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CAPITULO 3 

 
Desenvolvimento Sustentável 

 

3.1. -Contexto 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Planeta Terra visto do espaço 

 

Numa sociedade acelerada (desenvolvimento), passou-se em pouco mais de um século, de 

uma situação de relativa harmonia entre o Homem e a Natureza para uma outra, que começa a 

pôr em perigo a própria espécie, devido à destruição descontrolada dos recursos não 

renováveis.  

 
A consciência de que o desenvolvimento industrial e económico do Homem impôs ao planeta 

uma gigantesca “pegada” de consequências intangíveis, trouxe para a actualidade a 

problemática ambiental. Estas questões foram primeiramente levantadas em 1962 por Rachel 

Corson14 no seu livro Silent Spring, onde se descreviam as consequências do uso 

indiscriminado de pesticidas na população de aves, acabando por ser um ponto de viragem 

para o ambiente e para a economia no próprio bem estar social15.  

 

A problemática ambiental tem estado em constante estudo e evolução assim como as relações 

entre o desenvolvimento humano e a importância do meio ambiente em que ele se insere. 

 
                                                 
14-Ambientalista Norte-Americana, nasceu em 27 de Maio de 1907, em Springdale, na Pensilvânia. Licenciou-se, em 1928, na Universidade 
para mulheres na Pensilvânia mais tarte fez o Mestrado em Biologia marinha na Universidade de Johns Hopkins. O livro Silent Spring 
(Alvorecer Silencioso) foi publicado no meio de uma grande polémica. Os fabricantes de pesticidas tentaram impedir que fosse lançado 
porque contestaram a ideia. Em 1992, um grupo de americanos notáveis considerou essa publicação como mais influente nos estados Unidos 
desde a década de 40 do século XX. 
 
15- IISD, The Sustainable Development Time line 2002. 
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3.2. - O Conceito  
  
 A utilização alargada do conceito de desenvolvimento sustentável teve como ponto de partida 

as duas conferências das Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento (WCED, 1987 

World Commission on Environment and Development), nas quais foi reconhecida a necessidade 

de serem adoptadas novas estratégias de desenvolvimento tanto a nível local como global. 

Essa necessidade já tinha sido referida em 1969 num estudo desenvolvido pela UNESCO, o 

qual admitia que, no ano de 2000, a população urbana equilibrava numericamente a população 

rural no mundo, apenas em 15% da área. Em 1993 um outro estudo, feito pelo Banco 

Mundial, veio apontar o ano de 2010 como sendo o ano em que a maioria da população 

mundial passaria a residir em cidades, tornando problemática a situação para os sistemas 

urbanos daí resultantes assim como as questões da desertificação e a escassez de recursos no 

resto das áreas rurais. 

 
Contudo, e até há bem pouco tempo, a utilização do conceito, mesmo da expressão, 

“desenvolvimento sustentável” apenas tem sido efectuado pela classe política, e sempre no 

sentido de que qualquer proposta de desenvolvimento deve ser enquadrada no espírito e 

orientação do conceito. Facto este que sendo importante, não é contudo, suficiente para a sua 

implementação. 

 
Das diferentes abordagens ao tema encontradas na literatura da especialidade podem detectar-

-se diversificadas definições para o conceito, umas mais restritas outras mais abrangentes.  

 
Considera-se importantes serem salientadas, no contexto desta tese de Doutoramento, as 

seguintes definições: 

 
“… desenvolvimento sustentável vai ao encontro das necessidades da geração presente sem 

comprometer a capacidade de desenvolvimento próprio das gerações futuras.” (WCED, 1987, 

p. 43); 

 
“… pode ser visto como o conjunto de programas de desenvolvimento que vão ao encontro 

dos objectivos de satisfação das necessidades humanas sem violar a capacidade de 

regeneração dos recursos naturais a longo prazo, nem os padrões de qualidade ambiental e de 

equidade social.” (Bartelmus, 1994, p.73);  

 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 18
     

“… deve reconhecer os factores sociais e ecológicos, assim como os factores económicos, da 

base de recursos vivos e não vivos e das vantagens e desvantagens de acções alternativas tanto 

a longo como a curto prazo.” (Garden, 1989, p.338);  

 
“… é compreendido como uma forma de mudança social que se acrescenta aos tradicionais 

objectivos de desenvolvimento sendo o objectivo a obtenção da sustentabilidade ecológica.” 

(Lelé, 1991, p.610).  

 
A primeira definição está relacionada com a dimensão inter-geracional, mas não fixa nem 

aponta horizontes temporais relativos às futuras gerações nem o âmbito e substância das 

necessidades humanas. Esta definição, apesar de proveniente de um órgão político, não aponta 

objectivos operacionais que induzam a um percurso metodológico.  

 
Assim, é de salientar que não seria de esperar que estando-se perante um dos primeiros passos 

no sentido de ser definida uma nova política de desenvolvimento global e local, não seria 

previsível a imediata apresentação de um percurso metodológico. Esta situação deve, como se 

pode, hoje, constatar, ser definida com base num conceito político de largo espectro de acção 

global e com operacionalização local. 

 
A segunda definição vai no sentido de especificar campos e áreas de intervenção com vista a 

englobar as diferentes gerações num prazo alargado, tendo em consideração a capacidade de 

regeneração dos próprios recursos naturais, acrescentando de forma equitativa as questões 

ambientais e sociais. 

 
A terceira definição, para além da referência aos três factores que influem no conceito de 

desenvolvimento sustentável – ambiental, social e económico, salienta ainda a necessidade de 

serem conhecidas as vantagens e desvantagens das acções a implementar e respectivas 

alternativas. 

 
A última definição, a mais abrangente, aponta para o aspecto de ser necessária a existência da 

integração nos tradicionais objectivos de desenvolvimento, da componente ambiental com 

vista à obtenção da sustentabilidade ecológica. É de salientar que esta premissa parte de um 

pressuposto que não é muito exacto, pois a componente social, elemento essencial para o 

desenvolvimento sustentável, não está ainda generalizada nos tradicionais objectivos de 

desenvolvimento. 

 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 19
     

Pelo relatório Brundtland16 também designado por “O Nosso Futuro Comum”, é evidenciada 

a necessidade de a humanidade adoptar um novo modelo de vida, modelo esse baseado na 

inter-relação dos três factores, económico, social e ambiental, (Dovers and Norton, 1994) 

definindo-o como “o desenvolvimento” que responde às necessidades presentes sem 

comprometer as gerações futuras. (WCED, 1987)   

 

3.3. - A necessidade social da integração da componente ambiental  

 
Decorrente da operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável e da sua 

promoção através do planeamento urbano e arquitectónico, torna-se necessário referir que, até 

há bem pouco tempo, era a componente económica a que possuía o papel preponderante e 

decisivo nas acções de planeamento territorial. 

 
Uma das medidas mais importantes a tomar pelos governos e autoridades locais ao nível do 

planeamento é a dinamização e promoção da integração da componente ambiental nos seus 

planos de desenvolvimento territorial. (Wilson 2000, p.114), 

 
Outro aspecto, considerado relevante para a necessidade social de integração da componente 

ambiental no processo de desenvolvimento, é o conhecimento e compreensão das 

consequências da pós-intervenção, face ao princípio aceite pelos países de prosseguirem o 

caminho do desenvolvimento sustentável.  

 
Por outro lado, o caminho para o desenvolvimento sustentável é baseado numa análise 

holística de acção integrada dos problemas ambientais, sociais e económicos. Tal análise 

necessita pois, de uma gestão que possibilite abranger a população e os interesses que são 

determinantes para a definição dos problemas e o modo como estes deverão ser tratados. 

(Doak 2000, p. 224), 

 
Os princípios considerados essenciais ao desenvolvimento sustentável são a integração do 

ambiente e os mecanismos particulares de envolvimento efectivo da participação da 

população. (Martin 2000, p. 225) 

  

                                                 

16-Relatório Brutland  (Gro Harlem Brundtland)  define o desenvolvimento sustentável como o meio de assegurar as necessidades das  
gerações presentes às necessidades das futuras gerações. 
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 Os princípios do desenvolvimento sustentável devem ser apoiados num processo de 

integração holística, de análises e acções, tendo como visão a integração do ambiente com 

base nos seguintes aspectos: (Shorten 1993) 

 

Futuro   -  consequências a longo termo para as gerações futuras; 

 
Ambiente  -  totalidade dos custos ambientais; 

 

Igualdade             -  distribuição das consequências das acções pelas presentes e                        
                                               futuras gerações  
 
Participação  -  máximo envolvimento da participação individual e dos 

 diferentes interesses no processo de tomada de decisão e 

 implementação. 

 

Dos aspectos acima referidos ressalta de forma evidente o destaque dado ao aspecto do 

ambiente, no processo de desenvolvimento sustentável. De facto, até há pouco tempo a sua 

integração no processo era pautado por acções esporádicas, sendo contudo quase sempre 

minimizado face ao peso relativo do aspecto económico. 

 
Acresce ainda que a necessidade social de integração da componente ambiental que tem vindo 

a aumentar, devido à crescente consciencialização da população, em geral, para a importância 

das questões ambientais, se deve aos problemas cada vez mais divulgados e relacionados com 

níveis de poluição do ar, água, destruição de zonas verdes e a aplicação de regras pouco claras 

para algumas expansões urbanas 

 
3.4. - O Desenvolvimento Sustentável e a União Europeia 

 
Desde o aparecimento do Mercado Comum com o tratado de Roma, que a Comissão Europeia 

incorporou nas suas directivas e recomendações medidas ambientais, atitude perfeitamente 

consentânea com o princípio inspirador de protecção do consumidor.  

 
Com o alargamento do Mercado Comum, os novos países aderentes, como Portugal, 

comprometeram-se a transpor para a sua legislação essas medidas, o que nem sempre fizerem 

de boa fé, ou na plena consciência das suas implicações. Fosse por mera distorção nas 

transposições, por atraso ou por negociação de cláusulas derrogatórias. A situação mais 
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frequente foi a de encarar tais recomendações ou medidas como mais um obstáculo a 

ultrapassar por actuações de cosmética, do que alterações de fundo na prática corrente. 

Inicialmente, o objectivo fundamental foi assegurar o recebimento dos fundos de pré-adesão. 

Depois foi a de conseguir o dos fundos de coesão. 

 
A percepção dos limites dos recursos naturais e a necessidade de preservar o ambiente 

promovendo simultaneamente a qualidade de vida, correspondiam já a concepções 

comunitárias quando o relatório Brundtland foi divulgado em 1987. Não surpreende, por isso, 

que a Comunidade tenha adoptado desde o início a filosofia do Desenvolvimento Sustentável, 

que utilizou como promotor de consensos políticos e transformou numa das finalidades do 

tratado de Maastricht17. Aliás, com o acto único de 1986, a UE assumiu o compromisso legal 

de integrar o ambiente em todas as políticas sectoriais, e com o 5º Programa de Acção para o 

Ambiente (1992/1997) comprometeu-se a prosseguir uma política de desenvolvimento 

sustentável. Este compromisso vem sendo, aliás, periodicamente renovado, assumindo por 

exemplo a forma da seguinte declaração política: 

 
• A Comunidade, como o maior parceiro económico e de comércio num mundo onde é cada 

vez mais visível que o crescimento tem de ser ambientalmente sustentável, deve assumir 

as suas responsabilidades, tanto para as actuais, como para as futuras gerações. Para isso, 

deve pôr a sua casa em ordem e dar o exemplo, tanto aos países desenvolvidos, como aos 

países em desenvolvimento, no que se refere à saúde pública, ao ambiente e à utilização 

sustentável dos recursos naturais. (CEC 1993) 

 
• Em termos conceptuais, deve notar-se que tanto a UE, como a ONU e o Banco Mundial 

sempre adoptaram o conceito de sustentabilidade fraca, representando, mesmo assim, um 

desafio importante para países da UE, como Portugal, em que certas infra-estruturas 

básicas, como o abastecimento de água, o saneamento básico e o tratamento de resíduos, 

ainda têm imensas lacunas. 

 
A Conferência do Rio de 1992, que produziu a Agenda 21, documento resultante das reuniões 

e metas estabelecidas entre os 170 países participantes da ECO 92 teve como mérito a 

avaliação da insolubilidade dos problemas ambientais, caso estes não fossem analisados no 

                                                 
17-O Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia (TUE) foi assinado a 7 de Fevereiro em 1992 na cidade 
holandesa de Maastricht. O Tratado da União Europeia é um elo fundamental para a criação de uma Europa unificada porque, pela primeira 
vez, ultrapassa o objectivo económico inicial da Comunidade de constituir um mercado comum e dá-lhe uma vocação de unidade política. 
Consagra oficialmente o nome de “União Europeia” que a partir daí substituirá o de Comunidade Europeia. “O presente Tratado constitui 
uma nova etapa no processo criador de uma União cada vez mais estreita entre os povos da Europa…” 
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seu contexto político e social e as suas recomendações têm tido fortes consequências que, 

lentamente vão vencendo a inércia dos poderes instalados.  

 
Cabe destacar que a ECO 92 foi marcada pelo crescimento de actuação das organizações não 

governamentais – ONG’s18, que têm representado uma forma alternativa de actuação e de 

manifestação da sociedade civil. Muitos autores apontam estas entidades como movimentos 

políticos e ideológicos de maior representatividade onde diversos sectores da população 

actuam no exercício da cidadania.  

 
“Dificilmente se pode traçar um cenário de como essas novas relações serão estabelecidas e 

em que grau influenciará os processos decisórios, mas seguramente essas formas alternativas 

de representações e actuações sociais farão parte das estratégias de pressão e participação 

nas políticas a serem implementadas daqui em diante.” (SILVA, 2000, p. 39/40) 

 
Com a ECO 92, a Organização das Nações Unidas iniciou uma série de conferências globais: 

a Conferência de Viena de Direitos Humanos de 1993; a Conferência do Cairo sobre 

População e Desenvolvimento em 1994, a Conferência de Copenhague sobre o 

Desenvolvimento Social e a Conferência de Beijing sobre as Mulheres em 1995. Estas 

conferências tiveram reuniões preparatórias, tanto locais como internacionais, envolvendo a 

participação de organizações não governamentais (ONG’s), movimentos e associações 

comunitárias e outros sectores da sociedade, pressionando as propostas apresentadas pelos 

governos através de fóruns globais. 

 
Em 1997, foi aprovado no Japão o Protocolo de Kyoto19 que contém um conjunto de medidas 

para combater o efeito estufa e os riscos do aquecimento global. Este Protocolo deveria ter 

sido regulamentado em Novembro de 2000, na 6a Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, realizada na Holanda, com a participação de 180 países. Apesar dos 

esforços de organismos internacionais, e pressão de muitos países, os Estados Unidos da 

                                                 
18-As ONG’s são entidades típicas do chamado terceiro sector, que se caracteriza pelo facto de não gerar lucros e de corresponder às 

necessidades colectivas. (SILVA, 2000) 
 
19-Neste protocolo foi criado um item, de interesse para os países em desenvolvimento: o mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), 
pelo qual países em desenvolvimento poderão vender certificados de redução de emissão de gases aos países desenvolvidos. Na prática, este 
mecanismo de desenvolvimento limpo, permitiria que o reflorestação de uma área em nações em desenvolvimento seja convertida em 
certificados negociáveis em dinheiro. Como meta inicial, pretende-se que os países desenvolvidos atinjam em 2012 as emissões de gases 
registradas em 1990. A forma de emissão destes certificados ainda está em fase de estudos, bem com o tratamento final e tributário 
submetidos aos contratos de compra e venda dos mesmos. Apesar da ausência de regras, este vem sendo apontado como a melhor opção 
entre os mecanismos de flexibilização. O banco Mundial já organizou um fundo privado de 100 milhões de dólares (Protptype Carbon Fund) 
cuja finalidade é promover projectos via MDL. Portugal encontra-se numa situação ímpar, pelo território e clima favorável para desenvolver 
reflorestamentos voltados para a absorção do carbono. Para este protocolo entrar em vigor, há necessidade de ratificação de 55 países, com a 
exigência que neste grupo estejam as nações responsáveis por, no mínimo 55% das emissões de gases, o que acaba dando poder de veto aos 
Estados Unidos e à Rússia – ambos responsáveis por 51,8% das emissões. Informações obtidas no site oficial da ONU. Responsáveis por 
51,8% das emissões. Informações obtidas no site oficial da ONU – http://www.un.org 
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América, possuindo poder de veto, negou a assinar o acordo, impossibilitando, desta forma, 

qualquer medida efectiva para resolver o assunto. 

 
Em Setembro de 2002 foi realizada, em Joanesburgo, na África do Sul, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, cujo objectivo principal foi orientar a 

adopção de novas regras para um desenvolvimento numa direcção mais sustentável. 

 
3.5. - Desenvolvimento Sustentável em Portugal 
 
Como membro de pleno direito da União Europeia, Portugal comprometeu-se legalmente a 

seguir e a promover os princípios do desenvolvimento sustentável e a integrá-los em todas as 

suas políticas sectoriais. 

 
Trata-se, pois, de passar dos princípios à prática. 

 
Sendo o desenvolvimento sustentável aquele que permite satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer tais necessidades para o futuro, a primeira questão muito prática é 

a de assegurar que todos os cidadãos, e em todas as regiões, tenham acesso às condições 

básicas que permitam uma aceitável qualidade de vida. Relativamente a estas, é consensual 

que tal significa uma disponibilidade de água potável, de saneamento básico e de recolha e 

tratamento de resíduos. Aliás, estas necessidades estavam, desde há muito, supridas nos países 

desenvolvidos, muito antes de se começar a falar em desenvolvimento sustentável. Invocar, 

agora, o desenvolvimento sustentável para justificar um esforço determinado nesta área, não 

deixa de ser significativo do atraso em que nos encontramos, sobretudo quando se tem em 

conta o esforço económico que representa. Por reconhecer este facto, a UE disponibilizou 

importantes ajudas através dos fundos estruturais e do fundo de coesão. 

 
Apesar do muito que já foi feito nesta área, é imenso o que ainda falta conseguir sobretudo no 

sentido de alterar o espírito e a cultura que preside à captação dos fundos de ajuda e à sua 

concretização em obra. De facto, não se trata de conseguir um fluxo sustentável de ajudas mas 

sim de compreender que só conseguiremos uma qualidade de vida razoável e perdurável se 

conseguirmos interiorizar a diferença entre crescimento económico e desenvolvimento 

económico, e entre qualidade de vida e consumismo. 

 
Este conceito de sustentabilidade que tem sido adoptado pela UE corresponde à 

sustentabilidade fraca, o que na prática significa que é um tipo de desenvolvimento 

impossível de manter a longo prazo, para além de ser impossível a generalização a todo o 
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planeta. Esta concepção centra-se na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento 

económico através da optimização dos circuitos de produção, das técnicas de fabrico e do 

planeamento no sentido de minimizar as agressões ambientais e o consumo de recursos 

naturais não renováveis. Do ponto de vista do sistema produtivo, esta nova perspectiva 

originou o aparecimento da nova disciplina científica designada por Ecologia Industrial. 

 
Podendo não agradar aos defensores da Ecologia profunda, a sustentabilidade fraca da UE 

corresponde, realista e pragmaticamente, a uma possibilidade de evolução do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Por outro lado, sendo o compromisso mínimo 

admissível no seio da UE, significaria um trágico retrocesso, tentar iludir o seu significado e 

as suas implicações. Com ou sem ajudas comunitárias, com ou sem pertença à União 

Europeia, esta é a única via que poderemos trilhar para não retrocedermos. Posto nestes 

termos, devemos ter a humildade de reconhecer que a evolução dos últimos anos, a pretexto 

de crescimento económico a todo o custo foi de facto um retrocesso na via do 

desenvolvimento sustentável, sob múltiplos aspectos.  

 
Um índice sintético mas profundamente revelador é a intensidade energética da Economia, 

que não parou de crescer nos últimos anos, apesar dos milhões de euros distribuídos em 

subsídios, a pretexto da racionalização no uso da energia importada.  

 
O que a evolução mostra é uma dramática incapacidade de acrescentar valor à actividade 

económica e a irresistível atracção pela construção civil e obras públicas como promotoras de 

emprego (pouco qualificado) e de crescimento económico. Um país em que o número de 

licenciados cresce, e bem, mas em que se não cuida das condições para o seu emprego 

qualificado, caminha certamente para grandes desilusões. O desenvolvimento sustentável 

significa esta alteração qualitativa no modo de gerar empregos e trabalho e significa ainda a 

capacidade para lançar e gerir bem, milhares de obras de milhares de euros, o que é bem mais 

difícil e complexo do que lançar e gerir uma ou duas de muitos e muitos milhões. Este é o 

desafio do nosso desenvolvimento sustentável, um desafio que só será possível vencer com 

um desenvolvimento regional qualificado. 

 
Conforme definido no relatório elaborado em 1987 pelo Comité Mundial do Ambiente e 

Desenvolvimento, o Relatório Bruntland, surge como o novo termo que vem tentar formalizar 

um conceito de desenvolvimento sustentável baseando-se no princípio da igualdade e na 

procura de um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a sustentabilidade, das acções 

empreendidas para atingir. Este novo conceito abre um caminho para aquilo que pondera ser 
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uma forma harmoniosa de relação entre o ambiente e o desenvolvimento. Esta “associação” 

resulta da constatação do facto de o sistema de valores actual privilegiar o desenvolvimento, 

sobretudo o económico, acima de todos os outros. Uma vez que o desenvolvimento 

económico parece ser, por enquanto, imparável, há que lhe associar, agora, a preocupação 

ambiental, nomeadamente a preocupação com o estado em que se encontra o Planeta para 

assegurar o bem-estar das gerações futuras. 

 
Ambiente e Sustentabilidade são conceitos que evoluíram em conjunto nos últimos anos, no 

sentido de, cada vez mais, serem levados em conta quando se pensam estratégias para o 

futuro. Este conceito, finalmente demasiado vago, tem sido objecto de uma apurada reflexão e 

estudo das mais inúmeras vertentes, com vista a uma aplicabilidade objectiva das 

recomendações das suas políticas através das suas correctas execuções. 

 
Este movimento que tenta inverter um rumo de colisão quase evidente, é liderado 

maioritariamente por países que já atingiram níveis de desenvolvimento consideráveis, 

nomeadamente os países do norte da Europa. 

As primeiras medidas rumo a um desenvolvimento sustentável começam a ser adaptadas à 

escala individual, nacional e mundial. A consciência ambiental parece estar a tornar-se 

colectiva.   

 
Ao nível das políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável, Portugal encontra-se ao 

nível dos países mais desenvolvidos do mundo uma vez que está ligado às condicionantes de 

membro de pleno direito da União Europeia e tem sido signatário de protocolos como o de 

Quioto, ou das recomendações do Rio 199220. 

 
Nos últimos anos, em Portugal tem-se assistido à preocupação em definir estratégias que 

visem promover o desenvolvimento sustentável. Portugal tem procurado definir uma 

Estratégia Nacional neste domínio, cuja primeira versão foi apresentada em Junho de 2002 e 

que se encontra actualmente numa fase de discussão pública visando o seu aperfeiçoamento.  

Esta Estratégia nacional assenta em quatro grandes áreas que reflectem precisamente o seu 

carácter multi-sectorial: garantir o desenvolvimento equilibrado do território; melhorar a 

qualidade do ambiente; promover a produção e consumo sustentáveis e evoluir para uma 

sociedade solidária e do conhecimento 

                                                 
20-A Agenda 21 é um programa de acção, baseado num documento de 40 capítulos, que se constituí na mais ousada e abrangente tentativa já 
realizada, em promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de protecção ambiental, justiça 
social e eficiência económica. Trata-se, portanto, de um documento consensual resultante de uma série de encontros promovidos pela 
Organização das Nações Unidas, com o tema “Meio Ambiente e suas Relações com o Desenvolvimento”. 
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O planeamento urbano não é integrado e, na maioria dos casos, é visto ao nível local, gerando 

problemas como por exemplo nas vias de acesso à cidade de Lisboa e do Porto (falando em 

redes rodoviárias). 

 
Esta situação é insustentável pois aumenta os níveis de poluição e diminui a produção e a 

eficiência do país levando-o a ter custos extremamente elevados. 

 
No entanto, vários problemas se deparam na aplicação da legislação e na implementação das 

políticas. O sistema de financiamento camarário é propício ao desenvolvimento da 

Arquitectura não Sustentável, pois quanto maior for o volume de construção aprovada, maior 

serão os rendimentos das autarquias, o que leva a que quase todos os projectos sejam 

aprovados sem serem apreciados e analisados os locais onde irão ser construídos.  

 
As obrigações para com o exterior relativo aos consumos, esbarram em interesses económicos 

imediatos e na dificuldade de convencer a população para a importância da sustentabilidade 

das nossas acções e dos custos e sacrifícios que lhes são inerentes.  

 
O grande desafio que o desenvolvimento sustentável coloca actualmente deve-se não somente 

à exigência de novas técnicas mas também às novas formas de pensar e reflectir sobre os 

objectivos sociais, económicos e ambientais, assim como às diferentes formas de os alcançar. 

A sua concretização representa, visivelmente, um novo desafio para os responsáveis políticos 

assim como para todos os sectores da sociedade, uma vez que exige o conciliar de interesses 

diversos e a procura de soluções inovadoras, através da obtenção de consensos e da formação 

de parcerias, que nem sempre são fáceis de obter. 

 
Contudo, o desenvolvimento sustentável em Portugal terá de ser uma realidade sob pena de 

surgirem severas penalizações tanto por parte da União Europeia como pela Comunidade 

Internacional. 

 

3.6. - Barreiras no Desenvolvimento Sustentável em Portugal 

 
Em Portugal uma das maiores barreiras ao desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se 

refere à eficiência energética em edifícios e à utilização de energias renováveis, deve-se à 

mentalidade prevalecente da maioria dos portugueses. Há que constatar que vivemos num país 

desorganizado, onde subsistem mercados paralelos e grupos de interesse e, onde muitas vezes, 

os sistemas estão viciados. Para além disso, o país viveu anos de ditadura em que o sistema 
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educativo não foi desenvolvido, e desde aí não têm existido políticas com objectivos a longo 

prazo no sentido de alterar profundamente esta realidade. As novas gerações, das quais tudo 

se espera, carregam uma herança de falta de desenvolvimento cultural que não é fácil de 

combater, mas já existem actualmente alguns focos de ar fresco que esperemos venham ajudar 

à revolução das mentalidades. É preciso deixar bem claro que a vontade de mudar não passa 

única e exclusivamente pelo governo central, mas essencialmente por uma vontade dos 

cidadãos e dos munícipes, quererem essa diferença em terem capacidade de se unir aos 

agentes económicos. Aliás, este espírito está bem patente nos programas comunitários com a 

ideia da constituição de Comunidades para a Energia Sustentável. Como tal, é necessário que 

os municípios unam esforços com os cidadãos que representam para que se dê o salto 

qualitativo que todos esperam. 

 
Outra razão pela qual a Arquitectura Sustentável (Bioclimática) não é praticada em Portugal 

prende-se com o desconhecimento das técnicas, pelos profissionais responsáveis, falta de 

formação e informação. Por exemplo, a orientação, o dimensionamento da área de 

envidraçado, são aspectos que não têm qualquer custo acrescido na habitação, mas poderão 

constituir a diferença entre uma casa confortável e uma não adequada. No entanto, estes 

processos são facilmente descredibilizados não pela sua desadequabilidade, mas sim porque 

exigem uma formação específica dos técnicos instaladores que sem essa componente, 

realizam uma deficiente implementação, comprometendo a eficácia da instalação. 

 
Um dos problemas abordados tem a ver com a relação entre capital humano descrito como o 

conjunto das valências e qualificações individuais dos cidadãos de um país, ou “a agregação 

da capacidade individual” para acumular conhecimento e a inovação realizada nesse mesmo 

país. 

Esta aparente correlação parece fazer sentido também no que toca à situação portuguesa das 

tecnologias ambientais. Falta formação e qualificação aos profissionais do sector, e 

sensibilização e informação do público em geral, conduzindo a um clima de estagnação, em 

que as “inovações” apresentadas, todas com o seu mérito próprio, é necessário afirmá-lo, 

pecam por serem importações de ideias já utilizadas noutros países, ao invés de soluções 

desenvolvidas localmente, que pudessem até, eventualmente, ser exportadas para outras 

regiões. 

 Em Portugal, o típico é mesmo aliar as piores propostas em termos arquitectónicos e de 

construção com a utilização de energias renováveis, o que vem degradar ainda mais a imagem 
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deste tipo de produtos fazendo com que o utilizador mantenha consumos elevados de energia 

que provavelmente não são compensados pela energia renovável produzida. 

3.7. - Indicadores de Sustentabilidade 
 
Os indicadores utilizados para medir a sustentabilidade das estratégias são vários e tendem a 

reunir aspectos tais como: a manutenção dos recursos naturais, a vitalidade económica e 

social e a tolerância ambiental. 

 
A contribuição que este tipo de instrumentos possibilita é a aferição, sobretudo do 

desenvolvimento metodológico para o tratamento de informação ambiental com as 

condicionantes que esta representa nas restantes componentes social e económica. Quanto 

maior for o número de indicadores utilizado maior será o número de princípios de 

desenvolvimento sustentável abrangidos. (Gardner 1989) 

 
Por outro lado, a aplicação e selecção de quantos e quais os indicadores a utilizar depende do 

quadro metodológico e da sua eficácia no processo operativo de implementação. De facto, os 

indicadores de sustentabilidade não são, ainda, largamente utilizados devido à ausência de um 

quadro legal regulamentar, deixando a sua aplicação prática mais ligada à “disponibilidade” e 

“capacidade” técnica das equipas de plano. 

Os diferentes papéis de actuação que os indicadores de sustentabilidade podem tomar no 

processo são: (Cartwrigth 2000) 

   

� Definição de objectivos 

• Auxílio ao estabelecimento das acções da política de desenvolvimento sustentável. 

   
� Técnica e gestão 

• Monitorização da evolução das acções no sentido dos objectivos da política de 
desenvolvimento sustentável; 

 
• Avaliação da eficiência das acções. 

   

� Participação e informação do público 

• Aumento da eficiência na educação e comunicação com o público e grupos de 
interesse; 

 
• Motivação à participação do público e à acção cívica. 
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Por outro lado, é consensualmente definido que o desenvolvimento dos indicadores de 

sustentabilidade a utilizar e a aplicar é elaborado em função da acção em apreço. Tal situação 

dá origem a perdas de eficiência no processo de desenvolvimento urbano, em virtude de um 

indicador que foi desenvolvido para uma determinada situação não poder ser utilizado ou 

adoptado, num quadro geral mais alargado, como referência. 

 
No mesmo sentido de opinião surge Jesinghaus (1999), que considera que o processo de 

desenvolvimento de um indicador incorpora a intenção da proposta e os anseios dos 

utilizadores, um desenho urbano apropriado e por último a participação por consulta da 

população, pelo que a sua utilização pode ser adoptada em casos semelhantes. 

 
Neste sentido, os indicadores devem ser propostos de modo a avaliarem todos os impactos da 

economia humana sobre o ambiente. Contudo este autor questiona o porquê de serem criados 

tantos e diferentes indicadores, quando deveria unicamente existir um só indicador “físico” 

para a determinação do excessivo impacto das actividades humanas sobre o ambiente. Tal 

seria conseguido com a utilização do conceito de “capacidade de carga”, definido pela 

ecologia como: “ qual o número máximo de população ou de outras espécies seria possível 

suportar de forma sustentável na área de intervenção sem destruir a base do recurso natural” 

(Martinez-Alier, 1999, p.131).  

 
Uma diferente contribuição é a de Paehlke (1999), que alerta para os perigos provocados pela 

agregação de dados e informações de quantificação. De facto, tal situação é desejável mas 

perigosa. Desejável pois o processo de decisão é ajudado através da integração, e perigosa, 

porque qualquer integração origina sempre uma inevitável distorção. Este autor advoga que o 

sistema de indicadores deveria ser substituído pelo processo da análise do custo-benefício, por 

ser um caminho mais justo, apesar de poder ser também mais controverso, contudo, e segundo 

o autor, é aquele que procura deliberadamente a integração das medidas económicas e sociais 

num sentido da protecção ambiental. 

 
Defendendo, no entanto, o desenvolvimento e aplicabilidade de indicadores no quadro da 

avaliação do desenvolvimento sustentável e dos processos que visam a sua promoção, estão a 

New Economics Foundation (NEF) e a World Wide Fund For Nature que, pelo trabalho 

desenvolvido em conjunto desde 1994, tem o seu resultado presente na Agenda 21. Os 

indicadores aí desenvolvidos descrevem as condições dos factores ambientais, sociais e 

económicos e a pressão a que o ambiente natural está sujeito. Este tipo de indicadores é já 

muito utilizado, mas somente em conjugação com o planeamento sustentável (Jacob, 1991).  
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No entanto, considera-se que a utilização de indicadores não substitui por si só a falta de 

novas políticas de sustentabilidade, apesar de fornecer um precioso auxílio ao processo de 

tomada de decisão. 

 
No trabalho de implementação da Agenda Local 21 no Reino Unido, foi estabelecido que os 

objectivos ambientais e as acções promotoras do desenvolvimento sustentável devessem ser 

baseadas no conhecimento e na compreensão da forma como as acções estão interligadas à 

sustentabilidade. Neste quadro, considera-se que alguns dos passos positivos do processo são 

a mediação, a monitorização e o relatório dos progressos. Outra das etapas desse mesmo 

processo à utilização de indicadores de sustentabilidade e segundo The Local Governmental 

Management Board, deverão conter as seguintes características: 

 

• Significantes; 

• Apresentar razoável interligação com a sustentabilidade; 

• Terem relevância para a autoridade local, mas também para o cidadão comum; 

• Reflectirem a realidade local; 

• Serem baseados numa recolha fácil de informação; 

• Demonstrar tendências de acordo com o planeamento temporal; 

• Possuir relação com outros conjuntos de indicadores; 

• Possuir conteúdo individual e colectivo; 

• Serem claros e de fácil compreensão, formativos e informativos; 

• Incentivarem à mudança de atitudes, serviços e à qualidade de vida. 

 

3.8. - Estratégias e Factores de Sustentabilidade 
 
 A definição de estratégias e factores de sustentabilidade fazem parte do processo de 

planeamento arquitectónico e urbano, concorrendo em fases temporais diferenciadas. 

As estratégias incluem-se na etapa da organização e definição dos objectivos como sendo os 

veículos da realização das acções. Nesta etapa podem incluir-se estratégias tão diversas como 

o que fazer para transformar um local urbano articulado com a sua envolvente próxima, ou 

como estabelecer a coesão e abrir socialmente a nova cidade compacta. 

 
As estratégias são um dos meios mais utilizados para atingir os objectivos e simultaneamente 

assegurar que as políticas, planos e programas contribuam efectivamente para a 

sustentabilidade. (Milling 2000, p.178) 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 31
     

 
As estratégias constituem-se também como instrumentos que asseguram que todos os 

aspectos e componentes de sustentabilidade sejam sistematicamente considerados na tomada 

de decisões num quadro do desenvolvimento sustentável. 

 
A estratégia da cidade alemã de Freiburg foi, por seu lado, o desenvolvimento de um plano 

que reconhece e protege as cinco grandes ligações entre os espaços livres e os espaços 

naturais. O desenvolvimento e expansão urbana ocorrem pois fora dessas cinco ligações 

“dedos” verdes e ao longo das linhas do transporte eléctrico. As maiores áreas de expansão 

urbana, tais como Reiselfeld, são acompanhadas em simultâneo com a irradiação dos sistemas 

de transporte público com vista a não incentivar a utilização do transporte privado. Esta 

estratégia é consistente com o comportamento da maioria das “green urban cities” (cidades 

verdes). As cinco ligações verdes da cidade constituem-se, pois, como um importante 

ingrediente do plano de desenvolvimento e a sua primeira estratégia para a promoção da 

qualidade de vida local. 

 
A generalidade das cidades europeias exibe uma estratégia com um maior nível de mistura e 

integração de usos. Este facto leva a que as cidades se tornem mais sustentáveis pelo factor da 

redução das distâncias a percorrer entre os diferentes serviços, comércios e espaços públicos. 

(Beatley 2000) 

 
Para a cidade de Girona em Espanha, as cinco principais linhas de estratégia de 

sustentabilidade são: 

 
• Fazer da cidade de Girona um centro articulado com a sua envolvente contígua; 

• Modernizar a economia da cidade articulando a sua influência com a envolvente 
territorial;  

 
• Situar-se na vanguarda da melhoria do meio ambiente e da paisagem urbana, como 

modo para conseguir uma qualidade de vida e de trabalho avançadas; 

• Unificar a cidade e abri-la socialmente; 

• Fazer da educação e da cultura a base do progresso da cidade. 

 
O modo como foram implementadas as estratégias levou a que rapidamente fosse reabilitado 

integralmente o seu centro histórico e a que se registasse uma melhoria do meio ambiente e da 

paisagem urbana. 
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Tendo em consideração que para o desenvolvimento sustentável concorrem as três 

componentes ambiental, social e económica, torna-se necessário que as estratégias a 

estabelecer incluam sempre de forma transversal estas três componentes. Mais ainda, as 

estratégias devem visar a motivação e dinamização da participação da população no processo 

de transformação e desenvolvimento da cidade. 

 
Em conclusão indicam-se alguns exemplos de estratégias que se consideram promotoras de 

um real desenvolvimento sustentável com base operativa no planeamento urbano: 

 

• Desmistificar a ideia de crescimento como resultado do desenvolvimento urbano; 

• Introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável no processo de tomada de 
decisões estratégicas; 

 
• Promover o equilíbrio e a multi-funcionalidade na forma urbana; 

• Criar instrumentos de intervenção coerentes com as estratégias – planos sectoriais; 

• Promover medidas de preservação da biodiversidade e dos ecossistemas locais sem 
exceder a sua capacidade de carga; 

 
• Preservar e enriquecer a identidade cultural; 

• Minimizar o consumo de recursos naturais não renováveis; 

• Minimizar as emissões da produção de resíduos. 

  
A principal preocupação do desenvolvimento sustentável deve ser o relacionamento entre a 

degradação ambiental e a injustiça social e económica, em particular as relações entre raças e 

opressão de classes. Como tal, torna-se necessário verificar quais os factores que devem ser 

definidos como os mais positivos para o processo. (Foster 1994, p.137)  

  
Interessa pois, neste contexto, analisar quais os factores que em cada uma das componentes de 

sustentabilidade podem concorrer para o resultado pretendido.  

 
Na componente social, um dos principais problemas detectado é ao nível do relacionamento 

entre grupos sociais e culturais.  

 
É, aqui, referida a figura de grupo cultural, pois a definição tradicional de grupo social está 

mais ligada ao poder económico do que ao acesso a bens de consumo, de cultura e 

informação. Hoje em dia, com a globalização, o acesso a bens de consumo está mais 

facilitado, emergindo uma nova diferenciação de nível cultural, mais decorrente do 
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investimento pessoal na educação que, após o período da revolução, passou a ser um motivo 

de diferenciação e cujo acesso não é generalizado.  

Por outro lado, a sociedade de informação tem apostado unicamente na premissa da 

rentabilidade económica, traduzindo-se numa difusão de programas pouco formativos e pouco 

dinamizadores da participação cívica das populações na gestão da sua cidade. 

 
Na componente económica surge a grande oportunidade de se implementarem factores que 

concorram para a formulação de riqueza, acompanhada pela criação de emprego com 

elevados ganhos globais e locais. 

 
É imperiosa a promoção de acções sustentáveis em que, no contexto do desenvolvimento 

urbano, se adopte uma estratégia que optimize infra-estruturas, minimize deslocações e 

promova a constituição de sinergias. As viabilidades destes factores são altamente rentável e 

promotora de um eficaz desenvolvimento sustentável. 

 
Como elemento de referência indicam-se, nos pontos seguintes, alguns factores de 

sustentabilidade mais relacionados com o espaço físico. 

 

 
Factores de sustentabilidade 

 

 
• Minimização da utilização de solo natural; 
 
• Nível de acessibilidade e tipo de mobilidade; 
 
• Raio de acção flexível para os equipamentos públicos; 
 
• Relação entre largura de vias e altura de edifícios; 
 
• Promoção do aumento dos espaços naturais; 
 
• Criação e desenvolvimento de espaços públicos de convívio. 
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3.9. - Conclusão do capítulo  
 
 
Neste capítulo procedeu-se à elaboração de uma resenha sobre a literatura da especialidade, 

analisada relativamente ao conceito de desenvolvimento sustentável. Foi efectuado um 

enquadramento do conceito e da adaptação da sua evolução, para que no futuro processo de 

desenvolvimento, se evitem os impactos negativos das actividades humanas sobre o ambiente. 

 
Desta afirmação, e porque as actividades humanas pressupõem os relacionamentos sociais, foi 

analisada a necessidade social que actualmente é reconhecida da integração efectiva da 

componente ambiental no planeamento urbano, resultante de uma crescente 

consciencialização da população, no geral, para as questões ambientais. 

 
Podemos, pois, concluir que o desenvolvimento sustentável é o resultado de um processo 

alargado, discutido e participado, que se apoia num método apropriado ao englobamento, nas 

diferentes etapas do processo de planeamento urbano de todas as questões que possam 

promover a melhoria da solução a propor.  

 
As contribuições analisadas sobre a componente ambiental no planeamento arquitectónico 

sustentável denotam um aumento das situações de integração da componente ambiental fora 

do quadro legal impositivo, sendo de concluir que o processo de planeamento a propor deverá 

possibilitar que ocorra uma maior garantia de compatibilização entre expectativas sociais e 

económicas de desenvolvimento e a capacidade de carga do meio natural receptor. 

 
Os últimos pontos efectivam um enquadramento operacional do processo e a necessidade de 

este evoluir com a criação de um quadro legal que lhe possibilite uma maior e mais alargada 

aplicabilidade. 

 
 Assim, a necessidade sentida da existência de um “novo” processo decorre da falta de 

adaptabilidade que, hoje, se reconhece nos processos existentes e do seu enquadramento no 

conceito de desenvolvimento sustentável, que se pretende implementado de forma mais 

generalizada. A esta situação está ligada a necessidade de que o crescimento dos aglomerados 

urbanos se processe de modo harmonioso, garantindo a manutenção de um elevado nível de 

qualidade de vida. 

 
Os grandes centros urbanos, na sua maioria, apresentam uma preponderância das relações 

económicas face às sociais e ambientais, sendo a origem dos movimentos pendulares das 

populações e da expansão urbana. Contudo, a continuidade do desenvolvimento das acções 
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económicas só tem viabilidade caso se aumentem, em número e em ritmo, as relações sociais 

e ambientais, como modo de equilíbrio do quadro de desenvolvimento global.  

 
Importa referir que, no âmbito do desenvolvimento sustentável que se pretende ver 

implementado, o caminho a seguir aponta claramente para a necessidade de um equilíbrio e 

um inter-relacionamento entre as três componentes de sustentabilidade. Esse relacionamento 

de equidade possibilitará por seu lado que ocorra um aumento de eficiência nas políticas de 

âmbito socio-económico que por sua vez valorizarão a protecção dos recursos naturais como 

meio de alargamento da capacidade de intervenção no tempo. Este aumento de eficiência 

passa pela criteriosa determinação da capacidade de carga do meio natural em conjugação 

com a definição de políticas e a adopção de estratégias promotoras da sustentabilidade das 

acções. 

 
Este novo encarar do sistema global de relações sociais e ambientais exige que se adoptem 

soluções inovadoras, uma das quais poderá ser a operacionalização através de um novo 

processo das acções do planeamento arquitectónico e urbano. Esse processo deverá permitir 

dar uma resposta mais dirigida e adequada ao desafio que o desenvolvimento sustentável 

coloca à transformação do uso do solo e das relações sociais e ambientais que os centros 

urbanos promovem. 

 
Considerando que tem sido a componente ambiental aquela cujo tratamento é mais descurado, 

no actual sistema de desenvolvimento da sociedade, o novo processo deverá garantir que seja 

esta a componente a assumir o papel determinante nas futuras acções, não só pelas 

implicações que efectivamente determinado tipo de soluções podem provocar, como essa 

determinação constituirá um factor em prol da equidade de tratamento, num processo em que 

a componente económica é por demais influente na determinação do nível de qualidade de 

vida das populações. 

 
Este novo processo terá assim que poder tratar e relacionar as inúmeras variáveis que 

situações específicas recomendem serem tratadas de uma forma expedita, pela equipa do 

plano, e acompanhada pelas entidades públicas e pela população. O acompanhamento por 

parte da população na sua acção cívica poderá ser promovido através de inquéritos, 

divulgação regular de informação e intervenção directa com base em pareceres e petições.  
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Estes procedimentos aumentam a transparência do processo e a sua eficiência, pois o 

acompanhamento continuado permite uma redução de prazos tanto de aprovações como de 

implementação e futura apropriação das transformações operadas. 

 
Considera-se pois, que o processo deve ser alicerçado numa base estrutural que possua 

características de flexibilidade de aplicação e uma adaptabilidade a qualquer dimensão da 

intervenção. (Sanoff 2000)  

 
Uma proposta de estrutura das valências do processo deverá incluir desde a definição de 

objectivos até à monitorização. O quadro seguinte foi elaborado para dar um enquadramento à 

proposta de valências do método a desenvolver. 

 
 

Valências da estrutura do processo 

 

Objectivo Intervenção Alvo Valor Referencia Área 
especialidade 

Modo de 
decisão Monitorização 

Operacionalidade 
das estratégias de 
sustentabilidade 

Região 
Município 
Bairro 
Quarteirão 
Rua 

Homem, 
Ambiente 
natural 

 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Multi-
disciplinar 

Democrático, 
Publico, 
Participado 

Participada 
 

 

 

A inclusão destas valências na estrutura do processo constitui um dos princípios de garantia 

da versatilidade e abrangência do mesmo, no quadro de desenvolvimento sustentável, não 

deixando contudo de se considerar necessário que exista a possibilidade de inclusão no 

mesmo processo da utilização de indicadores e factores de sustentabilidade como meio de 

auxílio a aferição de direcções, percursos e resultados das acções propostas.  

 

 

   


