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Introdução 

 

Nós somos cinco alunos do 12ºC do curso de Ciências e Tecnologias da Escola 

Secundária de Odivelas e decidimos aceitar o desafio do concurso CriArte.  

Porque somos criativos e temos espírito de iniciativa, queremos abanar a 

sociedade e os dirigentes governamentais, propondo alternativas que nos permitam 

viver numa cidade melhor e mais futurista.  

Com a modernização da sociedade humana temos melhorado bastante a nossa 

qualidade de vida, descurando muitas vezes os efeitos secundários a nível ambiental 

que isso traz. Assim, o nosso projecto é centrado na sustentabilidade ecológica dos 

edifícios, tendo por objectivo torná-los mais amigos do ambiente.  

Para tal, vamos propor a requalificação da zona junto à Feira do Silvado através 

da construção de um parque/jardim que incluirá um edifício sustentável. Este pretende 

ser um projecto especialmente direccionado para a comunidade jovem, embora esteja 

aberto a pessoas de qualquer faixa etária.  

Das infraestruturas/serviços integrantes do complexo parque+edifício, 

destacamos: uma discoteca, um palco para espectáculos, dois bares, uma esplanada, 

uma sala de estudo com biblioteca, um serviço de psicologia de apoio ao adolescente, 

campos de jogos, um circuito de manutenção, um recinto de actividades radicais e uma 

zona exterior servida de Internet wireless. 

Numa altura em que as questões ambientais fazem diariamente a manchete dos 

jornais pois são um motivo de preocupação crescente, acreditamos que o nosso projecto 

pode ser a gota de água que irá ajudar a fazer a diferença na luta por um mundo 

melhor. 

A pergunta-chave deste projecto é: 

 

“Como podemos tornar a cidade de Odivelas mais sustentável melhorando, ao mesmo 

tempo, a qualidade de vida da sua população?” 
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Edifícios Sustentáveis 

 

A energia consumida em edifícios representa já mais de um terço do consumo 

global (cerca de 40%) e a sua quota está a aumentar substancialmente. Este aumento 

deve-se sobretudo ao crescimento económico e ao desenvolvimento humano. Todo este 

consumo coloca uma pressão adicional no equilíbrio das emissões que necessita ser 

contrariado alcançando melhorias de eficiência energética. 

O progresso pode começar imediatamente, pois existe actualmente o 

conhecimento e a tecnologia para reduzir a utilização de energia nos edifícios, enquanto 

ao mesmo tempo se melhora os níveis de conforto. As barreiras de comportamento, 

organizacionais e financeiras colocam-se no caminho da acção imediata e três 

abordagens podem ajudar a ultrapassá-las: apoio à interdependência, valorização da 

energia e a transformação de comportamentos. 

É também essencial, quando se fala de construção sustentável, focar as acções a 

tomar no ciclo de vida do edifício (desde o seu planeamento, passando pela construção, 

até à demolição) e não centrar os esforços num único momento específico desse ciclo. 

A construção de edifícios assenta sobre três grandes pilares: Ambiente, 

Sociedade e Economia. Infelizmente, a maioria das vezes não existe cooperação entre 

eles, sendo fulcral fomentar essa cooperação. 

Além desta falta de integração, os outros dois grandes problemas que fazem 

atrasar a sustentabilidade são a ignorância e o tempo de reacção político e social ser 

demasiado lento face ao avanço tecnológico. 

Torna-se, portanto, urgente procurar soluções para a construção de edifícios, que 

os tornem mais sustentáveis, integrados no ambiente em que se encontram e 

proporcionando bem-estar e qualidade de vida às populações. 
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Diagnóstico da Cidade 

 

Com o objectivo de realizar o diagnóstico da cidade de Odivelas, efectuámos um 

inquérito às turmas do 12º ano da nossa escola para recolher opiniões que nos 

permitissem perceber aquilo que os jovens mais sentem necessidade de mudar em 

Odivelas. 

Além disso, o inquérito tinha como propósito obtermos ideias sobre o que 

deveríamos incluir no nosso projecto edifício+parque, de modo a satisfazer os gostos e 

necessidades dos seus utilizadores. 

 Apresentamos de seguida o inquérito e os seus resultados. 

 

INQUÉRITO 

No âmbito do nosso trabalho de Área de Projecto, participante no concurso “Cidades Criativas” a nível nacional, 
gostaríamos de contar com a tua ajuda, respondendo a este inquérito. O nosso projecto consiste em construir um 
edifício multiusos com parque, destinado aos jovens, no terreno ao pé da Feira do Silvado. Além disso, 
pretendemos apresentar propostas de melhoria de alguns aspectos negativos da cidade de Odivelas. 
 
– Quais as 4 coisas de que sentes mais falta em Odivelas? 

 Discotecas   □     Espaços para desportos   □ 

 Espaços com acesso à Internet   □   Espaços de estudo   □ 

 Estúdios de música   □    Espaços para arte   □ 

 Jardins   □     Apoio aos adolescentes (psicólogos)   □ 

 Outro    □  O quê?   __________________________________ 
 
– O que é que gostarias de ver incluído no complexo edifício+parque?  
   Enumera por ordem crescente ( 1 – o que queres mais; 11 – o que queres menos). 

 Bar   □       Discoteca   □ 

 Sala de estudo   □     Computadores com Internet   □ 

 Estúdio de arte (para pinturas, esculturas, etc.)   □  Estúdio de música   □ 

 Paredes para graffiti   □     Palco para espectáculos   □ 

 Parede de escalada   □     Circuito de manutenção   □ 

 Apoio ao adolescente   □ 
 
– Supondo que a ribeira de Odivelas é alterada e melhorada, que actividades gostarias de praticar aí? 
    Indica 2. 
  
—————————————————————————————————————— 
– Sugere outra coisa que gostarias que o complexo tivesse. 
 
—————————————————————————————————————— 
– Costumas reciclar? 

Sim   □   Não   □  
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– Perto da tua casa existe um ecoponto? 

Sim   □   Não   □  

– Costuma estar cheio ou consegues utilizá-lo facilmente? 

Está cheio   □   Utilizo facilmente   □ 

– Sentes-te seguro na cidade de Odivelas? 

Sim   □   Não   □  

 
– Quais achas que são os factores que contribuem para a insegurança? 

 Falta de iluminação   □ 

 Falta de policiamento   □ 

 Má localização e sinalização das passadeiras   □ 

 Outro   □  Qual?    ———————————————————————————— 

 
– Qual é, para ti, a coisa mais importante que gostarias de ver mudada em Odivelas? 
 
—————————————————————————————————————— 
 

Obrigado pela colaboração! 
O Grupo “Ide Vê-la Criativa” 

             (Diogo, Raquel, Rita H., Rita S., Teresa) 
             12º C 
 

Resultados dos Inquéritos 
 

 Foram realizados 130 inquéritos, todos a alunos do 12º ano da Escola Secundária 

de Odivelas. A partir destes, construímos os gráficos respondentes a cada pergunta, 

apresentados em baixo: 

 

 Resultados da pergunta “O que gostarias de ver incluído no complexo 

edifício+parque?” 
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 Resultados da pergunta “Quais as 4 coisas de que sentes mais falta em 

Odivelas?” 

 Resultados da pergunta “Costumas reciclar?” 

 

 

 Resultados da pergunta “Perto da tua casa existe um ecoponto?” 
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 Resultados da pergunta “Costuma estar cheio ou consegues utilizá-lo 

facilmente?” 
 

 Resultados da pergunta “Sentes-te seguro na cidade de Odivelas?” 

 

 

 Resultados da pergunta “Quais achas que são os factores que contribuem para 

a insegurança?” 
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Algumas sugestões que os inquiridos nos deixaram: 

-Odivelas devia ter mais espaços verdes e mais segurança; 

-No nosso complexo devia haver espaços para desportos, ginásio e salão de jogos. 

 

Conclusão 

 

A partir da conjugação entre a análise dos resultados dos inquéritos e a nossa 

própria avaliação da cidade, elaborámos o seguinte diagnóstico: 

 

Aspectos Positivos: 

☺ existência de metro 

☺ infra-estruturas: 

Odivelas Parque – construção 

sustentável e exposições de âmbito 

cultural e ambiental 

Biblioteca Municipal D. Dinis – 

acesso grátis à Internet e animação 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Negativos: 

 falta de ecopontos  

 sujidade nas ruas 

 clima de insegurança, principalmente 

à noite 

 falta de espaços de lazer para jovens 

 falta de espaços verdes 

 iluminação pública insuficiente e 

desadequada 

 má localização e sinalização das 

passadeiras 

 mau aproveitamento da zona 

ribeirinha 

 passeios demasiado estreitos 

 falta de acessibilidades para 

deficientes 

 demasiada poluição sonora e 

atmosférica
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Explicitação do Projecto Edifício+Parque 

 

O nosso projecto consiste num parque/ jardim, onde estará incluído um edifício. 

O edifício será composto por: 

 − um edifício central, onde funcionará um bar e uma discoteca e que terá um 

palco para concertos 

 − por baixo do edifício central existirá um skate park, rodeado por um lago onde 

se poderá andar de gaivota 

 − à volta do lago estarão quatro edifícios periféricos ligados ao central por pontes 

envidraçadas; um deles funcionará como gabinete de gestão do complexo, noutro 

existirá um gabinete de apoio ao adolescente, outro terá uma sala de estudo, uma 

pequena biblioteca e computadores com acesso à Internet e o outro será um bar 

 − o bar terá uma esplanada assente em duas plataformas existentes no lago, às 

quais se poderá aceder através de passadiços de madeira. 

 

No parque, existirão: 

 − um circuito de manutenção com equipamentos desportivos 

 − zonas ajardinadas 

 − campos de jogos: um de futsal, um de basquetebol, dois de vólei e dois de ténis 

 − um espaço com boulders e slide 

 − um edifício de apoio ao espaço desportivo, para aluguer de equipamento e 

provido de casas de banho 

 

O espaço será circundado por sebes altas e o portão de entrada situar-se-á na 

Avenida D. Dinis, cujo passeio do lado da entrada será alargado, para permitir uma 

melhor mobilidade. 

A oeste da ribeira do Freixinho terá lugar um parque de estacionamento. 



Edifícios Sustentáveis 

Grupo Ide Vê-la Criativa 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Técnicas do Complexo1 

                                                 
1
 Encontram-se em Anexo as plantas do complexo edifício+parque 
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Iluminação 

 

No exterior, a iluminação será feita com holofotes na zona de campos de jogos e 

com candeeiros na zona de jardim, ambos com lâmpadas de LED’s, painéis solares que 

permitirão acumular energia durante o dia e sensores de luminosidade para não ser 

desperdiçada energia em alturas desnecessárias. 

 

No interior, priveligiar-se-á a iluminação natural, conseguida através de grandes 

janelas orientadas a sul. Serão também instalados reflectores (espelhos), que difundem a 

luz solar para que esta seja melhor aproveitada. Para iluminar as zonas às quais não 

chega luz solar directamente, como as casas de banho, serão utilizadas fibras ópticas 

que conduzem a luz desde o exterior, permitindo uma iluminação natural. À noite, a 

iluminação será feita com lâmpadas de LED’s providas de sensores de movimento e 

cuja energia provirá da película fotovoltaica instalada no telhado do edifício. 

 

Fundamento teórico: 

 

O modo como o nosso local de trabalho ou a nossa casa estão iluminados 

influencia bastante o modo como nos sentimos, ou seja, contribui para o nosso conforto. 

Assim, para cada divisão, deve-se ter em conta o tipo de iluminação correcta, de acordo 

com o tipo de actividades que aí se realizam.  

O ideal seria utilizarmos exclusivamente a luz do sol mas, embora isso não seja 

possível, podemos ainda assim tentar aproveitá-la ao máximo. Para tal, as divisões 

devem dispor de janelas grandes que deixem passar a luz natural e a sua orientação em 

relação ao sol deve ser estudada de modo a aproveitar o maior número de horas de sol 

possível. As casas localizadas no hemisfério norte devem ter as janelas orientadas para 

sul e as casas localizadas no hemisfério sul devem ter as janelas orientadas para norte. 

Há ainda maneiras de conduzir a luz solar para o interior da habitação através de fibras 

ópticas2. 

A tecnologia dos LED’s é já conhecida há algum tempo e é utilizada para alguns 

aparelhos electrónicos, como por exemplo as televisões e os telemóveis, mas só 

recentemente foi aplicada às lâmpadas. As lâmpadas de LED’s são uma óptima solução 

pois têm uma instalação compatível com os casquilhos tradicionais usados para as 

lâmpadas incandescentes, duram muito mais (podem ir até às 60 000 horas de vida) e 

consomem muito menos (de 0,3 a 2,5W por lâmpada). 

                                                 
2 Fonte: http://www.treehugger.com 

Figura 1 - Lâmpada de LED’s 

http://www.treehugger.com/files/2006/11/how_to_green_yo_5.php
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Água 
 

A água proveniente dos lavatórios das casas de banho e da cozinha do bar – 

designada por água cinzenta – será reutilizada para a rega do jardim e para descargas 

de autoclismo, depois de sofrer uma ligeira purificação numa mini estação de 

tratamento. Além disso será também instalado um sistema de recolha de água da 

chuva, que pode ser utilizada para os mesmos fins acima enunciados. 

 

Nas casas de banho masculinas serão utilizados os urinóis sem alimentação de 

água, que utilizam um líquido selante imiscível com a urina. As torneiras dos lavatórios 

terão sensores de movimento. 

 

Fundamento teórico: 

 

A sustentabilidade dos edifícios em relação à água é cada vez mais importante, 

uma vez que se nota cada vez mais que gestos como verificar se as torneiras não 

gotejam tornam-se cada vez mais insignificantes (embora indispensáveis) quando 

comparados com os desperdícios diários de milhões de litros de água. Torna-se cada 

vez mais urgente actuar a outro nível: o nível das construções sustentáveis.  

Estas medidas, que tanto ajudariam a poupar água, parecem muito complicadas 

quando na realidade não o são. Um dos métodos, por exemplo, consiste na captação da 

água da chuva, que escorre do telhado para um sistema de tubulação. Esta água é 

conduzida para uma cisterna através desses tubos, mas antes de ser armazenada é 

submetida a uma filtração, para que pequenas folhas e terra não entrem na cisterna. 

Dentro do contentor, a água da chuva pode chegar tanto à canalização interior, como à 

exterior, sendo utilizada deste modo em descargas de autoclismo, lavagem de espaços, 

rega de jardins e até lavagens de carros.3 

                                                 
3 Fontes: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=25 
   http://projetandonomundo.blogspot.com/2007/07/dicas-para-construo-sustentvel_31.html 

Figura 2 - Exemplo de cisterna de recolha 

de água das chuvas 

http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=25
http://projetandonomundo.blogspot.com/2007/07/dicas-para-construo-sustentvel_31.html
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 Outro exemplo é o inovador urinol sem alimentação de água. Estes urinóis foram 

concebidos para acabar com problemas como o desperdício de água, o mau cheiro e 

todo o género de problemas relacionados com os canos e a sua manutenção.  

 

Este processo consiste em colocar um líquido menos denso que a urina e que não 

se mistura com ela, prendendo-a, deste modo, num sistema de armazenamento que está 

directamente ligado aos canos.4 Quando houver muita urina, esta sai para o cano até o 

nível médio estar reposto.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As medidas anteriormente vistas (aproveitamento da água da chuva e urinóis 

sem alimentação de água) visam simplesmente a poupança de água. No entanto existe 

formas de reutilizarmos a água, que nos permitem racionalizar o seu consumo.6 

Infelizmente estas medidas não são exequíveis em edifícios que estejam ligados a 

sistemas de esgotos centrais, isto porque, sendo assim, a água vai directamente para os 

esgotos. Se as habitações tiverem um jardim ou outro espaço parecido, podem então 

instalar as estações de tratamento, para mais tarde se poder reutilizar a água.7 Se é 

verdade que actualmente esta instalação ainda tem um custo muito elevado, por outro 

lado, ela contribui primeiro para a redução da poluição e depois para a redução da 

conta da água.8 

                                                 
4 Fontes: 

http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_news&p_sessao=&xcode=110

58566 

http://www.waterless.com/how.php 
5 Figura retirada da página: http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/03/70329 
6 Fonte: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 
7 Fonte: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 
8 Fonte: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 

Figura 3 - Esquema de funcionamento de um urinol 

sem alimentação de água 

http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_news&p_sessao=&xcode=11058566
http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_news&p_sessao=&xcode=11058566
http://www.waterless.com/how.php
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/03/70329
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
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Figura 4 – Esquema de recolha, tratamento e reutilização da água cinzenta9 
 

O tratamento da água cinzenta consiste em pôr um filtro grosseiro (meia de 

nylon presa com elásticos) no final do cano que leva a água ao primeiro tanque. Este 

filtro deverá ser substituído quando estiver cheio.10 

 

Figura 5 – Filtragem grosseira de águas cinzentas11 
 

Seguidamente a água pode ser reutilizada para regar o jardim ou então pode ir 

para a estação de tratamento. Nesta estação (constituída por uma caixa impermeável 

com areia e cascalho) a água entra por cima, é filtrada e sai limpa e pronta para ser 

reutilizada em fins não potáveis. 

 

 

Figura 6 – Esquema de tratamento de água cinzenta filtrada12 

                                                 
9
 Figura retirada da página: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 

10
 Fonte: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 

11
 Figura retirada da página: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 

12
 Figura retirada da pagina: http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24 

 

http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
http://www.quercus-construcaosustentavel.com/other.php?main=11&sub=24
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Gestão de resíduos 
 

Espalhados pelo parque existirão vários ecopontos, bem como no interior do 

edifício, para proceder à reciclagem dos resíduos. Os resíduos orgânicos serão 

aproveitados para adubos a serem utilizados no jardim. 

 

Fundamento teórico: 

 

A expressão reciclagem provém do inglês recycle (re = repetir e cycle = ciclo)13 e 

hoje em dia é muito conhecida, especialmente por causa da campanha televisiva por 

parte da Sociedade Ponto Verde. Este processo, tão importante actualmente, consiste em 

processar materiais utilizados para que possamos reutilizá-los, ou seja, é o “retorno da 

matéria-prima ao ciclo de produção”14. A reciclagem tem inúmeras vantagens, entre 

elas, a redução não só da utilização de energias não renováveis como de fontes de 

matérias-primas para o fabrico dos mais diversos materiais, mas também da quantidade 

de resíduos que necessitam de tratamento.15 Existe reciclagem de vários tipos de 

materiais, principalmente papel/cartão, vidro, embalagens/plástico, pilhas, entre outros. 

 

                                                 
13

 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem 
14

 Fonte: http://www.condominiovillagecenter.com.br/pastas/recicla/define.html 
15

 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
http://www.condominiovillagecenter.com.br/pastas/recicla/define.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
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Sistemas de climatização 
 

No que diz respeito ao aquecimento passivo, o edifício central será aquecido 

através de um sistema de ganho directo, ou seja, através da incidência dos raios solares 

nas janelas. Nos quatro edifícios periféricos, será utilizado o sistema da parede de 

Trombe. 

 

Nas alturas em que os sistemas de climatização passiva forem insuficientes, 

recorrer-se-á à utilização do ar condicionado. 

 

Fundamento teórico: 

 

O sistema de ganho directo baseia-se simplesmente na 

captação da radiação solar para o interior do espaço habitado 

através dos vãos envidraçados (janelas).16 

Dado que a propriedade do ar em absorver a 

energia solar é praticamente nula, a envolvente do espaço 

interior (paredes e pavimento) deve ser constituída por materiais compactos (betão, 

tijolo maciço) com grande capacidade de armazenamento térmico e cujas superfícies 

devem ter um elevado poder de absorção de radiação solar (tons escuros e mate, 

principalmente para o pavimento). Só assim se consegue que depois do pôr-do-sol a 

matéria comece a emanar o calor armazenado e que se faça principalmente por 

convecção natural. Esta energia libertada é de onda larga e frente à qual o vidro se 

comporta como um corpo opaco. Desta forma, o vidro comporta-se como a comporta de 

uma trama de calor, pois permite a entrada da energia mas não a sua saída. 

A janela é um elemento fundamental no contributo da energia solar para o 

aquecimento do ambiente de conforto, sendo a sua orientação a Sul e o seu correcto 

dimensionamento factores decisivos para a sua eficácia, principalmente no Inverno. 

Um sistema de ganho directo só é coerente quando dele fazem parte integrante o 

isolamento térmico nocturno pelo lado exterior do vão (portadas ou estores), os 

sombreadores de uso sazonal e os mecanismos de ventilação natural, sem os quais não 

poderá ser garantido o controlo sobre o seu balanço térmico. 

O dimensionamento das janelas de um compartimento deve considerar também 

o factor da iluminação natural, de forma a se evitarem altos custos de iluminação 

artificial, que muitas vezes são francamente desnecessários. 

Este sistema tem um custo relativamente baixo, visto que, de uma forma geral, se 

limita simplesmente a um adequado dimensionamento dos vãos envidraçados, sendo 

os ganhos conseguidos, na maior parte dos casos, largamente compensadores. 

 

                                                 
16 Fonte e figura retirada de: http://www.ecocasa.org/projecto1.php 

Figura 7 – Esquema de sistema de 

ganho directo 

http://www.ecocasa.org/projecto1.php
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A parede de Trombe17 é basicamente uma pequena “estufa” constituída por um 

vidro exterior orientado a Sul, uma caixa-de-ar e um muro de grande espessura e 

densidade, frequentemente de betão, embora também se fabrique em tijolo. A função do 

conjunto é a captação e acumulação da energia captada pela irradiação solar. 

O seu funcionamento é o seguinte: A radiação solar de onda curta atravessa o 

vidro e aquece o muro, produzindo-se o chamado “efeito de estufa” quando a radiação 

de onda larga emitida pelo muro não pode voltar a atravessar o vidro, aquece assim o 

ar que há na zona intermédia entre o vidro e a parede. Este espaço suporta grandes 

amplitudes térmicas e contribui assim para um ambiente mais ameno no interior do 

compartimento. No muro existem dois conjuntos de orifícios, um na parte superior e 

outro na parte inferior, de forma que quando o ar aquece, ascende por convecção 

natural e, atravessa o muro pelos orifícios. O vazio que se forma na caixa-de-ar aspira, 

através dos orifícios inferiores do muro, o ar frio que se encontra no interior do edifício. 

A fim de aumentar a sua capacidade de absorção da 

radiação solar, a superfície de parede exposta ao sol deve ser 

pintada de cor escura ou mate, a sua espessura varia 

consoante o material escolhido: 30 a 40 cm para betão e 25 a 35 

cm para tijolo maciço, por exemplo. O painel de vidro deve 

situar-se entre 10cm e 15cm da parede.18 

Desta forma cria-se o ciclo de convecção que faz entrar 

o ar frio do interior do edifício na caixa-de-ar, aquece-o, e volta 

a entrar no interior do edifício, e assim consecutivamente. Mas 

parte da energia absorvida pela parede é novamente transmitida por radiação e 

convecção para o vidro e deste para o exterior. Contra este efeito, pode-se aplicar do 

lado exterior do vidro um estore, que além de prevenir estas perdas térmicas, devendo 

para isso ser fechado logo que termine a radiação solar, desactiva a parede de Trombe 

no Verão, (conservando-se fechado durante este período). 

 

O ar condicionado19 é um equipamento que possui 

ambas as funcionalidades de aquecimento e arrefecimento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
17 A Parede de Trombe é assim designada por ter sido desenvolvida em França por Felix Trombe 
18 Fonte e figuras de: http://www.ecocasa.org/projecto1.php 
19 19 Figura retirada de: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/ar-condicionado/ar-condicionado.php 

Figura 8 – Exemplo de ciclo de 

convenção 

Figura 9 – Exemplo de um sistema 

de ar condicionado 

http://www.ecocasa.org/projecto1.php
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/ar-condicionado/ar-condicionado.php
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Produção de energia 
 

Os gastos energéticos do edifício serão suportados pela produção de energia 

através das películas fotovoltaicas instaladas nos telhados do edifício e de uma turbina 

eólica doméstica montada próximo da ribeira. Em caso de excedente de produção de 

energia eléctrica, esta será vendida e o dinheiro utilizado para a manutenção do 

edifício. 

 

Fundamento teórico: 

 

♦ Painéis solares fotovoltaicos: São uma das promissoras 

formas de aproveitamento de energia solar. Por meio do efeito 

fotovoltaico, a energia contida na luz do sol pode ser convertida 

diresctamente em energia eléctrica. Estes sistemas podem ser 

utilizados em locais isolados, sem rede eléctrica, ou como sistemas 

ligados à rede. 

♦ Micro-turbinas eólicas: A energia do vento acciona estes 

sistemas para produzir electricidade. Embora as micro-turbinas 

eólicas mais comuns sejam colocadas no terreno, têm vindo a ser 

desenvolvidos equipamentos de menor dimensão, que podem ser 

colocados no topo das habitações, evitando a perda de espaço útil. 

Estes sistemas podem ser uma boa opção de investimento, 

podendo reduzir o consumo de electricidade de 50 a 90%. 

 

Figura 10 – Exemplo de 

produção de energia por 

meio de painéis solares 

Figura 10 – Exemplo de 

produção de energia por 

meio de turbinas eólicas 
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Conclusão 
 

 

 Chegados ao fim do projecto, sentimos que esta foi, sem dúvida, uma experiência 

enriquecedora que em muito contribuiu para o nosso desenvolvimento enquanto 

cidadãos jovens do Concelho de Odivelas. 

 Apesar de terem surgido algumas dificuldades, sentimo-nos sempre motivados 

por sabermos que poderíamos estar a contribuir para uma mudança positiva na nossa 

cidade. Além disso, o seu carácter desafiante – em parte imposto pelo concurso – 

estimulou bastante a nossa criatividade, fazendo com que nos divertíssemos imenso ao 

longo de todo o processo. 

 Ver o nosso projecto executado dar-nos-ia uma enorme satisfação devido ao 

tempo e esforço empreendidos nele, bem como o facto de podermos usufruir de um 

espaço tão multifacetado e direccionado para os gostos e necessidades dos jovens. 

 Agradecemos desde já o apoio dado pela nossa escola, pela Câmara de Odivelas 

e pela Universidade de Aveiro, sem os quais teria sido muito mais difícil levar a cabo 

este projecto. 
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Anexos 
Anexo 1 – Situação actual 

 - Foto de Satélite do Google Earth, evidenciando o local de intervenção 

Anexo 2 – Rascunho dos Edifícios  

- Rascunho do Edifício central e dos periféricos discriminando o que cada um 

contém 

Anexo 3 – Planta do Complexo Parque+Edifício 

 - Planta do complexo discriminando cada espaço do complexo 

Legenda: 

1 -  Pontes 

2 -  Lago artificial com gaivotas 

3 -  Skate Park 

4 -  Bar, discoteca e palco 

5 -  Apoio ao Adolescente 

6 -  Gabinete de gestão 

7 -  Cozinha do bar 

8 -  Sala de estudo, biblioteca e computadores 

9 -  Esplanada 

10 -  Campo de futsal 

11 -  Campo de basquetebol 

12 -  Courts de ténis 

13 -  Campos de voleibol 

14 -  Casa de material e WC’s 

15 -  Recinto dos blouders, escorregas e baloiços 

16 -  Parque de estacionamento 

17 -  Jardins 

18 -  Circuito de Manutenção 

  - Sebe 

 

Anexo 4 – Maquete do Complexo Parque+Edifício 

 - fotos da maquete construída pelo grupo tendo em conta a planta elaborada
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A4 - Figura 5 – Plano dos campos desportivos 

Maquete do Complexo Parque+Edifício 

Fotografias da maquete construída pelo grupo tendo em conta a planta elaborada, 

embora com algumas alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 - Figura 1 – Maquete vista de um plano geral 

A4 - Figura 2 – Plano geral dos edifícios e meio envolvente A4 - Figura 3 – Plano dos edifícios e do skate park 

 A4 - Figura 4 – Plano geral dos campos desportivos e do 

recinto da escalada e slide 
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A4 - Figura 6 – Plano do recinto da escalada e slide A4 - Figura 7 – Plano geral do estacionamento e da ribeira 

do Freixinho 

A4 - Figura 8 – Plano da entrada A4 - Figura 9 – Pormenor do estacionamento  

A4 - Figura 10 – Plano geral da maquete A4 - Figura 11 – Plano geral da entrada do parque 


