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Sistemas urbanos e territoriais de baixo carbono
Instrumentos e metodologias de avaliação e apoio à decisão no 
planeamento e no projeto

A consulta dos principais documentos estratégicos da UE para o período 2014-2020 
(Estratégia UE 2020, Horizonte 2020, Quadro Estratégico Comum da Política Regional) 
evidencia que a evolução dos territórios europeus no sentido de uma maior eficiência 
energética e da redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) é um objetivo 
prioritário na agenda política comunitária, que terá reflexo nos Acordos de Parceria com 
os Estados Membros. Reduzir as emissões de GEE significa limitar alterações climáticas e 
tornar mais sustentável o consumo de um recurso que não pode ser reposto: os combustíveis 
fósseis.

A eficiência energética e a redução das emissões de GEE são fortemente determinadas pelo 
modo de distribuição das atividades no território e pelos padrões de ocupação do solo e de 
edificação. Os consumos de energia associados aos edifícios, aos sistemas de mobilidade e 
transportes e à exploração das infraestruturas urbanas e territoriais representam uma parte 
significativa dos consumos totais de energia, em particular das emissões não incluídas no 
mercado europeu de emissões (EU-ETS). A política de ordenamento do território e urbanismo 
e as práticas de gestão territorial que a concretizam nos âmbitos nacional, regional e local, 
têm, por isso, um papel muito importante na prossecução do objetivo de baixo carbono.  

A evolução para sistemas urbanos e territoriais de baixo carbono pressupõe uma ação 
continuada e coordenada das autoridades responsáveis pelas principais políticas públicas 
com impacte na utilização da energia. E exige âmbitos de informação, dados de referência, 
critérios técnicos, metodologias e instrumentos suscetíveis de monitorizar essa evolução e 
suportar as necessárias decisões estratégicas e operacionais.  

A introdução no direito português da avaliação ambiental de programas e planos - 
frequentemente designada «avaliação ambiental estratégica» (AAE) - e a regulamentação 
específica da sua aplicação à elaboração e execução dos instrumentos de gestão territorial, 
em 2007, vieram criar condições novas para a ponderação dos aspetos ligados à utilização da 
energia, no sentido da concretização do objetivo político de evolução para sistemas territoriais 
e urbanos de baixo carbono. No mesmo sentido concorrem os programas de incentivos 
e as alterações à regulamentação técnica da construção decorrentes da aplicação de 
Diretivas comunitárias. Contudo, a questão energética tem sido subalternizada na avaliação 
ambiental dos planos territoriais (em parte devido à ausência de metodologias estabilizadas 
para a sua consideração) e a implementação dos objetivos de eficiência energética aos 
edifícios tem também encontrado dificuldades.

O LNEC tem conduzido investigação sobre a utilização da energia nos edifícios e sistemas 
urbanos. Deverá continuar a fazê-lo no futuro, aprofundando esses temas e ampliando 
o âmbito de forma a abranger os sistemas territoriais. Esta sessão técnica visa divulgar o 
quadro de referência em que esse trabalho de investigação se vai desenvolver e identificar, 
com os potenciais parceiros e com os principais utilizadores dos seus resultados, as questões 
a que deverá ser dada prioridade e as abordagens a privilegiar.

Sessão Técnica inserida nas ações de divulgação das atividades 

de Ciência e Tecnologia do Departamento de Edifícios do LNEC.
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destinatários
Técnicos e eleitos ligados à gestão territorial 
e ambiental dos municípios, técnicos das 
entidades nacionais responsáveis pelas 
políticas de ordenamento do território e 
urbanismo, de ambiente, de habitação e 
reabilitação urbana e de energia, consultores 
que prestam serviços nos domínios da 
avaliação ambiental, da avaliação de impacte 
ambiental e da elaboração e avaliação de 
instrumentos de gestão territorial, ONGA, 
investigadores, docentes e alunos do ensino 
superior nas áreas disciplinares relacionadas 
com a gestão territorial, o ambiente e a 
energia.

dinamizadores
Vitor Campos, Núcleo de Estudos Urbanos e 
Territoriais do LNEC
João Branco Pedro, Núcleo de Estudos 
Urbanos e Territoriais do LNEC
Joana Mourão, Plurbe
Margarida Rebelo, Núcleo de Estudos 
Urbanos e Territoriais do LNEC

local, data e horário
A Sessão Técnica terá lugar no Centro de 
Congressos do LNEC, no dia 3 de dezembro 
de 2013 entre as 14h30 e as 18h00.

acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de 
transportes públicos.
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 731, 783, 717, 750
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso de 
dez minutos até ao LNEC.
Os participantes podem estacionar gratuita-
mente no parque do Campus do LNEC.

inscrição e pagamento
O preço de inscrição é de:

61,50 euros (IVA incluído) – inscrição 
normal;

30,75 euros (IVA incluído) – para 
estudantes do ensino superior 
(enviar cópia do cartão de estudante).

As inscrições só serão consideradas quando 
acompanhadas do comprovativo de paga-
mento, o qual poderá ser efetuado:

por cheque: em nome de FUNDCIC - 
Fundo para o Desenvolvimento das 
Ciências da Construção

por transferência bancária:

NIB: 0018 0365 002000 10582 22

NIF: 502972076

O valor da inscrição inclui as apresentações 
em pdf, cafés e o certificado de presença. 
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15h25 Debate

16h00 Pausa para café

16h15 Parte 2 - Planeamento e projeto de sistemas urbanos e territoriais de baixo 
carbono. Instrumentos, metodologias e critérios de avaliação e apoio à decisão
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18h00 Fecho

MOURÃO, J.; PEDRO, J.B. – Princípios de 
edificação sustentável. Lisboa: LNEC, 2012. 
(Col. Informação Técnica Arquitetura, n.º 11).

PEDRO, J. B.; PINA dos SANTOS, C. – Building 
regulations and control in the face of climate 
change: Overview of the Portuguese situation. 
RUDDOCK, L.; CHYNOWETH, P. – COBRA 2011 
– RICS Construction and Property Conference. 
Salford: RICS & University of Salford, 2011.

PEDRO, J. B.; PINA dos SANTOS, C. – 
Sustentabilidade ambiental da construção de 
edifícios em Portugal: Análise da regulamentação 
e medidas complementares. 2.as Jornadas 
de Investigação e Inovação: Cidades e 
Desenvolvimento, Lisboa, 18 a 20 de junho de 
2012. Lisboa: LNEC, 2012.

REBELO, M.; MENEZES, M. – Energia: Represen-
tações, conhecimento e práticas de uso. 2.as Jor-
nadas de Investigação e Inovação: Cidades e 
Desenvolvimento, Lisboa, 18 a 20 de junho de 
2012 . Lisboa: LNEC, 2012.

REBELO, M., PINA dos SANTOS, C., SANTOS, 
A., MATIAS, L. – Ambiente interior sustentável: 
Aspetos comportamentais do conforto em 
espaços interiores. COELHO, A.B.; COELHO, 
P.B. (Coord.) – Livro de atas 2013: 2.º CIHEL 
- Congresso Internacional da Habitação no 
Espaço Lusófono e 1.º CCRSEEL – Congresso 
Construção e Reabilitação Sustentável de 
Edifícios no Espaço Lusófono: Habitação, 
cidade, território e desenvolvimento. Lisboa: 
LNEC, 2013. 

LNEC | Apoio à Organização de Reuniões | Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA

tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14 | cursos@lnec.pt


