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PRIMEIRAS CONCLUSÕES DO ENCONTRO LUSO ESPANHOL  

CONSERVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E ARQUITECTURA 

Ciudad Rodrigo, 27 y 28 de octubre de 2011 

 
Grupo português - João Herdade, Isabel Raposo de Magalhães 
Grupo espanhol – Benoit De Tapol 

 
 

1. Análise do programa do encontro 
 

Os participantes agradecem à Fundación Duques de Soria o acolhimento e a oportunidade 
de debater, entre colegas espanhóis e portugueses, os problemas comuns colocados neste 
encontro. 
 
Foi particularmente útil para melhorar os conhecimentos relativos à construção ou 
ampliação de um museu, partindo dos exemplos apresentados por cada participante. 
O encontro realizou-se em duas etapas.  
 
No primeiro dia foram apresentadas as comunicações dos participantes, ilustrando o 
aspecto da sustentabilidade e da conservação preventiva no âmbito da experiência 
profissional. 
 
No segundo dia propunha-se realizar um trabalho organizado em grupos que tinha 3 
objectivos:  
 
- Objetivo nº1: Modificar, melhorar, ou alterar um documento redigido sobre os 

protagonistas das intervenções, relativamente à remodelação ou construção de um 
museu, arquivo ou biblioteca. 

- Objetivo nº2: Para os conservadores e diretores de museus: dar exemplos de critérios 
de conservação preventiva e identificar em que momento na comunicação contínua 
com a equipa do arquiteto, estes dados têm que ser entregues e reafirmados. Mesmo 
sabendo que já constam e estão definidos no programa museológico, têm que ser 
esmiuçados e relembrados durante o evoluir das diferentes fases do projeto 
arquitectónico: estudo prévio, anteprojeto, projeto base, projeto de execução.   

- Objetivo nº3: Para os arquitetos: identificar numa lista de critérios de sustentabilidade 
aplicada na prática da arquitetura inglesa, os que se deveriam manter, e ilustrar com 
exemplos da sua experiencia laboral, pelos menos um destes critérios. 

 
2. Algumas reflexões recolhidas durante o encontro: 

 
- Os participantes comunicaram a dificuldade de levar a cabo os trabalhos quando há 

intromissão de calendários políticos nos processos puramente técnicos e na 
programação. 
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- Os participantes chamaram a atenção sobre a necessidade de criar instrumentos de 
gestão como o plano museológico espanhol a necessidade de estruturar e validar as 
etapas do projeto arquitectónico. 

- Os participantes comunicaram a sua preocupação, quando uma remodelação não é 
projetada com um arquiteto que conheça a história do edifício do seu funcionamento. 

- Os participantes transmitiram o seu interesse em trabalhar sobre o documento dos 
protagonistas dos projetos e suas responsabilidades, modificando o proposto 
de acordo com os modos de funcionar diferenciados tanto em Espanha como em 
Portugal.  

- Os participantes puseram em evidencia os diferentes papéis dos profissionais em 
relação ao país de origem. (determinadas figuras conforme determinados países). 

- Os representantes do ministério da cultura de Espanha ofereceram-se para transformar 
o texto sobre os “atores ou protagonistas das intervenções” de maneira a fazer 
distinguir o pessoal permanente do pessoal eventual.  

- Os participantes lamentaram a falta de mais tempo para uniformizar os resultados dos 
trabalhos organizados durante o seminário. As apresentações duraram mais tempo que 
o previsto, reduzindo o tempo para síntese do trabalho. 

- Os participantes insistiram sobre o interesse de aprofundar o tema e de continuar o 
trabalho iniciado com o objetivo de chegar a um documento de recomendações 
consensual. 

- Os participantes portugueses realçaram a falta de um instrumento ordenador de 
programação como o plano museológico espanhol 

- Tanto os participantes espanhóis como os portugueses detectaram a falta de um 
instrumento de gestão de das coleções durante o processo de remodelação dos 
museus.  O equivalente ao “chantier des collections” que se usa em França. 

- As sessões de trabalho permitiram debater e ilustrar o conceito de conservação 
preventiva e sustentabilidade na arquitetura do museu, para cada um dos participantes 
a partir da sua experiencia pessoal. 
 

3.  Contribuições do grupo português durante as comunicações. 
 

• Sustentabilidade, relacionada com a utilização das características do desenho e 
estruturais do edifício, para garantir uma climatização “low tech” (João Santa-Rita) 
através de uma ventilação natural das salas de exposição, complementada por a 
instalação de um sistema de aquecimento simples e integrado no espaço expositivo. 
Valorizar as características espaciais, melhorando a eficiência energética do museu e 
estabelecendo uma ligação visual com a envolvente do parque, com custos mínimos e 
sem descaracterizar o partido arquitectónico original. 

 
• Sustentabilidade, através da contenção da intervenção num edifício existente, (Pedro 

Reis) que ao longo da história teve variados usos, originalmente um edifício de forte 
características patrimoniais, passando mais tarde por um hospital e finalmente 
cirurgicamente adaptado a museu, tentando reaproveitar e potenciar os espaços 
existentes e introduzindo pequenas alterações que realçam as propriedades e 
qualidades do espaço, com um mínimo de intromissão das infraestruturas. Esta atitude 
tem ainda como resultado a diminuição dos custos da remodelação e manutenção 
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futura. O respeito pelos valores patrimoniais leva como neste caso a alterar durante a 
obra espaços, para não violentar o edifício. 

 
• Sustentabilidade como atitude na hierarquização das prioridades, na gestão do museus 

estatais, do Ministério da Cultura de Portugal, pelo Instituto de Museus e da 
Conservação (João Herdade), apostando em intervenções contidas e que maximizem 
as características de inércia térmica e qualidade espacial dos edifícios. A reutilização 
dos equipamentos expositivos e padronização de soluções, leva a economias de custos 
de exposições e intercâmbio de equipamentos entre museus ao longo do País. 

 
• Sustentabilidade como atitude de questionar e dialogar em permanência com o 

arquiteto (Adília Alarcão), para maximizar a experiência acumulada da gestão das 
coleções e informar sobre as leituras dos diferentes estratos da história, num edifício 
com 2000 anos de história e intervenções sucessivas. Encontrar o equilíbrio entre a 
leitura à escala urbana do museu e a criação de ambientes expositivos que permitem 
cozer os diferentes corpos do edifício. 

 
• Sustentabilidade na elaboração de um programa museológico para a ampliação de um 

museu dos coches, com problemas de grande afluência de público e ligado à sua 
posição no centro histórico e turístico da cidade. Gerir (Silvana Bessone) as diferentes 
perspectivas e interesses muitas vezes contraditórios, de entidades gestoras e 
projetistas desfasados das preocupações e das experiências museológicas, mas 
apostando na valorização das características da coleção e garantindo coerência no 
discurso expositivo, através da insistência na defesa dos valores essenciais. 

 
• Sustentabilidade na gestão de um edifício, (Luísa Penalva) com uma localização 

encaixada no centro histórico, com dificuldades de acesso e que sofre com 
intervenções recentes na envolvente, que afectam a estabilidade das condições 
ambientais, e influenciam a gestão e conservação de uma coleção multi facetada. 
Preocupação centrada na influência das características e composição dos materiais dos 
suportes expositivos, para minimizar os danos na conservação dos objetos que têm 
requisitos muito específicos e diferenciados. 

 
• Sustentabilidade no aproveitamento das qualidades e problemas de um edifício 

marcado pela história de cataclismos, em que a escassez do espaço, obriga a 
racionalizar e reinventar a apresentação rotativa da coleção. Preparar (Helena 
Barranha) a evolução do museu, com uma grande extensão da área do edifício, 
interagindo e partilhando espaços com a universidade de belas Artes, e procurando 
uma nova posição e visibilidade num centro multi cultural, que inclui teatro, ópera, 
moda e uma grande atividade social urbana. 
 

• Sustentabilidade na gestão de um sítio classificado Património da Humanidade 
(António Lamas), que engloba património móvel (colecções), imóvel (dois palácios, um 
castelo e um convento entre outras construções) e natural (jardins, parques e uma 
extensa área florestal), situado na Paisagem Cultural de Sintra. Sustentabilidade 
económica na recuperação, manutenção e fruição do património, soluções integradas 
de aproveitamento dos recursos naturais numa perspectiva ecológica. 
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• Sustentabilidade na concepção e implementação de um plano de conservação 

preventiva (Rui Xavier) para os espaços de exposição e reserva do novo edifício do 
Museu de Omã. O ponto de vista do conservador-restaurador sobre a relação entre 
arquitectura e os requisitos exigíveis (em termos de materiais, equipamentos e 
espaços) para albergar colecções patrimoniais numa perspectiva da sua conservação 
sustentada e a longo prazo. Um exercício que explora a oportunidade de poder partir 
do abstracto (concepção e planeamento) para o concreto (construção), visto tratar-se 
de uma construção de raiz. 
 

• Sustentabilidade ao nível dos projectos de especialidade e das opções quanto aos 
sistemas de climatização (Vasco de Freitas). Partindo da constatação de que a inércia, 
térmica e higroscópica, de museus situados em edifícios antigos, localizados em zonas 
de clima temperado, pode assegurar as condições de conservação dos seus acervos, 
salientou-se a importância da envolvente no controlo natural da flutuação da humidade 
relativa dentro dos museus. Abordou-se, ainda, a imprescindível revisão das novas 
exigências regulamentares no domínio da eficiência energética e qualidade do ar em 
Portugal, adaptando-os às reais necessidades dos edifícios. 

 
4. Contribuições do grupo espanhol durante as comunicações.  

 
• Sustentabilidade, relacionada com o planeamento estratégico do museu (F. Sáez Lara), 

entendida como um critério que tem que aparecer nos modelos metodológicos de 
elaboração do projeto. Trata-se de potenciar “Os instrumentos da evolução” e fazer 
que o museu funcione, particularmente numa época de alterações rápidas da 
envolvente. Além disso,  um museu quando se estuda por uma perspectiva económica 
pode entender-se como una fábrica que transforma, como qualquer outra, um 
conjunto de inputs através de una série de processos de transformação noutro 
conjunto de outputs: exposições, oficinas, perspectivas… 
 

• Sustentabilidade, relacionada com a missão e a  “visão” do museu (R. Azuar), 
entendida  como parte integrante do “plano museológico” na condição de incorporar a 
noção de rastreabilidade e de validação de todos os programas e processos relativos à 
conservação, investigação, exposição e difusão das coleções. 
 

• Sustentabilidade, relacionada com o risco de obsolescência do discurso do museu (L. 
Grau Lobo), entendida como sustentabilidade intelectual, como frescura do discurso. 
Trata-se de voltar à objetividade dos objetos, estudando o que tem ou não funcionado 
num museu, y dotando-se de ferramentas destinada a atualizar periodicamente as 
mensagens, de maneira não traumática. 
 

• Sustentabilidade, relacionada com a poupança na gestão e manutenção das coleções 
(I. Berasain, M.Barrio), entendida como sustentabilidade do armazenamento e 
reservas, com reunião de espaços de reservas e serviços de diferentes instituições do 
território, com o objetivo de poupança de espaço, de infraestruturas, de serviços e de 
manutenção. 
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• Sustentabilidade, relacionada com a atuação do Ministério da Cultura (V.Cageao),  
entendida como uma epígrafe na programação de uma intervenção museística e de 
critérios de seleção arquitectónicos.  Nos novos projetos avaliar as intervenções de 
baixo custo, a reciclagem e tudo o que permite rentabilizar a manutenção.  
 

• Sustentabilidade, relacionada por um exemplo de espaço museográfico diferente (E. 
Tuñon y L. Mancilla), entendida como um espaço que se transforma, multifuncional, 
flexível, sem barreiras arquitectónicas, com os sistemas técnicos localizados no tecto, 
com luz graduada…. É definido como um espaço sem objetos fixos, mas possíveis de 
alterar, sem “sujeito passivo”, mas ativo, sem ser um sistema encerrado, mas aberto, 
sem uma gestão pesada, mas ao contrário leve. Mostrou-se um exemplo de um centro 
de arte, em que se procura a optimização dos recursos humanos e da manutenção. 
 

• Sustentabilidade, relacionada com o impacto do museu na paisagem (A. Garcia 
Paredes e I. Pedrosa), entendida como a expressão mínima de uma figuração ou 
silhueta do museu, para criar una atmosfera que permita disfrutar a paisagem. Com 
este exemplo os arquitetos ilustram una intervenção de baixo custo, completamente 
reversível que dá o protagonismo à paisagem.  Sobre os vestígios romanos evocam-se 
os espaços mais importantes, dispondo passadeiras horizontais num único plano. Os 
materiais construtivos limitam-se a reixas para proteger o recinto, e um encerramentos 
da envolvente por placas em policarbonato, tomando em consideração critérios de 
prevenção, como a lua contra o pó, as águas da chuva, o calor do verão… 

 
• Sustentabilidade, relacionada com a programação da conservação restauração (J.F. 

Yusta Bonilla), entendida como um critério de optimização da rede territorial do 
património. Que uso dar ao património? Quando se encontra isolado, quando pode 
pertencer a proprietários diferentes, quando pode ser de interesse nacional o local, 
quando necessita  de restauro…A escolha das intervenções deve necessariamente ser 
guiada  pela sustentabilidade dos projetos e da programação. 
 

• Sustentabilidade, relacionada com o uso dos materiais constitutivos (Nieto y Sobejano), 
entendida como optimização da energia de forma passiva. Ilustram casos concretos de 
intervenção com recuperação da luz natural, proteção contra o calor por meio de 
fachadas vegetais, e uso de locais semienterrados para a recuperação da energia 
térmica… 

 
• Sustentabilidade, relacionada com a ecoeficiência dos edifícios (V. Bergeron), 

entendida como um critério que se tem que aplicar aos materiais de construção, para 
programar a durabilidade. Têm que ser 100% recicláveis, conforme os casos ser poli 
funcionais,  utilizar a tecnologia para produzir materiais ativos, capazes de receber um 
estímulo e responder com energia gratuita: materiais flexíveis que produzem energia, 
ligas metálicas com memoria da forma, silicones foto luminescentes, tecidos termo-
crómicos, materiais alo-crómicos etc.…    
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5. Avaliação dos documentos entregues durante o encontro 

 
Doc 1: Os protagonistas do projeto de renovação do museu 

 
A. Os atores principais 

 
Os protagonistas indispensáveis sem os quais não se pode realizar o processo de 
elaborar o projeto qualquer que  seja a sua natureza. 

 
• O cliente/promotor/entidade adjudicante 

 
Pode ser uma fundação, um autarca… Em geral é quem paga, mas no que respeita à 
obra pública, o financiamento pode variar. O cliente ou promotor1 é uma única pessoa 
ou entidade. No caso de um projeto de um museu territorial pode ser: um município, 
um governo autónomo, uma região….  
 
O cliente ou promotor pode ser assistido por um ajudante, por um organismo privado, 
misto ou público,  um chefe de operações ou fazer-se representar por um mandatário 
que tem todos os poderes, excepto a designação da direção da obra, que é da  escolha 
do cliente.  

 
• A “Dirección Facultativa”2 
• A Direção da Obra 

  
No deve ser confundida com o cliente.  
A Direção da Obra recebe um encargo do cliente, e leva a cabo as tarefas de  
concepção e acompanhamento da realização, até ao fim da obra.  
 
A “Dirección Facultativa” pode ser realizada por um arquiteto, mas geralmente é 
repartida pelo arquiteto e um ou técnico de um gabinete.  Fala-se nestes casos de uma 
equipa.  O gabinete técnico pode ser generalista: tratar o conjunto dos aspectos 
técnicos do projeto ou então pode ser especializado numa área  especifica (estrutura, 
climatização, …).  
 
Nestes casos a equipa da “Dirección Facultativa” pode ter mais do que um gabinete 
técnico, cada um especializado num aspecto do projeto e no seu campo de 
competência especifico.  
  
• A empresa construtora/ adjudicatária 

 
A empresa construtora recebe o encargo do encomendador ou cliente. Esta é 
encarregada da construção e das instalações.  Contrariamente à “Dirección Facultativa“ 
e ao promotor, que por natureza são entidades únicas, a empresa construtora pode 

                                                             
1 Comanditario, em espanhol: traduzido pelo equivalente ao “dono de obra” ou promotor do projeto. 
2 La Dirección Facultativa: Traduzida por Direção de Obra, porque apesar deste cargo não ter equivalente em Portugal, é a 
função que mais se aproxima. 
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ser, um interlocutor único (empreiteiro geral) e assegurar em conjunto  a realização, 
ou entidades múltiplas, cada empresa realiza os trabalhos correspondentes à sua 
especialidade. 
 
Apesar de ter vínculos de contratuais com o promotor, a empresa construtora 
responde à “dirección facultativa3”, encarregada da verificação da obra. 
 
• Os utentes: responsáveis de departamentos, pessoal da instituição e visitantes 

 
Raramente considerado pelos profissionais como tendo um papel importante, o utente 
é a quem se destina eo projeto.  No caso de uma casa privada o cliente e a “dirección 
facultativa” são a mesma pessoa, num equipamento público não é esse o caso.  
 
Contrariamente aos 3 primeiros papéis principais, que têm entre eles relações 
contractuais e financeiras, o usuário não esta diretamente relacionado com o processo 
da construção, razão pela qual esta muitas vezes afastado das decisões.  
 
No caso de um museu, o cliente é múltiplo: O conservador, como responsável do 
projeto científico, e como diretor da instituição, mas também pessoal do museu e o 
público  têm que ser entendidos como utentes4.  

 
B. Os protagonistas secundários  

 
Os protagonistas secundários não estão sempre presentes (não existem praticamente 
nunca no caso de casas individuais por exemplo) mas são muito importantes, senão 
mesmo indispensáveis no âmbito de um projeto público. 
 
• A direção da instituição/Diretor do Museu 

 
É o principal utente, mas também o responsável do edifício e das infraestruturas 
depois da entrega da obra.  No caso de um museu se trata normalmente de um 
conservador do museu5 (historiador de arte, arqueólogo, etnólogo….) 
 
O seu envolvimento no projeto faz-se em todas as etapas: 
Normalmente é quem despoleta o projeto: Expressa as suas necessidades à tutela e 
toma a iniciativa de iniciar o projeto.  Em Espanha o documento que traduz as 
necessidades é o “plan museológico”, em França designa-se por PSC (plano científico e 
cultural), em Portugal (Programa museológico) que constitui a primeira etapa do 
projeto. Cada país propõe a sua  ferramenta de planeamento e programação 
museística.  

                                                             
3 Aqui a “dirección facultativa” toma o papel de fiscalização de obra, que em Portugal tem um papel independente do “dono de 
obra” na gestão da obra 
4 O termo “usuários”, significa em Portugal os utentes finais do projeto, que podem incluir a equipa do museu e todos 
utilizadores do museu. 
5Em Portugal este papel é normalmente assumido pelo Diretor do Museu, ou por alguém, por ele designado. Mais raramente 
o museu tem um técnico qualificado, do quadro ou avençado, que assegura a sua manutenção, ou recorre a técnicos dos 
serviços centrais da tutela do Estado.  
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- Com a presença ou não de um “Project manager”/programador, a direção da 
instituição vai transformar este projeto para definir necessidades (que tipos de 
salas, que superfícies, que características….) 

- Durante a realização do projeto o diretor da instituição terá que confrontar  a 
sua própria visão com outros profissionais da arte; o arquiteto, o designer, o 
museógrafo… 

- Com a entrega da obra, a direção assumirá a instalação das coleções e a 
abertura ao público.  

 
• O Programador6  

 
O Project manager é proposto, em Espanha, pela construtora ou pela “dirección 
facultativa”. O seu papel é redigir um documento a partir do qual a Dirección 
Facultativa vai elaborar o projeto. O trabalho do Project manager/ programador faz-se 
antes da concepção arquitectónica ou técnica, e corresponde a um trabalho de recolha 
de informação e de necessidades por parte do promotor e dos utentes.  
 
O Project manager/programador pode igualmente intervir no principio da fase de 
concepção para assegurar a continuidade entre os necessidades expressas pelos  
utentes e o projeto arquitectónico proposto pela “ Dirección Facultativa”.  
 
Não é desejável que programador intervenha de maneira ativa na concepção científica 
do projeto.  Mais corretamente o programador poderia contribuir com uma visão crítica 
sobre o plan director/plan museológico.7  

 
• As entidades investidoras 

  
Para os projetos públicos são as entidades administrativas que assumem o papel de 
cliente, mas no quadro de projetos de equipamentos importantes, o investimento pode 
vir de financiamentos múltiplos: estado, região autónoma, o município... 
 
Mas existem outras fontes de financiamento como as fundações, os bancos, a 
Comunidade Europeia via os fundos FEDER, diretamente pelo Ministério da Cultura,… 

  
• Os conselheiros8 

 
Os que financiam o projeto querem ter um controle sobre subsídios ou 
comparticipações atribuídas ao promotor ou cliente. O estado exerce o seu papel de 
conselheiro a dois níveis:  

- como conselheiro do Ministério de Cultura para os museus não transferidos 

                                                             
6 O Gestor de projeto, é habitualmente contratado em outsourcing, ou esse papel é desempenhado pelos técnicos dos 
serviços da administração pública do estado, Divisão de Projetos e Obras, ou Divisão de Museografia, do IMC. 
7 O “Plan museológico” corresponde, neste caso em Portugal ,ao “Programa museológico”. 
8 O “consejero”, ou conselheiro, é uma entidade sem paralelo em Portugal, apenas podendo ter um papel semelhante nos 
representantes designados de determinadas entidades para a gestão de projetos específicos, como “comissões de 
acompanhamento”. 
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- como conselheiro da Administración Nacional, da Diputación, dos municípios, 
dos conselhos comarcales… 

 
Outros conselheiros podem entrar em acção: 

- A Dirección del Equipamiento 
- A Dirección de obras públicas 
- A Dirección del Urbanismo y del Paisaje…  

 
• O comité de pilotaje9 

 
O “comité de pilotaje” reagrupa o promotor, os representantes das entidades 
financiadoras e os utentes. Apesar de não ter nenhum valor jurídico, nem nenhum 
poder particular, o “Comité de Pilotaje” é um instrumento que permite acelerar os 
processos de decisão, porque permite abordar os temas diretamente relacionados com  
orçamento, o funcionamento, ou ambos.  
Tem que se reunir obrigatóriamente em cada fase do projeto, de modo a validar 
colectivamente as opções tomadas durante a execução do projeto. 
 
Constata-se que a ausência de “Comité de Pilotaje” provoca geralmente uma dispersão 
nos processos de decisão, que conduzem a reter opções contraditórias ou 
incompatíveis, que podem atrasar o projeto. 

 
• A comissão científica/ o Comité Científico 

 
A comissão científica reúne-se pela iniciativa do Conservador/diretor. Pode ser 
composto pelo próprio diretor, por um representante do promotor (responsável da 
cultura na autarquia por exemplo) de peritos (em numismática, vasos gregos…)  
 
A comissão científica pode esclarecer de forma útil o conservador/diretor durante a 
redação do “Plan Museológico” e durante a elaboração do programa e do projeto 
arquitectónico.  
 
C. Os protagonistas secundários 

 
• O Organismo de controle técnico10 
É contratado pelo cliente para verificar a conformidade da concepção, da elaboração 
do projeto, e a aplicação dos regulamentos em vigor. O seu papel é determinante para 
os aspectos relacionados com a segurança contra incendio e acessibilidade ao edifício.  
O seu parecer pode bloquear o modificar completamente um projeto.  
 
• A Dirección General de Patrimonio11 

                                                             
9 O “comité de pilotaje” não tem igualmente figura jurídica equivalente em Portugal. 
10 O Organismo de controle técnico, é nalgumas especialidades do projeto desempenhado pelas entidades certificadoras, ou 
por gabinetes técnicos de verificação do propjecto. 
11 O IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico), é a entidade portuguesa que emite os 
pareceres equivalentes relativamente às intervenção em conjuntos e edifícios classificados de interesse patrimonial. 
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Quando se trata de intervir sobre um monumento histórico ou um BIC12 o um 
monumento classificado, um sitio com potencial valor arqueológico, um arquiteto 
especializado está mandatado13 pela Instituição correspondente. 

 
• Os eleitos 
Os eleitos são normalmente representados pelo promotor/cliente. É evidente que a 
construção de uma infraestrutura cultural tem implicações eleitorais,  

 
• As associações 
• Podem ser amigas o inimigas, segundo partilhem a visão dos “atores do projeto. 

“As associações dos amigos dos museus” podem ser associadas14 ao projeto no 
quadro do “plan museológico”.  As associações de defesa, geralmente são 
conservadoras e por vezes hostis à renovação 

 
 
Doc 2: As fases do projeto de renovação de um museu 
 

Ilustrar com exemplos concretos critérios de conservação preventiva que tenham tido que 
comunicar à equipa de arquitetura, e indicar o momento da elaboração do projeto em que 
este critério tem que ser debatido.  
 
• A iniciativa política 
• O programa museológico 
• o estudo do programa 
• A elaboração do programa das coleções 
• O programa preliminar 
• O estudo prévio 
• O projeto base 
• O projeto de execução 
• A execução da obra 
• A recepção da obra 
• A instalação da coleção 

 
Doc 3:  As propostas de sustentabilidade para a construção e desenho de renovação 
de um museu.  

 
Os projetos de construção oferecem boas oportunidades par os museus realizar una 
contribuição significativa à sustentabilidade. Existem contribuições chave no desenho do 
museu e no sistema de controle ambiental. Pede-se aos arquitetos que selecionem pelo 
menos um critério de sustentabilidade na lista seguinte e explicar em que circunstância o 
aplicaram. 

                                                             
12 BIC (Bien de Interés Cultural), sigla em espanhol para “Bem de Interesse Cultura”l 
13 Em Portugal os projetos são submetidos ao parecer do IGESPAR, instruído pela Direção Regional de Cultura da área onde 
se localizam.  
14 Em Portugal verificou‐se uma intervenção importante de um movimento cívico, na defesa da manutenção do Museu de 
Arte Popular no seu edifício original, contra a vontade de uma determinada intenção do Ministério da Cultura, que com a 
mudança de Ministro obteve acolhimento favorável. 
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Os 4 temas que podem aparecer nos cadernos de encargos são: 
 

1. A esperança de vida do edifício 
2. Os custos de manutenção 
3. Desenho e requisitos 
4. O uso de energia. 

 
1. A esperança de vida do edificio. 

Os objetivos relacionados com a sustentabilidade:  
- Os edifícios modernos estão desenhados para uma esperança de vida media de 70 a 

100 anos 
- As infraestruturas estão desenhadas para uma esperança de vida media de 25 anos 
- Considera-se que o primeiro período de utilização de um edifício seja de 10 anos 
- A construção tem que permitir flexibilidade, de maneira que pelo menos 10 

modificações internas importantes possam ser levadas a cabo sem modificar os 
requisitos, e desta maneira aumentar a esperança de vida do edifício. 

 
2. Os custos dos ciclos de manutenção 

Se tomarmos em consideração os gastos das intervenções de manutenção durante o 
tempo em que o edifício é ocupado, torna-se necessário planear:  
 
- O orçamento diário das operações de manutenção do edifício 
- A previsão de acréscimo dos gastos é de um terço do custo inicial das infraestruturas, 

por renovação, e temos que contar com, pelo menos, 4 renovações durante a vida do 
edifício. 

 
3. Desenho e requisitos 

Levar em consideração o peso dos gastos para: 
 
- Minimizar de dependência da tecnologia 
- Selecionar materiais e tecnologia eco-eficiente. 
- Adoptar requisitos ambientais normalizados, de maneira a eliminar desperdícios e 

produção de resíduos.  
- Utilizar normas nacionais e internacionais como padrões de excelência para estes 

requisitos. 
- Avaliar a complexidade dos requisitos en função da escala do projeto 
- Justificar as introdução de dispositivos de alta tecnologia ou de controles energéticos 

ambientais intensivos, relativamente a cada um destes critérios: conforto humano, 
necessidades das colecções, gastos correntes de manutenção, sustentabilidade 
ambiental global.  

- Aceitar que os parâmetros ambientais se adaptem a cada estação 
- Criar espaços separados en função da intensidade das flutuações dos parâmetros 

ambientais, e em função do tipo de coleção 
- Especificar sistemas de iluminação de baixo custo 
- Verificar o rendimento dos componentes individuais dos materiais empregues. 
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4. Utilização da energia 
Considerar as infraestruturas sob o ponto de vista de desenho sustentável e das 
intervenções de forma a reduzir o consumo energético: 
 
- Una alta inércia térmica para a envolvente do edifício utilizando valores acessíveis que 

permitam relacionar a condutividade térmica, a capacidade ou inércia térmica e o 
método de ligação dos componentes. 

- Aquecimento independente (que no se partilhem com outros edifícios) 
- Instalação de lâmpadas fluorescentes compactas para as zonas de serviços 
- Instalação de ventiladores com velocidade variável e refrigeração regulável nos 

sistemas de ar condicionado. 
- Não impedir que se possa medir a energia utilizada de maneira independente por 

diferentes utilizadores. 
- Conhecer o gasto energético por actividades: iluminação, aquecimento de água, 

climatização, catering, outros…   
- Verificar periodicamente as tarifas energéticas 
- Monitorizar o custo energético em função de objetivos de conservação 

predeterminados. 
- Estabelecer cenários de gasto energético para um aquecimento normalizado por graus-

día para detectar e prevenir picos de consumo excessivo. 
- Produzir manuais de boas práticas e protocolos sempre actualizados. 
- Dar prioridade aos procedimentos de intervenções de manutenção que geram 

desperdícios energéticos. 
- Incluir a limpeza das lâmpadas no programa de manutenção. 
- Estabelecer limites de temperatura a 19º C nos espaços onde não há actividades de e 

permanência de pessoas de carácter permanente. 
- Optimizar o emprego da luz da iluminação natural, tendo em consideração os limites 

das doses anuais para a conservação dos objetos sensíveis. 
 
 
 
Barcelona el 28. 11 2011 
Lisboa 15.12.2011 
 


