
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de 

conservação 

 

Excelente Situação em que não é necessária qualquer tipo de intervenção devido à 

ocasional manutenção ou edifícios em estado novo. 

Muito bom Situação em que o edifício está perfeitamente consolidado e necessita 

apenas de manutenção a nível da pintura e limpeza. 

Bom Situação em que o edifício está perfeitamente consolidado e necessita 

apenas de manutenção a nível do revestimento, caixilharias, pintura e 

limpeza. 

Médio Situação em que o edifício está perfeitamente consolidado e necessita de 

manutenção ao nível do revestimento, caixilharias, pintura, beirados, 

telhados, limpeza e ainda mínimos abaulamentos e pequenas deficiências 

na fachada. 

Satisfatório Situação em que se consegue visualizar a fachada do edifício e o interior, 

encontrando-se este num estado de deterioração que permita a 

recuperação no máximo de 75% do mesmo. A fachada pode apresentar 

deficiências, deterioração de revestimento ou pintura, fissuras e 

Exposição 

solar 

 

Boa Entende-se por boa exposição solar, quando a totalidade ou parte 

significativa (75%) do edifício é inundada no mínimo por 6h diárias 

de luz solar. 

Razoável Entende-se por razoável exposição quando no mínimo metade da 

mesma (50%) é inundada por um período de três a seis horas diárias 

de luz solar. 

Má Entende-se por ma exposição solar, quando esta é inexistente ou 

quase nula (25%), ou seja, por um período de zero a três horas diárias 

de luz solar. 

Caracterização  

Área de implantação Área correspondente à área de implantação do edifício na 

parcela 

Área de construção Área de implantação do edifício em questão, a multiplicar pelo 

número de pisos 

Número de pisos Número de pisos do edifício em questão 



fendilhação. Pequeno/médio abaulamento, entre outras patologias de 

ordem pouco gravosa. Elementos arquitectónicos deteriorados como, 

caixilharias, beirados, varandas, guardas, etc. 

 

 

 

Mau Situação em que se consegue visualizar a fachada do edifício e o interior, 

encontrando-se este num estado de deterioração que permita a 

recuperação no máximo de 50% do mesmo. A fachada pode apresentar 

diversas deficiências, perda de revestimento ou pintura, fissuras e 

fendilhação, pequeno/médio abaulamento, vegetação parasitária, entre 

outras patologias de ordem menos gravosa. Elementos arquitectónicos 

deteriorados como, caixilharias, beirados, varandas, guardas, etc. 

Muito mau Situação em que se consegue visualizar a fachada do edifício e o interior, 

encontrando-se este num estado de deterioração que permita a 

recuperação no máximo de 25% do mesmo.A fachada pode apresentar 

diversas deficiências como buracos,grande abaulamento, perda de 

revestimetno ou pintura, fendas e fissuras, vegetação parasitária, entre 

outras patologias de ordem gravosa. Elementos arquitectónicos podres e 

sem solução como, caixilharias, beirados, varandas, guardas, etc. 

Péssimo Situação em que se consegue visualizar no mínimo parte da fachada do 

edifício mas onde o interior ou ruiu ou encontra-se em estado de 

deterioração tal que não é possível a sua recuperação. A fachada pode 

apresentar diversas deficiências, como perda de parte da mesma, 

buracos, grande abaulamento, perda de revestimento e pintura, fendas e 

fissuras, vegetação parasitária, entre outras patologias de ordem muito 

gravosa. Elementos arquitectónicos imperceptíveis como, caixilharias, 

beirados, varandas, guardas, etc. 

Ruinas Situação em que só se consegue perceber vestígios de paredes e outrso 

elementos construtivos e/ou o local onde anteriormente havia algo 

edificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


