como nas localidades a jusante. 
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Macro-objetivo Indicador Unidade de medida Resumo das informações 

6. Custo do ciclo 
de vida e valor 

otimizados 

6.1 Custos do ciclo de 
vida 

EUR por metro quadrado por 
ano (€/m2/ano) 

O indicador mede todos os custos dos componentes do edifício incorridos em cada fase do ciclo de 
vida de um projeto para o período de estudo de referência e, se definido pelo cliente, é prevista a 
vida útil.  

6.2 Criação de valor e 
exposição ao risco Lista de verificação de nível 1 

Este indicador avalia o potencial da conceção de um edifício para influenciar positivamente as 
avaliações imobiliárias e as classificações de risco em três áreas principais: 

 Custos gerais reduzidos (minimizando os custos operacionais).  
 Aumento das receitas e investimentos mais estáveis (tornando as propriedades mais 

apelativas).  
 Riscos reduzidos (antecipando a potencial exposição futura). 
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Etapa 2: decidir a que «nível» avaliar o desempenho do projeto 

Nesta segunda etapa, terá de decidir sobre o nível de empenhamento do cliente, da equipa do projeto 
e dos empreiteiros para avaliar o desempenho do projeto do edifício. Pode completar as matrizes 1 e 
2 de planeamento do projeto (ver Quadro 3 e Quadro 5 mais tarde).  

Os três «níveis» possíveis representam uma progressão desde a conceção inicial até ao projeto 
detalhado, construção, conclusão e ocupação. Quanto mais níveis forem selecionados, mais rigorosa 
será a avaliação de desempenho do projeto, incluindo as diferenças entre a conceção e a realidade do 
edifício concluído. Para o ajudar a decidir sobre os níveis de trabalho, são prestadas informações 
adicionais mais adiante nesta etapa. 

 
Figura 2. Os níveis – do estudo conceptual ao desempenho durante a utilização 

Os níveis são concebidos de acordo com a sequência típica das etapas seguidas no projeto de um 
edifício. O Quadro 2 identifica as etapas indicativas do projeto associadas a cada nível. Desta forma, 
será útil entender como e quando as diferentes atividades de cada uma dessas etapas contribuem 
para a aplicação do quadro comum Níveis ao projeto.  

Quadro 2. Etapas indicativas do projeto associadas a cada nível 

Nível 1 

Estudo conceptual 

Nível 2 

Projeto detalhado e construção 

Nível 3 

«Como construído» e durante 
a utilização 

L1a. Definição e exposição do 
projeto 

L1b. Estudo conceptual 

L2a. Linhas gerais do projeto 
(planeamento espacial e 
licenciamento) 

L2b. Projeto detalhado 
(concurso) 

L2c. Projeto técnico (construção) 

L3a. Projeto «como 
construído» 

L3b. Vistoria e testes 

L3c. Conclusão e entrega 

L3d. Ocupação e utilização 

L1 
Estudo 
conceptual 

L2
Projeto detalhado 
e construção

L3
«Como 
construído» e 
durante a 
utilização
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As instruções de utilização para cada indicador do quadro comum Níveis podem ser encontradas no 
respetivo manual de utilização individual do indicador. Se for caso disso, são identificadas atividades de 
avaliação e informações relacionadas com cada uma dessas etapas. Por exemplo, para o indicador 4.1. 
Qualidade do ar interior, a monitorização da qualidade do ar deve ser feita após a conclusão (Nível 3: 
L3c) enquanto a seleção de produtos de construção com base nas emissões de poluentes ocorre na fase 
de conceção (Nível 2: L2a-c). 

Saber mais sobre: 

Quais são os níveis e como funcionam 

O quadro comum é organizado em três níveis. Os níveis permitem escolher o grau de complexidade 
da comunicação da sustentabilidade do projeto. Os três níveis representam as seguintes fases de 
execução do projeto de um edifício: 

- Nível 1. O estudo conceptual do projeto de um edifício – o nível mais simples, pois requer 
avaliações qualitativas em fase precoce da base para a conceção e descrição dos conceitos 
que foram aplicados ou que se tencionam aplicar. 

- Nível 2. O desempenho do projeto detalhado e construção do edifício – um nível 
intermédio que abrange a avaliação quantitativa do desempenho projetado e a 
monitorização da construção de acordo com unidades e métodos padronizados. 

- Nível 3. O desempenho «como construído» e durante a utilização do edifício após a 
conclusão e entrega ao cliente – o nível mais avançado, pois abrange a monitorização e a 
avaliação da atividade no local de construção e também do edifício concluído e dos seus 
primeiros ocupantes.  

A ideia básica é que os níveis representam uma jornada profissional desde o conceito inicial até à 
conceção, construção, e após a entrega, ou seja, a realidade do edifício concluído. A progressão nos 
níveis também representa um aumento na precisão e fiabilidade da comunicação – quanto mais alto 
o nível, mais os dados fornecidos pelos resultados se aproximarão do desempenho como construído 
e durante a utilização do edifício.  

De acordo com as necessidades e prioridades do projeto, poderá então escolher de entre:  

 trabalhar apenas a um nível (por exemplo, trabalhar apenas ao nível 1 e aplicar ao projeto 
os conceitos utilizados a nível da conceção),  

 até um nível específico (por exemplo, completar o nível 1 e seguir para o nível 2, 
calculando o desempenho dos conceitos utilizados a nível da conceção), ou  

 combinar determinados níveis (por exemplo, completar o nível 1 e, posteriormente, 
analisar o desempenho no nível 3). 

Para cada nível de trabalho selecionado, poderá ser efetuada uma comunicação de dados. Poderá 
querer trabalhar em níveis diferentes para cada indicador. Ao selecionar um nível, estará também 
a escolher até que ponto o desempenho do projeto será seguido e comunicado.  
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Quadro 3. Matriz 1 do plano de projeto no âmbito do quadro comum Níveis: identificar os níveis de trabalho e o momento em que as atividades de avaliação serão 
realizadas1 

Macro-objetivo Indicadores 
Nível 1 

Estudo conceptual 

Nível 2 

Projeto detalhado e construção 

Nível 3 

«Como construído» e 
durante a utilização 

Macro-objetivo 1 
Emissões de gases 
com efeito de estufa 
e de poluentes 
atmosféricos ao 
longo do ciclo de vida 
de um edifício   

1.1. Desempenho energético na 
fase de utilização     

1.2. Potencial de aquecimento 
global do ciclo de vida    

Macro-objetivo 2: 
Ciclos de vida de 
materiais circulares e 
eficientes em termos 
de recursos  

2.1. Lista de quantidades, 
materiais e vidas úteis    

2.2. Resíduos e materiais de 
construção e demolição    

2.3. Conceção orientada para a 
adaptabilidade e renovação    

2.4. Conceção orientada para a 
desconstrução, reutilização e 
reciclagem 

   

                                                           
1 Para cada indicador: i) identificar o nível de trabalho (se for o caso) e ii) em que etapas do projeto deverá ser efetuada a avaliação da atividade (consulte as etapas do projeto definidas no Quadro 2 para obter mais 
informações). 
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Macro-objetivo Indicadores 
Nível 1 

Estudo conceptual 

Nível 2 

Projeto detalhado e construção 

Nível 3 

«Como construído» e 
durante a utilização 

Macro-objetivo 3: 
Utilização eficaz dos 
recursos hídricos 

 

3.1. Consumo de água na fase de 
utilização    

Macro-objetivo 4: 
Espaços saudáveis e 
confortáveis 

 

4.1. Qualidade do ar interior    

4.2. Tempo fora do intervalo de 
conforto térmico    

4.3. Iluminação e conforto visual    

4.4. Acústica e proteção contra o 
ruído     

Macro-objetivo 5: 
Adaptação e 
resiliência às 
alterações climáticas 

 

5.1. Proteção da saúde e conforto 
térmico dos ocupantes    

5.2. Maior risco de fenómenos 
meteorológicos extremos    

5.3. Maior risco de inundações    

Macro-objetivo 6: 
Custo do ciclo de vida 
e valor otimizados 

 

6.1. Custos do ciclo de vida    

6.2. Criação de valor e exposição 
ao risco 
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Nível 1: O estudo conceptual para o projeto de um edifício 

Este nível visa fornecer um ponto de entrada simples e acessível para a utilização de cada indicador. As 
avaliações feitas a este nível são qualitativas, o que significa que se baseiam no facto de o estudo 
conceptual abordar ou não uma série de aspetos sugeridos na fase de conceção. Os aspetos fornecidos 
para cada indicador são sinalizadores para a melhoria de desempenho e foram selecionados com base 
em elementos científicos. 

As regras básicas para a comunicação de dados no Nível 1: 

 Recomenda-se completar em primeiro lugar um plano de projeto no âmbito do quadro 
comum Níveis, seguindo as etapas 1 a 3 

 Especifique os conceitos a nível da conceção que foram abordados, com referência às listas 
de verificação e utilizando o formato fornecido no manual de utilização de cada indicador. 

 Nos projetos de renovação, descreva a avaliação de referência, utilizando para isso o formato 
fornecido  

Etapa adicional opcional 

 Selecione e descreva os resultados das etapas posteriores, conforme previsto nas instruções 
de cada indicador. 

 

Nível 2: O projeto detalhado e a construção do edifício 

Este nível visa fornecer uma base comum para a quantificação do desempenho de edifícios a nível da 
conceção. Representa, por isso, um desafio técnico superior ao do Nível 1, exigindo mais 
conhecimentos, ferramentas e experiência. Para cada indicador são dadas unidades de medida 
comuns juntamente com métodos de cálculo de referência.  

As regras básicas para a comunicação de dados no Nível 2: 

 Recomenda-se, se ainda não o fez, concluir em primeiro lugar um plano de projeto no âmbito 
do quadro comum Níveis, seguindo as etapas 1 a 3. 

 Complete a descrição do edifício, seguindo as instruções incluídas na exposição 2.2 

 Nos projetos de renovação, descreva a avaliação de referência, utilizando o formato fornecido 

 Apresente os resultados da avaliação de cada indicador, usando o formato fornecido no 
manual de utilização de cada indicador 

 Descreva o método utilizado e os pressupostos principais para cada indicador, recorrendo 
uma vez mais ao formato fornecido no manual de utilização de cada indicador. 

Etapa adicional opcional 

 Selecione e descreva os resultados das etapas de otimização recomendadas previstas nas 
instruções de cada indicador, se disponíveis. 

 

Nível 3: O desempenho do edifício «como construído» e durante a utilização após a 
conclusão e entrega ao cliente 

Este nível visa a recolha de dados sobre o desempenho real do edifício/projeto de edifício. Dependendo 
do indicador, os dados podem ser recolhidos no local de demolição e construção ou no edifício 
concluído. A recolha de dados requer, por isso, um planeamento cuidadoso e calendarização para 
garantir que ocorra no momento certo do projeto e que as responsabilidades sejam atribuídas 
corretamente. Ao cumprir a etapa opcional de realização de inquéritos aos ocupantes para a 
averiguação de alguns indicadores, será vantajoso compreender na íntegra o desempenho dos edifícios. 

As regras básicas para a comunicação de dados no Nível 3: 
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 Recomenda-se, se ainda não o fez, concluir em primeiro lugar um plano de projeto no âmbito 
do quadro comum Níveis, seguindo as etapas 1 a 3. 

 Caso ainda não o tenha feito, complete a descrição do edifício, seguindo as instruções 
incluídas na exposição 2.2.  

 Apresente os resultados da avaliação de cada indicador, usando o formato fornecido no 
manual de utilização de cada indicador 

 Descreva o método e a estratégia de amostragem utilizados para cada indicador, recorrendo 
uma vez mais ao formato fornecido no manual de utilização do respetivo indicador. 

Etapa adicional opcional 

 Selecione e descreva a realização de qualquer uma das etapas de otimização recomendadas 
para melhorar o grau de pormenor e a fiabilidade dos resultados, se for caso disso. 

 Descreva os resultados dos inquéritos à satisfação dos ocupantes. 
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Etapa 3: Planeamento do fluxo de trabalho necessário para as avaliações no âmbito do 
quadro comum Níveis 

É possível obter mais benefícios com a plena integração do quadro comum Níveis na gestão do fluxo de 
trabalho do projeto de edifício. Desta forma, a sustentabilidade torna-se uma prioridade-chave para o 
projeto de edifício, em conjunto com fatores como os custos e o rendimento. Um planeamento eficaz 
do fluxo de trabalho com vista à aplicação do quadro comum Níveis é importante por uma série de 
razões: 

 Funções e responsabilidades específicas têm de ser atribuídas aos elementos da equipa 
do projeto 

 Poderá ser necessário formação ou competência específicas, dependendo dos diferentes 
aspetos de desempenho que serão avaliados 

 É necessário gerir as informações e dados requeridos para a realização de avaliações 

 As atividades-chave relacionadas com o quadro comum Níveis terão requisitos e prazos 
específicos de realização.  

Como parte do plano de projeto, recomenda-se o preenchimento da matriz 1 (ver Quadro 3) e da matriz 
2 (ver Quadro 5) do plano de projeto, respondendo às questões de planeamento do Quadro 4 e 
fornecendo mais pormenores nas matrizes sobre cada indicador. Esta ação permitirá planear e integrar 
no projeto eficazmente as avaliações no âmbito do quadro comum Níveis. 

Quadro 4. Plano de projeto no âmbito do quadro comum Níveis: planeamento associado aos principais 
elementos do fluxo de trabalho 

Elementos do 
fluxo de trabalho 

Necessidade de planeamento Resposta da equipa do projeto 

Avaliações do 
desempenho no 
âmbito do 
quadro comum 
Níveis 

- A equipa recebeu 
esclarecimentos sobre o quadro 
comum Níveis e a respetiva 
aplicação? 

 

- A equipa estabeleceu marcos 
para a avaliação de cada 
indicador? 

 

- A quem serão atribuídas as 
responsabilidades de avaliação 
de cada indicador? 

 

- Quem irá coordenar as 
avaliações dos indicadores no 
âmbito do quadro comum 
Níveis? 

 

- A equipa tem formação e 
experiência para realizar todas as 
avaliações no âmbito do quadro 
comum Níveis?  

- Se não, como serão superadas as 
lacunas? 

 

- Como será gerido o fluxo de 
informações e dados necessários 
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Elementos do 
fluxo de trabalho 

Necessidade de planeamento Resposta da equipa do projeto 

Gestão de 
informações e 
dados 

para a avaliação de cada 
indicador? 

- Será utilizada modelação da 
informação na construção (BIM) 
e, em caso afirmativo, como 
poderá esta apoiar as avaliações 
no âmbito do quadro comum 
Níveis? 

 

Base de 
referência para 
as renovações 

- Será um grande projeto de 
renovação?  

- Em caso afirmativo, qual o grau 
de abrangência planeado? 

 

- Como será feito o levantamento 
da base de referência do edifício 
e da sua estrutura? 

 

- Que informações serão 
necessárias para o levantamento 
da base de referência necessária 
para a avaliação do indicador? 

 

Avaliação de 
mercado do 
edifício 

- Como serão tidos em conta os 
aspetos de desempenho dos 
indicadores relativos ao quadro 
comum Níveis na avaliação de 
mercado do edifício? 

 

- Como e em que momentos do 
projeto será estabelecido o 
diálogo entre a equipa do 
projeto e o avaliador? 

 

Verificação 
externa 

- Será necessária verificação por 
parte de terceiros dos resultados 
da avaliação no âmbito do 
quadro comum Níveis? 

- Em caso afirmativo, por quem e 
em que momento no projeto? 
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Quadro 5. Matriz 2 do plano de projeto no âmbito do quadro comum Níveis: identificação das necessidades, atribuição de responsabilidades e gestão de informações2 

Macro-objetivo Indicadores 
Nível 1 

Estudo conceptual 

Nível 2 

Projeto detalhado e construção 

Nível 3 

«Como construído» e 
durante a utilização 

Macro-objetivo 1 
Emissões de gases 
com efeito de 
estufa e de 
poluentes 
atmosféricos ao 
longo do ciclo de 
vida de um edifício  

 

1.1 Desempenho energético na 
fase de utilização     

1.2 Potencial de aquecimento 
global do ciclo de vida    

Macro-objetivo 2: 
Ciclos de vida de 
materiais circulares 
e eficientes em 
termos de recursos  

2.1 Lista de quantidades, 
materiais e vidas úteis    

2.2 Resíduos e materiais de 
construção e demolição    

2.3 Conceção orientada para a 
adaptabilidade e renovação    

2.4 Conceção orientada para a 
desconstrução, reutilização e 
reciclagem 

   

                                                           
2 Para cada indicador: i) identificar o nível de especialização necessário; ii) quem será o responsável pela avaliação? e iii) como e quem ficará responsável pela gestão das informações e dados? 
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Macro-objetivo Indicadores 
Nível 1 

Estudo conceptual 

Nível 2 

Projeto detalhado e construção 

Nível 3 

«Como construído» e 
durante a utilização 

Macro-objetivo 3: 
Utilização eficaz 
dos recursos 
hídricos 

 

3.1 Consumo de água em fase de 
utilização    

Macro-objetivo 4: 
Espaços saudáveis 
e confortáveis 

 

4.1 Qualidade do ar interior    

4.2 Tempo fora do intervalo de 
conforto térmico    

4.3 Iluminação e conforto visual    

4.4 Acústica e proteção contra o 
ruído     

Macro-objetivo 5: 
Adaptação e 
resiliência às 
alterações 
climáticas  

5.1 Proteção da saúde e conforto 
térmico dos ocupantes    

5.2 Maior risco de fenómenos 
meteorológicos extremos    

5.3 Maior risco de inundações    

Macro-objetivo 6: 
Custo do ciclo de 
vida e valor 
otimizados 

 

6.1 Custos do ciclo de vida    

6.2 Criação de valor e exposição 
ao risco 
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2: Complete a descrição do edifício  

Uma parte importante do trabalho nos níveis 2 e 3 é a conclusão da descrição do edifício. Tem por objetivo 
fornecer uma base transparente para comparar o desempenho de edifícios diferentes. As informações incluídas na 

descrição do edifício serão também utilizadas para normalizar e obter os resultados de vários dos indicadores. 

 

O tipo de informação necessário para completar a descrição do edifício está resumido no Quadro 6, enquanto uma 
especificação mais detalhada do que é necessário é fornecida no «Formato de comunicação para a descrição de 
edifícios no âmbito do quadro comum Níveis» (ver Quadro 7). Mais orientações e tabelas de consulta para ajudar a 
completar a descrição podem ser encontradas no guia técnico de descrição de edifícios que se segue a esta secção 
do manual de utilização. 

Quadro 6. Síntese geral das informações necessárias para completar a descrição do edifício no âmbito do quadro comum Níveis 

Descrição Informações necessárias 

1. Localização e clima 
1.1 O país e a região em que o edifício está localizado 
1.2 Graus-dias de aquecimento e arrefecimento 
1.3 A zona climática na qual o edifício está localizado 

2. Tipologia e idade do edifício 
2.1 O tipo de projeto 
2.2 O ano de construção  
2.3 O segmento de mercado 

3. Como será utilizado o edifício  
3.1 As condições de utilização previstas  
3.2 Ocupação do edifício e padrões de utilização 
3.3 A vida útil prevista (ou exigida) 

4. O modelo e as características do 
edifício 

4.1 A forma de edifício  
4.2 A área útil total dentro do edifício e a norma de medição utilizada 
4.3 A gama de componentes do edifício que serão avaliados e o sistema de 
categorização utilizado 

Para os indicadores que assumem uma perspetiva de ciclo de vida – nomeadamente o indicador 1.2 Potencial de 
aquecimento global do ciclo de vida, Análise do ciclo de vida «do berço ao túmulo» e 6.1 Custos do ciclo de 
vida – as informações fornecidas na descrição do edifício constituem uma parte essencial da avaliação no âmbito 
do quadro comum Níveis e serão utilizadas para definir o que é referido na terminologia da análise do ciclo de vida 
como «objetivo e domínio de aplicação». Para ajudá-lo a entender melhor esta relação, é fornecido a seguir um 
guia com os termos técnicos utilizados em associação com esses indicadores do ciclo de vida e onde poderá 
encontrar as informações correspondentes. 

Saber mais sobre: 

Relacionar as informações incluídas na descrição do edifício aos termos técnicos utilizados com os indicadores 
baseados no ciclo de vida 

• Objeto da avaliação: uma descrição física do edifício e a gama de componentes do edifício que serão 
avaliados (ver 4. O modelo de edifício).  

• Unidade funcional de equivalência: as características técnicas e funcionalidades do edifício exigidas (ver 
2. O tipo de edifício e 3. Como será utilizado o edifício). 

• Unidade de referência: a unidade comum para normalizar os resultados a fim de permitir comparações, 
que é o impacto ambiental por 1 m2 de área útil total (ver em 4. O modelo de edifício) 
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• Condições de referência em utilização: os padrões de ocupação e utilização previstos para o edifício (ver 
em 3. Como será utilizado o edifício). 

• Vida útil exigida: a vida útil exigida pelo cliente, que pode não ser a mesma que a vida útil de referência 
para as avaliações no âmbito do quadro comum Níveis, que é de 50 anos (ver em 3. Como será utilizado 
o edifício). 

• Outras características: existem outras variáveis, como o clima ou a vida útil exigida dos componentes do 
edifício, que influenciam o desempenho dos edifícios ao longo do tempo. 

 

Quadro 7. Formato de comunicação para a descrição de edifícios no âmbito do quadro comum Níveis 

Parâmetro Edifícios de escritórios Edifícios residenciais 

1. Localização 

1.1 País e região 

1.2 Graus-dias de aquecimento e arrefecimento 

1.3 Zona climática 

2. Tipologia e 
idade do 
edifício 

2.1 Edifício novo ou grandes renovações 

2.2 O ano de construção 

2.3 O segmento de mercado 
- Ocupação pelo proprietário ou arrendamento 
- Classe de edifício BOMA 3: 
Tipo de propriedade: 

 Investimento 
 Institucional 
 Especulativo 
 Ocupação pelo proprietário 

Tipo de arrendamento (quando aplicável) 
A: Renda elevada 
B: Renda média 
C: Renda inferior à média 

2.3 O segmento de mercado 
Por tipo de ocupação 

 Ocupação pelo proprietário  
 Arrendamento, social  
 Arrendamento, mercado  
 Arrendamento, estudantes 
 Arrendamento, idosos 
 Outro (especificar) 

3. Como será 
utilizado o 
edifício? 

3.1 Condições de utilização 
Conforme definido para fins de cálculo dos requisitos de desempenho energético do edifício (de acordo 

com o método de cálculo nacional)  

3.2 Ocupação do edifício e padrões de utilização 
3.2.1 Densidade de ocupação projetada 
 Área do espaço de trabalho em m2 por 

equivalentes de pessoa em tempo integral  
3.2.2 Padrão de ocupação projetado 

Número de horas e dias por ano 

Não se aplica 

3.3 A vida útil prevista (ou exigida) 
A vida útil prevista pelo cliente ou o período de 
retenção do investimento em anos (especificar 
qual) 

3.3 A vida útil prevista (ou exigida) 
A vida útil prevista pelo cliente, o período de 
retenção do investimento ou, em alternativa, a 
vida útil garantida do imóvel à venda. 

4.1 A forma do edifício 4.1 A forma do edifício 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx.  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx


 

22 
 

Parâmetro Edifícios de escritórios Edifícios residenciais 

4. O modelo e 
as 
características 
do edifício 

Selecione de entre: 
 Parque de escritórios baixo 
 Bloco de edifícios urbano construído 

entre edifícios existentes 
 Bloco de edifícios urbano de perímetro 
 Bloco de edifícios urbano 
 Torre/arranha-céu 
 Outro (especificar) 

Selecione de entre: 
 Independente, casa separada 
 Casa em banda 
 Casa geminada ou com terraço 
 Casa multifamiliar ou bloco de 

apartamentos 
(até 4 andares/5-9 andares/mais de 9 
andares) 

4.2 Área útil total 
Norma de referência para fins de cálculos: IPMS 
Office 3 
(se for utilizada outra norma, esta deverá ser 
claramente especificada) 

4.2 Área útil total 
Plano de ocupação de espaços para o 
empreendimento ou parque renovado, fornecendo 
as seguintes informações:  

 Número de unidades residenciais por 
tipologia e por camas 

 Área útil líquida de cada tipo de unidade 
residencial no plano: 

Norma de referência para fins de cálculos: IPMS 
Residential 3c (se for utilizada outra norma, esta 
deverá ser claramente especificada) 

4.3 A gama de componentes do edifício que serão avaliados e o sistema de categorização utilizado 
4.3.1 A gama de componentes do edifício que serão avaliados 
– Devem ser indicados quaisquer desvios da gama-padrão de componentes do edifício no âmbito do 
quadro comum Níveis 
4.3.2 O sistema utilizado para a categorização dos componentes do edifício 
- Deve ser especificado o sistema nacional, específico da indústria ou BIM utilizado para categorizar e 
organizar as informações respeitantes aos componentes do edifício 

 

Quadro 8. Formato de comunicação para a descrição de edifícios no âmbito do quadro comum Níveis (em branco para que 
possa ser preenchido) 

Parâmetro Edifícios de escritórios Edifícios residenciais 

1. Localização 

1.1 País e região  

1.2 Graus-dias de aquecimento e 
arrefecimento   

1.3 Zona climática   

2. Tipologia e 
idade do 
edifício 

2.1 Edifício novo ou grandes renovações  

2.2 O ano de construção  

2.3 O segmento de mercado   

3. Como será 
utilizado o 
edifício 

3.1 Condições de utilização  

3.2 Ocupação do edifício e padrões de 
utilização 
3.2.1 Densidade de ocupação projetada 
3.2.2 Padrão de ocupação projetado 

 Não se aplica 

3.3 A vida útil prevista (ou exigida)   

4. O modelo e 
as 

4.1 A forma do edifício   

4.2 Área útil total   
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características 
do edifício 

4.3 A gama de componentes do edifício 
que serão avaliados e o sistema de 
categorização utilizado 
4.3.1 A gama de componentes do edifício 
que serão avaliados 
4.3.2 O sistema utilizado para a 
categorização dos componentes do 
edifício 
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3. Orientações e informações complementares para ajudar a completar a descrição do edifício  
Nesta parte do manual de utilização 2, são dadas orientações suplementares sobre como completar a descrição do 
edifício, incidindo nos seguintes parâmetros de descrição do edifício: 

 1.2: Graus-dias de aquecimento e arrefecimento 

 1.3: Zona climática 

 2.1: Edifício novo ou grandes renovações 

 3.1: Condições de utilização 

 3.2: Padrões de ocupação e utilização dos edifícios 

 3.3: A vida útil prevista (ou exigida) 

 4.2: Área útil total 

 4.3 A gama de componentes do edifício que serão avaliados e o sistema de categorização utilizado 

Parâmetro 1.2 de descrição de edifícios: Graus-dias de aquecimento e arrefecimento 

De acordo com o Eurostat, os graus-dias de aquecimento e arrefecimento são definidos como segue: 

 O índice de graus-dias de aquecimento (HDD) é um índice técnico baseado em meteorologia e concebido 
para descrever as necessidades de energia de aquecimento de edifícios abaixo de 15 °C.  

 O índice de graus-dias de arrefecimento (CDD) é um índice técnico baseado na meteorologia e concebido 
para descrever as necessidades de arrefecimento (ar condicionado) de edifícios acima de 24 °C.  

Os valores de HDD e CDD podem ser obtidos para qualquer local da União Europeia usando a ferramenta JRC 
PVGIS Typical Meteorological Year 4.  

Parâmetro 1.3 de descrição de edifícios: Zona climática 

Para fazer comparações entre edifícios na União Europeia, é necessário definir as condições climáticas de 
referência. Isto deve-se ao facto de existirem variações regionais e sub-regionais importantes no clima e algumas 
partes dos Estados-Membros poderem ter zonas climáticas comparáveisa outras zonas, por exemplo, o norte da 
Espanha e da Itália.  

Para o zonamento de locais ou cidades, os limites de graus-dias de aquecimento e arrefecimento apresentados no 
Quadro 9 devem ser utilizados. Este zonamento permite a classificação de qualquer local na União Europeia. A título 
de exemplo, Palermo situa-se na zona 1, que é caracterizada por mais de 1 200 graus-dias de arrefecimento e menos 
de 1 500 graus-dias de aquecimento.  

Quadro 9. Zonas climáticas e intervalos de graus-dias de aquecimento e arrefecimento correspondentes5 

Zona 
climática 

Parâmetros 
Cidades representativas Graus-dias de 

aquecimento 
Graus-dias de 
arrefecimento 

Zona 1 <1 500 >1 200 Atenas - Larnaca - Luga - Catania – Sevilha - Palermo 
Zona 2 <1 500 >800 - 1 200 Lisboa - Madrid - Marselha - Roma 
Zona 3 >1 500-3 000 400-800 Bratislava - Budapeste - Liubliana - Milão - Viena 

Zona 4 >1 500-3 000 <400 Amesterdão - Berlim – Bruxelas - Copenhaga - Dublim - 
Londres - Mâcon - Nancy - Paris - Praga - Varsóvia 

Zona 5 >3 000 <400 Helsínquia - Riga - Estocolmo – Gdansk - Tovarene 

                                                           
4 Centro Comum de Investigação, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy.  
5 Retirado de Ecofys (2013) e JRC (2018). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Parâmetro 2.1 de descrição de edifícios: Edifício novo ou grandes renovações 

«Grandes renovações» são definidas na Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios como:  

«As obras de renovação de um edifício em que: 

a) O custo total da renovação relacionada com a envolvente do edifício ou com os sistemas técnicos do 
edifício é superior a 25 % do valor do edifício, excluindo o valor do terreno em que este está situado; 

ou 

b) É renovada mais de 25 % da superfície da envolvente do edifício; 

Os Estados-Membros podem decidir aplicar as opções a) ou b).» 

 

Parâmetro 3.1 de descrição de edifícios: Condições de utilização 

As condições de utilização de um edifício são geralmente definidas pelo método de cálculo nacional para os 
requisitos de energia de um edifício. As condições-padrão de utilização são fornecidas no anexo C da norma 
EN 16798-1 para diferentes zonas dentro de edifícios residenciais e de escritórios.  

 

Parâmetro 3.2 de descrição de edifícios: Padrões de ocupação e utilização dos edifícios 

A densidade de ocupantes projetada de um edifício de escritórios pode ser estimada relacionando o número de 
espaços de trabalho e a área ocupada por cada espaço de trabalho com o número de funcionários equivalentes que 
trabalharão no edifício a tempo inteiro6. 

Densidade do espaço de trabalho 

Os intervalos indicativos da densidade de ocupação média em m2 por espaço de trabalho são os seguintes: 

 Densidade de ocupação elevada: < 7 m2 /espaço de trabalho 

 Densidade de ocupação média: 8 a 13 m2 /espaço de trabalho 

 Densidade de ocupação baixa: ˃ 14 m2 /espaço de trabalho 

Funcionários equivalentes a tempo inteiro 

O número de ocupantes deve ser calculado em termos de equivalentes a tempo inteiro. Para se qualificar como 
membro do pessoal que trabalha nas instalações, o funcionário deve utilizar as instalações como base principal e 
trabalhar lá durante parte de uma semana normal de trabalho. O pessoal que não faz parte da folha de pagamento, 
como consultores, contratantes e outro pessoal externo, deve ser convertido em equivalentes a tempo inteiro nas 
seguintes bases: 

 Funcionários que trabalham numa base regular > 30 horas por semana: 1,00 

 Funcionários que trabalham numa base regular 20-30 horas por semana: 0,75 

 Funcionários que trabalham numa base regular 15-20 horas por semana: 0,50 

 Funcionários que trabalham numa base regular < 15 horas por semana: 0,25 

Padrões de ocupação 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice. 
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Os padrões de ocupação predefinidos são fornecidos no anexo C da norma EN 16798-1 para diferentes zonas dentro 
de edifícios residenciais e de escritórios.  

Parâmetro 3.3 de descrição de edifícios: A vida útil prevista (ou exigida) 

O período de estudo de referência para todos os edifícios avaliados de acordo com o quadro comum Níveis é de 50 
anos. Os utilizadores podem, além disso, avaliar o desempenho do edifício para a vida útil ou período de retenção 
do investimento pretendidos pelo cliente, que podem ser inferiores ou superiores ao período de estudo de 
referência.  

 

Parâmetro 4.2 de descrição de edifícios: Área útil total 

A unidade básica de referência utilizada em todo o quadro comum Níveis é um metro quadrado (m2) de área útil 
interna do piso.  

As normas internacionais de medição de imóveis (IPMS) para edifícios de escritórios e residenciais devem ser usadas
como normas de referência. As normas IPMS são amplamente equivalentes à área de referência definida na norma 
EN ISO 52000-1, que é uma medida da área interna líquida, incluindo áreas de circulação partilhadas que estão 
dentro da envolvente térmica.  

O Quadro 10 identifica as normas IPMS específicas que devem ser utilizadas, juntamente com os elementos que 
devem ser incluídos ou excluídos de um exercício de medição da área do piso. Em todos os casos, o método utilizado 
deve ser especificado para fins comparativos.  

 

Quadro 10. Definições de referência da área do piso interna para serem utilizadas com edifícios de escritórios e residenciais7 

 Edifícios de escritórios 
(norma de medição IPMS 3) 

Edifícios residenciais 
(norma de medição IPMS 3B) 

Inclusões 

Todas as paredes e colunas internas dentro da área 
exclusiva de cada ocupante.  
Áreas de circulação dentro da área exclusiva de um 
ocupante e as áreas partilhadas entre diferentes 
ocupantes. 
A área do piso deve ser medida até à face dominante 
interna das paredes ou até à linha central das 
paredes comuns partilhadas pelos inquilinos.  

A área de ocupação exclusiva, incluindo a área útil 
ocupada pelas paredes e colunas internas. 
A área do piso deve ser medida até à face dominante 
interna e superfície acabada de todas as paredes 
internas de altura total. 
As divisórias totalmente envidraçadas não são 
consideradas paredes internas permanentes. 

Exclusões 

As partes de um edifício que proporcionam 
instalações partilhadas ou comuns que não mudam 
com o tempo:  
 escadas,  
 escadas rolantes,  
 elevadores e casas de máquinas,  
 sanitários,  
 armários de limpeza,  
 casas de máquinas,  
 áreas de refúgio do fogo, e  
 salas de manutenção. 

 Pátios 
 Áreas de estacionamento abertas, que podem 

ser medidas ou definidas pelo número de 
espaços 

 Patamares de escadas 
 Vazios onde a área, incluindo a parede 

envolvente, é superior a 0,25 m2. 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, novembro de 
2014 e Residential buildings, setembro de 2016. 
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Elementos 
separados 

A indicar separadamente: 
 varandas,  
 galerias cobertas, e  
 terraços na cobertura de uso exclusivo 

A indicar separadamente: 
 Sótãos, caves e adegas 
 Varandas e alpendres de uso exclusivo 
 Garagens fechadas 
 Áreas de uso limitado 

 

Parâmetro 4.3 de descrição de edifícios: A gama de componentes do edifício que serão avaliados e o 
sistema de categorização utilizado 

Por razões de consistência, o edifício deve ser definido em termos de uma gama mínima de partes do edifício e dos 
componentes associados que as constituem. Estes são apresentados no Quadro 11. Os produtos de construção 
adquiridos e instalados pelos ocupantes dos edifícios estão excluídos dessa gama.  

Quadro 11. Gama mínima de partes e componentes dos edifícios no âmbito do quadro comum Níveis8 

Partes do edifício Componentes do edifício relacionados 
Envolvente (subestrutura e superestrutura) 

Fundações (subestrutura) 
Estacas 
Caves 
Paredes de contenção 

Estrutura de suporte de 
carga 

Estrutura (vigas, colunas e lajes) 
Andares superiores 
Paredes externas 
Varandas 

Elementos não 
estruturais 

Laje térrea 
Paredes internas, divisórias e portas 
Escadas e rampas 

Fachadas 
Sistemas de parede externa, dispositivos de revestimento e sombreamento 
Aberturas de fachada (incluindo janelas e portas externas) 
Tintas externas, revestimentos e rebocos 

Telhado 
Estrutura 
Impermeabilização 

Parque de 
estacionamento 

Acima do solo e no subsolo (dentro da estrutura coberta adjacente ao edifício e utilizado 
pelos ocupantes do edifício)9 

Estrutura principal (acessórios, móveis e serviços) 

Acessórios e móveis 

Acessórios sanitários 
Armários, guarda-roupas e bancadas (quando fornecidos em edifícios residenciais) 
Tetos  
Acabamentos de parede e teto  
Revestimentos e acabamentos para pavimentos  

Sistema de iluminação 
embutido 

Acessórios de iluminação  
Sistemas de controlo e sensores 

Sistema energético 
Instalação de aquecimento e distribuição 
Instalação de arrefecimento e distribuição 
Produção e distribuição de eletricidade 

Sistema de ventilação 
Unidades de tratamento de ar  
Canalização e distribuição 

Instalações sanitárias 
Distribuição de água fria 
Distribuição de água quente 

                                                           
8 Adaptado de: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) e BRE (2016). 
9 Se a fração de estacionamento subterrâneo (área útil mais área de tráfego) representar mais de 25 % da área útil total, a área de tráfego do 
estacionamento subterrâneo deve ser subtraída da área útil total. 
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Sistemas de tratamento de água 
Sistema de saneamento 

Outros sistemas 

Elevadores e escadas rolantes 
Instalações de combate a incêndio 
Instalações de comunicação e segurança 
Instalações de telecomunicações e dados 

Trabalhos externos 

Serviços 
Conexões e desvios 
Subestações e equipamentos 

Zonas verdes 
Pavimento e outras superfícies duras 
Vedações, grades e paredes 
Sistemas de esgoto 
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