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INTRODUÇÃO 

A Comunidade Territorial de Cooperação, composta pelo Instituto Ourensán de 

Desenvolvimento Económico (INORDE), Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) e 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), promove e articula as relações 

transfronteiriças, através do desenvolvimento de projetos inovadores, sustentados na 

concertação de vontades dos agentes locais. No âmbito deste projeto, a CIM do Cávado 

organizou no passado dia 27 de Setembro, um Workshop sobre o tema da Energia Solar 

Passiva, com o objetivo primordial de divulgar as técnicas associadas a este tipo de energia 

junto dos técnicos da especialidade. 

A energia solar passiva, constitui essencialmente metodologia construtiva que permite a 

climatização de edifícios sem recorrer a equipamentos “ativos”, e por isso mesmo 

consumidores de energia. Bons exemplos desta metodologia são os modos tradicionais de 

construção, que ao longo de séculos se foram adaptando aos respetivos climas, de modo a 

proporcionar o maior conforto de utilização, sem qualquer tipo de equipamento de 

climatização.  

A referida metodologia, baseia-se essencialmente em princípios muito simples que devem 

presidir as construções, nomeadamente: orientação solar, ensombramento e ventilação 

natural. Está provado que estes mecanismos conferem um elevado grau de conforto aos 

edifícios, e a sua aplicação inicial tem custos bastante reduzidos. 

Esta temática reveste-se de especial importância na medida em que urge racionalizar os gastos 

energéticos com os edifícios, e evitar a utilização de equipamentos que consomem recursos 

económicos e naturais. 
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ENQUADRAMENTO 

 

Panorama Energético Nacional 

As questões energéticas assumem-se atualmente como das mais importantes e relevantes no 

quotidiano e no futuro das nações. Portugal, como é óbvio, não é de todo uma exceção, sendo 

as questões energéticas de extrema importância para o nosso país em termos ambientais, 

económicos e de sustentabilidade. 

Portugal apresenta atualmente um contexto pouco favorável em termos de Energia. Este facto 

deve-se, em grande medida, a três fatores principais: 

• Elevada dependência externa; 

• Intensidade carbónica; 

• Baixos índices de eficiência energética registados. 

É fácil traçar um diagnóstico da situação existente, visto que Portugal importa atualmente 85% 

da energia primária que consome, sendo que esta provém maioritariamente de fontes fósseis, 

sobretudo o petróleo.  

Neste sentido, a energia, o seu custo e distribuição e ainda a falta de eficiência com que é 

consumida, constituem provavelmente um dos maiores constrangimentos ao equilíbrio 

económico e ao desenvolvimento do nosso país. Naturalmente que as questões da energia 

também têm uma elevada importância ao nível dos municípios, não só pela implementação 

das políticas nacionais, mas também por uma série de iniciativas a nível local. 

Os novos conceitos e políticas associadas à energia são de uma importância fulcral em 

qualquer escala que sejam considerados, importando assim que adotem novas posturas. 

Acresce a isto, o facto de Portugal se encontrar atualmente numa situação pouco vantajosa 

que urge modificar sob pena de se criarem situações de falta de competitividade, ineficiência 

energética e dano ambiental, em tudo prejudiciais para o nosso país. 

A implementação de uma nova cultura de energia enquanto recurso de origem ambiental, cuja 

utilização deve ser feita de um modo mais racional, é absolutamente imperativa. Esta ideia 

está patente nos objetivos do Programa Operacional Regional do Norte 2007 – 2013, 

nomeadamente no Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento. Este Eixo I 

concentra os domínios de intervenção que mais diretamente visam a recomposição da base 

económica da região e o relançar da competitividade das atividades de bens transacionáveis 

internacionalmente.  

Um dos referidos domínios de intervenção, e dos que mais importância apresenta, é o da 

promoção da eficiência energética. É hoje comummente aceite que a questão da energia 

desempenha um papel muito importante, e por vezes impeditivo, no desenvolvimento do 



5 
 

nosso país. Por esta mesma razão, as questões da energia têm hoje uma importância ímpar, 

sendo as iniciativas de promoção do seu uso eficiente da maior importância e pertinência. 

 

Energia Solar Passiva 

Desde os tempos mais remotos que o principal objetivo da habitação é ajudar o ser humano a 

ultrapassar melhor as inconstâncias hostis do meio ambiente, assim como a proteger-se das 

condições climáticas adversas. Baseados em conhecimentos empíricos, os nossos 

antepassados construíram os edifícios respeitando e obedecendo às restrições que o clima e o 

local impunham. O conceito de energia térmica não era conhecido, nem tão-pouco se 

conheciam as leis e princípios da termodinâmica, mas na habitação tinha-se a noção exata da 

relação existente entre o clima, a forma, os materiais de construção e o conforto físico.  

Foram necessárias diversas gerações para que os povos das mais diversas culturas chegassem, 

por via da experimentação, à criação de formas e métodos de construção relacionados 

otimamente com os diferentes climas e características geográficas. No entanto, o 

conhecimento empírico adquirido nem sempre é valorizado e traduzido na arquitetura atual. 

Assiste-se, por exemplo, à edificação arbitrária quanto à orientação dos pontos cardeais e à 

utilização do vidro, ferro ou betão, independentemente das latitudes geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os contantes aumentos dos custos de energia para o aquecimento, arrefecimento e 

iluminação obrigam à introdução das tecnologias solares passivas no nosso país. Só assim será 

possível manter os mesmos níveis de conforto térmico e iluminação nos nossos edifícios. 

 

 

 

Fig. 1 – Exemplos de soluções de 

arquitetura solar passiva. 
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SEMINÁRIO – “Energia Solar Passiva” 

 

A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM do Cávado), em colaboração com a Agência de 

Energia do Cávado, promoveu a realização de um Workshop intitulado “Energia Solar Passiva”. 

A sessão, realizada no dia 27 de Setembro 2012, decorreu no Auditório da Escola Sá de 

Miranda em Braga e contou com o seguinte programa: 

• 14h00: Receção aos convidados; 

• 14h30: Sessão de abertura, Eng. Luís Macedo (CIM Cávado); 

• 14h45: “Estratégias Solares Passivas em Edifícios”, Prof. Javier de La Puente (U. 

Vigo); 

• 15h30: “Arquitetura e Energia”, Arq. Francisco Moita (SOLARQUI); 

• 16h15:”Implementação de Soluções Solar Passivas em Portugal”, Prof. Paulo 

Mendonça (U.Minho); 

• 17h00: Coffe Break; 

• 17h15: Debate; 

• 18h00: Encerramento. 

 

Conteúdos apresentados 

Os oradores convidados abordaram a temática “Energia Solar Passiva” sob diferentes 

perspetivas, contextualizando e promovendo o interesse dos participantes. Seguidamente 

apresentam-se breves resumos das comunicações. 

 

“Estratégias Solares Passivas em Edifícios” 

O Prof. Javier de La Puente iniciou a sua apresentação pela introdução de alguns 

conceitos básicos que rodeiam a temática, dos quais destacamos a trajetória solar e a 

noção de conforto térmico, que depende da atividade física, do metabolismo, da roupa 

utilizada e da temperatura, movimento e humidade do ar. Posteriormente o Prof. 

Javier abordou métodos de desenho, nos quais apresentou edifícios nos quais foram 

aplicadas diversas tecnologias solar passivas. Destacou a forma e a orientação como 

sendo algumas das principais características a atender aquando do dimensionamento 

térmico de um edifício. Por fim, expôs softwares livres, que facilitam a implementação 

das medidas mencionadas, bem como a sua modelação em 3D. 
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“Arquitetura e Energia” 

A comunicação do Prof. Francisco Moita relacionou, de uma forma simples e muito 

ilustrativa, a arquitetura com a energia. Começou por evidenciar diversos indicadores 

energéticos, que contextualizam a problemática da poluição e do consumo 

desenfreado de energia no mundo. Seguidamente identificou os edifícios como sendo 

um dos grandes consumidores e desperdiçadores de energia, destacando, assim, a 

relevância da arquitetura vernacular. O orador comparou, de uma forma geral, a 

arquitetura atual a uma arquitetura de autor, na qual a preocupação principal reside 

sobre o estudo de grandes monumentos e dos grandes edifícios. Seguidamente 

apresentou diversas edificações que reuniam soluções de arquitetura passiva bem-

sucedidas. 

 

”Implementação de Soluções Solar Passivas em Portugal” 

A apresentação do Prof. Paulo Mendonça iniciou por divulgar os consumos de energia 

primária em tep/per capita a nível mundial, destacando-se a evolução deste parâmetro 

desde 1960 até 2009. Seguidamente fundamentou a elevada taxa de crescimento do 

consumo final de energia em Portugal, assim como a quantidade de energia que o 

nosso país tem necessidade de importar. Após esta breve contextualização, o Prof. 

Paulo Mendonça salientou o setor da construção e os consumos energéticos 

relacionados como sendo uma das principais áreas a intervir, de modo a conter os 

valores nacionais apresentados. Foram abordados os diferentes sistemas e soluções de 

construção, os materiais utilizados e o seu ciclo de vida, sempre na perspetiva da 

obtenção do máximo partido da energia solar. 
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ANEXOS 

 

- Apresentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


