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CAPÍTULO III  - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização e os modelos desenvolvidos dos 

extremos térmicos, nos períodos em análise, para compreender a espacialização da 

temperatura e do conforto térmico na área em estudo, e a relação destes com os 

consumos elétricos dos edifícios municipais.  

A análise dos extremos térmicos é apresentada em dois grupos: um grupo 

referente aos dias frios e um segundo grupo sobre os dias quentes. Como mencionado 

no capítulo referente à metodologia (figura 23), os extremos térmicos foram 

identificados em dois períodos distintos com dois objetivos diferentes. Uma primeira 

identificação efetuada entre os 2008 e 2011 permitiu efetuar a correlação com os 

consumos elétricos enquanto a identificação efetuada entre os meses de Setembro de 

2011 e Agosto de 2012 permitiu espacializar a temperatura pelo concelho de Cascais. 

Ambas as identificações basearam-se nos registos da estação meteorológica de Tires e 

a espacialização da temperatura teve como base os registos efetuados pela rede 

meteorológica de mesoescala e estação de Tires, nos momentos 7:00, 10:00, 13:00 e 

16:00 horas. 

 Na sequência são demonstrados padrões de consumo elétrico dos edifícios 

municipais, correlacionados com a temperatura do ar. No final do capítulo, 

apresentam-se também propostas de adaptação para o concelho de Cascais perante os 

resultados obtidos. 
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7. CARACTERIZAÇÃO E MODELOS DAS TEMPERATURAS ESTIMADAS NOS DIAS FRIOS 
NO CONCELHO DE CASCAIS 

7.1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS DOS DIAS FRIOS ENTRE OS ANOS 2008 E 
2011 E ENTRE SETEMBRO DE 2011 E AGOSTO DE 2012 

Os dias frios (DF) caracterizam-se por uma temperatura mínima igual ou 

inferior a 9,2°C e a temperatura máxima igual ou inferior a 15,2°C de acordo com os 

limiares anteriormente estabelecidos. Com base em registos da estação de referência 

localizada em Tires, nos 1461 dias entre os anos 2008 e 2011, foram contabilizados 181 

dias frios (DF) sendo que os meses de janeiro e dezembro foram os mais característicos 

deste tipo de dia, com 29,8% e 24,9% respetivamente.  

No ano de 2010 foram identificados 55 DF contrastando com o ano de 2008 

onde somente 36 foram registados. O inverno de 2010/2011 foi o mais rigoroso com 

44 dias frios, sendo treze dias consecutivos verificados entre 21 de Janeiro de 2011 e 

02 de Fevereiro de 2011. A média das temperaturas mínimas nos dias em que 

ocorreram os DF entre 2008 e 2011 foi de 7,0°C. 

Em 9 de Janeiro de 2009 aproximadamente às 7:00 horas, a temperatura 

mínima foi de -0,4°C, tendo sido o menor valor registado no período em análise. 

(tabela 5). Aparentemente, não existe uma nebulosidade característica nos dias frios 

de acordo com os valores apurados. 

 

Figura 38 – Distribuição mensal dos dias frios identificados entre 2008 e 2011 com base na estação 
meteorológica de Tires. 
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Tabela 10 – Número de dias e características dos dias frios entre 2008 e 2011, com base na estação meteorológica 
de Tires. 

    Temperatura (°C) Nebulosidade (em oitavos) 

ANO MÊS Nº dias 
Nº dias 

ano 

Mínimas 
absolutas  

Médias 
das 

Mínimas 

Máximas 
absolutas  

Médias 
das 

Máximas 
0 a 2  3 a 5  6 a 8  

2008 

JAN 5 

36 

4,1 7,2 15,1 14,8 20% -- 80% 

FEV 2 7,7 8,1 14,3 
 

14,2 -- 50% 50% 

MAR 5 5,2 7,0 15,2 14,2 40% 20% 40% 

OUT 1 8,5 8,5 14,2 14,2 -- -- 100% 

NOV 8 5,2 6,8 14,9 13,3 25% -- 75% 

DEZ 15 4,5 6,7 14,6 12,7 40% 20% 40% 

2009 

JAN 16 

40 

- 0,4 5,2 13,5 11,4 38% -- 63% 

FEV 9 5,4 7,0 15,0 13,0 11% 33% 56% 

MAR 3 8,0 8,5 15,2 14,5 67% -- 33% 

ABR 3 8,1 8,4 14,9 14,0 -- 33% 67% 

NOV 1 8,9 8,9 13,9 13,9 -- 100% -- 

DEZ 8 0,9 4,6 14,5 10,7 13% 13% 75% 

2010 

JAN 15 

55 

1,2 6,1 14,9 12,2 33% -- 67% 

FEV 15 2,5 6,2 14,9 11,8 13% 20% 67% 

MAR 6 3,9 6,0 14,7 13,9 33% -- 67% 

ABR 1 8,0 8,0 15,2 15,2 -- 100% -- 

NOV 5 6,1 7,1 13,8 12,5 -- 20% 80% 

DEZ 13 3,1 5,8 14,2 11,6 23% 23% 54% 

2011 

JAN 18 

50 

4,0 6,7 15,0 12,9 22% 22% 56% 

FEV 13 2,9 6,8 15,0 13,2 31% 15% 54% 

MAR 9 5,3 6,7 15,0 13,5 33% 22% 44% 

NOV 1 7,7 7,7 14,9 14,9 -- -- 100% 

DEZ 9 4,7 7,6 15,1 13,9 33% 33% 33% 

TOTAL Dias Frios 181 Média 7,0 -- 15,2    

 

 

Numa nova identificação, entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012, foram 

identificados 52 DF (figura 39). Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro foram os 

que mais DF registaram (9, 16 e 18 dias respetivamente), com a média da temperatura 

mínima a variar entre os 5,0°C e os 8,5°C. A menor temperatura mínima foi verificada 

em 5 de Fevereiro de 2012 com o valor de 2,2°C, pelas 7:00 horas.  

Quanto às características do rumo e velocidade do vento, estes são muito 

semelhantes em ambos os períodos, com vento do quadrante norte e nordeste, 

variando a intensidade da velocidade do vento (figura 40). 
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Figura 39 – Distribuição mensal dos dias frios identificados entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012, 
com base na rede mesoescala CEG-UL e a estação automática de Tires. 

 

 

Tabela 11 - Temperatura e o número de dias frios entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012  

  
Nº dias 

frios 
Mínimas 
absolutas 

Médias das 
Mínimas 

Máximas 
absolutas 

Médias das 
Máximas 

2011 
NOV 1 7,7 7,7 14,9 14,9 

DEZ 9 4,7 7,6 15,1 13,9 

2012 

JAN 16 3,2 6,9 15,1 14,1 

FEV 18 2,2 5,0 15,2 13,0 

MAR 2 8,0 8,5 15,2 14,9 

ABR 2 6,7 7,5 14,6 13,6 

Média das mínimas em dias frios 7,2  15,2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Rumo e velocidade do vento característico nos dias frios entre 2008 e 2011 (A) e entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 (B). 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1.9% 

17.3% 

30.8% 
34.6% 

7.7% 7.7% %
 d

e
 d

ia
s 

A A A B 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 ________________________________________________________________________________________________________  

- 57 - 

Numa análise mais refinada nos quatro momentos propostos, efetuada entre 

Setembro de 2011 e Agosto 2012, o mês que teve a temperatura média mensal dos 

dias frios mais baixa foi Fevereiro, sendo que às 7:00h a temperatura média foi 7,5°C e 

às 13:00 foi 13,7°C. Apesar da discrepância do número de dias frios entre os meses de 

Dezembro e Janeiro, estes apresentaram temperaturas médias muito semelhantes 

(tabela 12). Às 7:00 e 10:00 horas, o rumo do vento foi predominantemente dos 

quadrantes norte e leste, enquanto às 13:00 e 16:00 horas, foi tendencialmente de 

norte e com velocidade do vento superior a 5 m/s. (figura 41). 

Tabela 12 – Temperatura média mensal nos dias frios em Cascais entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012 com 
base na rede meteorológica de mesoescala e Tires. 

  7:00h 10:00h 13:00h 16:00h 

2011 NOV 10,3 12,7 15,9 15,5 
DEZ 9,7 12,3 14,5 14,1 

2012 

JAN 9,3 12,7 14,7 14,3 

FEV 7,5 11,5 13,7 13,8 

MAR 10,5 14,8 16,2 15,0 

ABR 10,7 13,7 14,6 14,2 

 

  

  

Figura 41 - Regime do vento nos dias frios às 7:00, 10:00, 13:00 e 16:00 horas (A, B, C e D respetivamente) 
entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012. 
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7.2. MODELOS DAS TEMPERATURA ESTIMADAS NOS DIAS FRIOS OBTIDOS ATRAVÉS 
DAS TÉCNICAS DE COKRIGAGEM E REGRESSÃO MULTIPLA 

A partir de Setembro de 2011 com a introdução da rede mesoescala em 

Cascais, passou a existir a possibilidade da análise espacial mais refinada das 

temperaturas. Ao repartir o ciclo diário em quatro momentos 7:00h, 10:00h, 13:00h e 

16:00h, pretende-se uma representação da distribuição térmica na área de estudo 

com base nas temperaturas médias em cada momento. 

No caso da figura representativa do campo térmico das 10:00h (figura 42B), foi 

utilizada a técnica de krigagem e não de cokrigagem, uma vez que não foi reconhecida 

qualquer relação entre as temperaturas e a altitude. Talvez por este facto, a 

representação térmica não seja a ideal, manifestando alguma incorreções nalgumas 

áreas, nomeadamente no sopé da Serra de Sintra. 

O contraste de temperaturas entre o interior e a linha de costa ocidental, 

marcado pela diminuição da temperatura média no sentido oeste para leste, revela 

que a influência marítima tem um papel regulador da temperatura. O contraste 

térmico já não é tão evidente no sentido norte/sul, aparentemente negligenciando o 

efeito da altitude e a presença da Serra de Sintra a noroeste, exceto nos momentos 

10:00h e 16:00h.  

As amplitudes térmicas foram muito semelhantes, tendo variado entre 1,5°C a 

2,5°C, exceto às 10:00 que foi de 5°C. Apesar da variação da amplitude ser semelhante, 

no período da tarde a espacialização das temperaturas foram substancialmente 

diferentes. A temperatura estimada próximo das 13:00h foi semelhante em cerca de 

dois terços do território, aproximadamente entre o limite oriental do concelho e a 

localidade de Alcabideche. Próximo das 16:00h, as temperaturas mais elevadas 

concentraram-se na costa sul e na faixa territorial limitada a norte pela localidade da 

Malveira da Serra e a sul pela Praia da Crismina (figura 42). 
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Figura 42 – Temperatura estimada nos dias frios obtida através da técnica de cokrigagem às 7:00h (A), 13:00h (C), 
16:00h (D) e através da técnica de krigagem às 10:00h (B). 

 

O rumo do vento é importante na compreensão na formação dos campos 

térmicos em Cascais. É percetível a gradual alteração da temperatura no território 

consoante o rumo e intensidade do vento. Nos dias que a intensidade de vento foi 

superior a 5 m/s, verificou-se que as áreas próximas aos vales foram importantes vias 

de propagação do vento pelo território. Apesar de variações horárias de intensidade e 

de rumo, o vento de N ou de NE tem características de um ar mais seco que os de 

origem NW, W ou SW devido a ausência de massa húmida proveniente do oceano, o 

que se traduz nos DF em arrefecimento das temperaturas do ar. 

Na figura 43 são apresentados exemplos representativos da distribuição da 

temperatura pelo concelho, através da técnica de cokrigagem, de acordo com o rumo 

e velocidade do vento registados pela estação meteorológica de Tires. 
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Figura 43 - Exemplos de campos térmicos nos dias frios conforme rumo e velocidade do vento 
registado na estação meteorologica de Tires. 
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As técnicas de geoestatística empregues até aqui só mostram a relação espacial 

da temperatura com a altitude. Por isso se utilizou o método da regressão múltipla 

para compreender a relação da temperatura com algumas variáveis, já descritas 

anteriormente. 

Para os momentos 7:00h, 13:00h e 16:00h encontram-se representadas as 

temperaturas médias estimadas, resultantes da combinação de parâmetros 

topográficos e morfológicos sobre valores médios de temperatura conhecidos para os 

dias frios. Genericamente são semelhantes aos anteriores modelos geoestatísticos 

apresentados, ou seja, variação térmica positiva no sentido leste para oeste, o que por 

si é uma boa indicação da qualidade dos modelos de regressão. Realça-se a 

identificação da localização dos vales (ver localização dos fundos de vale na figura 7) e 

o contraste da temperatura entre a Serra de Sintra e a restante área (figura 44)  

A região central entre as localidades de Alcabideche e o Estoril, em todos os 

casos apresentados demonstra locais mais frescos perante a sua envolvência. 

Caracteriza-se por ser uma região com depressão altimétrica, baixo índice de 

rugosidade e ausência de construção vertical. Nas imediações é atravessada por uma 

importante via de comunicação entre o concelho com Lisboa (autoestrada A5), sendo 

por si só um importante canal de ventilação no sentido leste/oeste. 

Somente foram considerados os modelos cuja explicativa fosse igual a médio 

ou forte (ver tabela 4). Por este motivo, não foi possível apresentar um modelo para às 

10:00 horas, já que a melhor combinação das variáveis não chegava a explicar 1% da 

relação. Para os restantes casos, foram alcançadas relações consideradas como média, 

às 7:00h e 13:00h e como forte às 16:00 horas (tabela 13). 

O erro associado a cada modelo, que nestes três casos variou entre 0,5°C e 

0,7°C. Entre as variáveis mais influentes na temperatura estimada às 7:00 horas, o 

índice NDVI influenciou negativamente a temperatura e o índice H/W influenciou 

positivamente. No período vespertino existiu uma relação positiva entre o índice de 

rugosidade aerodinâmica (Z0) e a temperatura mas uma relação negativa com a altura 

dos edifícios (tabela 14).  
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Tabela 13 - Capacidade explicativa dos modelos dos dias frios obtidos através da regressão múltipla. 

Momento Capacidade Explicativa Grau de Relação (Wilks, 1995) 

7:00h 40,0% Média 

10:00h 0,8% Sem Classificação 

13:00h 34,4% Média 

16:00h 54,1% Forte 

 

 

  

Figura 44 – Temperatura estimada nos dias frios obtida através da técnica de regressão múltipla às 7:00h (A), 
13:00h (B) e 16:00h (C). 

 
Tabela 14 - Variáveis explicativas, coeficiente de normalidade (β), erro e valor de intersecção (A) associado a 

temperatura estimada nos dias frios pela técnica de regressão múltipla. 

Momento Variáveis (β) Erro (A) 

7 Horas 

NDVI 

H/W 

Altura Edifícios 

Distância Oeste 

- 2,73467 

0,89201 

- 0,06807 

- 0,00016 

0,7°C 10,01983 

13 Horas 

Z0 

Altura Edifícios 

Altitude 

Distância Sul 

1,77533 

-0,08090 

-0,02372 

0,00048 

0,6°C 14,52577 

16 Horas 

Z0 

Altura Edifícios 

Altitude 

Distância Mar 

Distância Oeste 

1,74502 

-0,09521 

-0,02077 

0,00044 

-0,00011 

0,5°C 15,26963 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 ________________________________________________________________________________________________________  

- 63 - 

7.3. MODELOS OBTIDOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA FISIOLÓGICA 
EQUIVALENTE NOS DIAS FRIOS ATRAVES DA TÉCNICA DE COKRIGAGEM 

Ao aplicar a classificação da temperatura fisiológica equivalente (PET), que varia 

entre muito frio a extremamente quente (tabela 1) aos valores médios calculados em 

Cascais, existe uma variação de muito frio a fresco nos dias frios (Tabela 15).  

Como seria de esperar, a PET apresenta valores diferentes ao registado da 

temperatura do ar devido à conjugação de outros parâmetros (climáticos), o que 

proporcionou aos indivíduos perceções diferentes. No entanto, a espacialização da PET 

em Cascais (figura 45) não difere muito da configuração verificada na distribuição da 

temperatura. Efetivamente verifica-se gradiente positivo no sentido oeste para leste. 

Com exceção das 10:00h que demonstra ser “maior variabilidade”, existem áreas 

bastante homogéneas quanto aos valores de temperatura em análise, em particular às 

13:00 horas.  

As diferenças entre a PET e os modelos anteriormente apresentados obtidos 

através da técnica de cokrigagem (estimativas das temperaturas), foram inferiores 7°C 

(7:00h), 5°C (10:00h), 4°C (13:00h) e 6°C (16:00). Em cada horário analisado, a 

amplitude da PET no território, não ultrapassou os 2°C (exceto às 10:00h com 4°C). 

Salienta-se que próximo das 13:00h, o território apresentava três áreas bem 

delineadas relativamente à PET: a costa ocidental entre o Cabo Raso e a norte da Praia 

da Crismina; para oriente, toda a superfície central e região sudeste e uma terceira 

área a Norte do aeródromo de Tires. Ao final do dia (16:00h) o setor Norte foi o local 

onde as temperaturas foram mais frescas.  

 

Tabela 15 - Valores médios e classificação da PET nos dias frios entre Setembro 2011 a Agosto 2012. 

 Às 7 horas Às 10 horas Às 13 horas Às 16 horas 

Valores médios da PET 2,1°C 8,3°C 10,7°C 8,2°C 

Sensação Térmica Muito Frio Frio/Fresco Fresco Frio/Fresco 
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Figura 45 - Temperatura fisiológica equivalente estimada nos dias frios obtida através da cokrigagem às 7:00h (A), 
10:00h (B), 13:00h (C) e 16:00h (D). 
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8. CARACTERIZAÇÃO E MODELOS DAS TEMPERATURAS ESTIMADAS NOS DIAS 
QUENTES NO CONCELHO DE CASCAIS 

8.1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS DOS DIAS QUENTES ENTRE 2008 E 2011 E 
ENTRE SETEMBRO DE 2011 E AGOSTO DE 2012 

Os dias quentes (DQ) foram classificados como tal quando a temperatura 

máxima diária fosse igual ou superior a 25,0°C e a temperatura mínima igual ou 

superior a 16,9°C, com tendência de um céu limpo ou parcialmente nublado (até 2 

oitavos da fração do céu coberto pelas nuvens). 

Entre 2008 e 2011 foram identificados 177 dias quentes sendo o mês de Agosto 

o mais característico com aproximadamente 30% dos dias identificados no período. O 

ano com o maior número de ocorrências identificadas foi 2010, com 59 dias, e a 

sequência mais longa de dias quentes, ocorreu entre 19 de Agosto de 2010 e 06 de 

Setembro de 2010 (19 dias). As temperaturas máximas absolutas mais elevadas nesse 

ano ocorreram nos dias 26 de Julho e 30 de Agosto, com 37,8°C e 37,7°C 

respetivamente.  

A média da temperatura máxima dos DQ nos quatro anos foi de 28,9°C, tendo 

atingido 31,7°C e 31,2°C nos meses de julho e agosto de 2010 (figura 46 e tabela 16).  

 

 

 

Figura 46 - Distribuição mensal dos dias quentes identificados entre 2008 e 2011 com base na estação 
meteorológica de Tires. 
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Tabela 16 - Número de dias e características dos dias quentes entre 2008 e 2011, com base na estação 
meteorológica de Tires 

    Temperatura (°C) Nebulosidade (em oitavos) 

ANO MÊS Nº Dias 
Nº Dias 

Ano 
Mínimas 
absolutas 

Máximas 
absolutas 

Médias 
das 

Mínimas 

Médias 
das 

Máximas 
0 a 2 3 a 5 6 a 8 

2008 

JUN 8 

29 

16,9 31,7 17,8 28,2 100% - - 

JUL 7 17,4 32,5 18,1 28,9 71% 14% 14% 

AGO 7 17,2 28,7 18,1 27,4 71% - 14% 

SET 7 17,1 27,7 18,1 26,3 57% 29% 14% 

2009 

MAI 3 

47 

17,5 33,5 18,3 32,1 100% - - 

JUN 8 17,5 34,0 19,6 31,1 38% - 63% 

JUL 4 17,0 32,8 17,8 29,4 75% 25% - 

AGO 15 17,6 34,4 19,2 29,4 80% 13% 7% 

SET 10 17,1 30,9 18,9 28,2 60% 20% 20% 

OUT 7 17,4 31,4 19,2 28,6 86% - 14% 

2010 

ABR 2 

59 

17,9 30,1 18,4 28,4 - - 100% 

MAI 4 17,3 31,3 19,3 29,7 75% 25% - 

JUN 3 17,1 29,6 17,6 28,5 33% 33% 33% 

JUL 15 16,9 37,8 19,5 31,7 73% 27% - 

AGO 23 16,9 37,7 19,4 31,2 87% - 13% 

SET 12 17,0 28,1 18,3 26,8 58% 25% 17% 

2011 

MAI 2 

42 

17,5 28,4 18,0 27,6 - 50% 50% 

JUN 5 16,9 35,8 18,5 29,2 60% 20% 20% 

JUL 2 17,0 29,0 18,4 27,5 50% - 50% 

AGO 9 17,4 33,0 18,6 29,0 44% 33% 22% 

SET 13 17,0 29,6 18,7 28,0 54% 23% 23% 

OUT 11 17,0 32,3 19,1 29,2 73% 27% - 

TOTAL Dias Quentes 177 Média 18,7 28,9    

 

Nos 366 dias compreendidos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012, foram 

identificados 47 dias quentes. Os meses Agosto, Setembro e Outubro foram 

representativos deste tipo de dia, tendo no mês de Setembro ocorrido 27,7% dos dias 

quentes verificados no período em análise (figura 47).  

As médias das temperaturas máximas dos dias quentes (por mês) oscilaram 

entre os 28,0°C e 30,6°C. A temperatura máxima absoluta (36°C) foi registada no dia 17 

de Julho de 2012 (tabela 17). 
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Verificou-se que o vento Norte é predominante nos dias quentes com 

velocidade média superior a 5 m/s aproximadamente em 40 % dos casos, em qualquer 

um dos períodos analisados figura 48).  

 

Figura 47 - Distribuição mensal dos dias quentes identificados entre Setembro de 2011 e Agosto de 
2012, com base na rede mesoescala CEG-UL e a estação automática de Tires. 

 
 

Tabela 17 - Temperatura e o número de dias quentes entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012 

  
Nº dias 

frios 
Mínimas 
absolutas 

Médias das 
Mínimas 

Máximas 
absolutas 

Médias das 
Máximas 

2011 
SET 13 17,0 18,7 29,6 28,0 

OUT 11 17,0 19,1 32,3 29,2 

2012 

MAI 4 17,0 17,9 30,2 27,9 

JUN 4 17,1 18,8 35,9 30,6 

JUL 6 16,9 18,5 36,0 30,3 

AGO 9 17,1 18,9 31,7 28,4 

Média das mínimas em dias frios 18,7  28,8 

 

  

Figura 48- Rumo e velocidade do vento característico nos dias quentes entre 2008 e 2011 (A) e entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 (B). 
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Numa análise mais refinada, apesar de uma maior concentração de dias 

quentes nos meses de Setembro e Outubro (ver figura 47), os meses que 

apresentaram a temperatura média mensal dos dias quentes mais elevadas nos quatro 

momentos propostos (7:00h, 10:00, 13:00h e 16:00h) foram Junho e Julho. 

Curiosamente, a temperatura média às 16:00h dos meses Setembro, Outubro e Maio 

foram semelhantes apesar da diferença do número de dias quentes em cada mês 

(tabela 18).  

Às 7:00h e 10:00h, o rumo do vento predominante foi de N/NE, enquanto às 

13:00h e 16:00h, foi tendencialmente de sudoeste e norte, com destaque para o vento 

de SW às 13:00h que teve aproximadamente 40% das ocorrências (figura 49). 

Tabela 18 - Temperatura média mensal dos dias quentes em Cascais nos horários indicados entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 com base na rede meteorológica de mesoescala e Tires. 

  7:00h 10:00h 13:00h 16:00h 

2011 SET 20,5 24,8 27,4 26,8 
OUT 20,8 25,4 28,2 26,8 

2012 

MAI 22,4 26,7 27,6 26,8 

JUN 23,9 25,9 28,7 28,8 

JUL 22,6 27,2 29,4 28,5 

AGO 21,5 25,8 28,1 27,3 

 
 

  

  

Figura 49 - – Regime do vento nos dias quentes às 7:00, 10:00, 13:00 e 16:00 horas (A, B, C e D 
respetivamente) entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012. 
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8.2. MODELOS OBTIDOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA NOS DIAS 
QUENTES ATRAVES DAS TÉCNICAS DE COKRIGAGEM E REGRESSÃO MULTIPLA 

Em seguida apresenta-se a distribuição das temperaturas estimadas nos dias 

quentes no período entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012, com base na rede 

mesoescala e na estação meteorológica de Tires (figura 50).  

Nos quatro momentos, o gradiente térmico é positivo e crescente em sentido 

contrário à costa. O contraste térmico no sentido norte/sul, aparentemente 

negligencia o efeito da altitude e a presença da Serra de Sintra a noroeste, exceto nos 

momentos 10:00h e 16:00h. Este facto poderá ter explicação pela influência da 

radiação solar durante o seu ciclo diário sobre o território. 

  

  

Figura 50- Temperatura estimada nos dias quentes obtida através da técnica de cokrigagem às 7:00h (A), 10:00h 
(B), 13:00h (C) e 16:00h (D). 

 Com velocidades do vento inferior a 5 m/s, constatou-se um gradiente térmico 

no sentido Norte para Sul, com áreas térmicas homogéneas ao longo do território e 

temperaturas mais amenas próximo à costa (figura 51). Quando o vento foi de SW 

(tendencialmente às 13:00h e 16:00h), os locais sob influência dos vales beneficiavam 

de temperatura ligeiramente mais fresca. Perante a ocorrência de vento de Norte e 
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velocidades superiores a 5 m/s, as áreas mais a Sul do território eram os locais onde a 

temperatura era mais elevada. 

  

  

  

  

Figura 51 - Exemplos de campos térmicos nos dias quentes conforme rumo e velocidade do vento 
registado na estação meteorológica de Tires. 
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Genericamente, as temperaturas estimadas através da regressão múltipla, 

coincidem com os modelos obtidos pela técnica anteriormente apresentada, ou seja, 

temperaturas mais amenas quanto mais próximo à costa ocidental. Ao longo do dia, os 

corredores de ventilação natural (vales), onde as temperaturas tendencialmente são 

mais frescas, tornam-se menos percetíveis, evidenciando grandes áreas isotérmicas Os 

quatro modelos têm uma capacidade explicativa elevada onde o erro associado foi 

sempre inferior a 0,8°C. As elevadas amplitudes térmicas estão relacionadas com as 

variáveis explicativas do modelo (figura 52). 

 

Tabela 19 - Capacidade explicativa dos modelos dos dias quentes obtidos através da regressão múltipla. 

Momento Capacidade Explicativa Grau de Relação (Wilks, 1995) 

7:00 Horas 70,4% Forte 

10:00 Horas 80,5% Forte 

13:00 Horas 62,7% Forte 

16:00 Horas 63,6% Forte 

 

O índice de rugosidade (Z0) foi o parâmetro mais influente nos modelos gerados 

pela regressão múltipla (exceto às 16:00h) tendo uma relação positiva com a 

temperatura estimada. Os parâmetros relacionados com a morfologia urbana, 

nomeadamente o índice H/W e a altura dos edifícios, surgem alternadamente como 

fatores explicativos com uma relação negativa, contudo, o índice H/W teve uma 

afinidade positiva com a temperatura estimada para as 16:00h. O índice NDVI somente 

foi evidenciado como um importante fator na explicação da estimação da temperatura 

correspondente às 16:00 horas (relação negativa com a temperatura) (tabela 20).  
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Figura 52 - Temperatura estimada nos dias quentes obtida através da técnica de regressão múltipla às 7:00h (A), 
10:00h (B), 13:00h (C) e 16:00h (D). 

 

Tabela 20- Variáveis explicativas, coeficiente de normalidade (β), erro e valor de intersecção (A) associado a 
temperatura estimada nos dias quentes pela técnica de regressão múltipla. 

Momento 
Variáveis 

explicativas 

Coeficientes de 

Normalidade (β) 

Erro 

Associado 
Intersecção (A) 

7 Horas 

Z0 

Altura Edifícios 

Altitude 

3,45632 

-0,09071 

0,01152 

0,5°C 19,86610 

10 Horas 

Z0 

H/W 

Altura Edifícios 

Distância Mar 

Distância Oeste 

6,20991 

-0,79437 

-0,13605 

0,00046 

0,00008 

0,6°C 23,01432 

13 Horas 

Z0 

Altura Edifícios 

Distância Mar 

Distância Sul 

4,39949 

-0,11553 

0,00103 

-0,00056 

0,8°C 26,35885 

16 Horas 

NDVI 

H/W 

Altitude 

Distância Mar 

Distância Oeste 

-2,83862 

1,74394 

-0,02361 

0,00093 

0,00017 

0,8°C 24,95193 
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8.3. MODELOS OBTIDOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA FISIOLÓGICA 
EQUIVALENTE NOS DIAS QUENTES ATRAVES DA TÉCNICA DE COKRIGAGEM 

De acordo com a classificação da temperatura fisiológica equivalente, que varia 

entre muito frio a extremamente quente (tabela 1) o valor médio da PET em Cascais, 

variou entre confortável a quente nos dias quentes (Tabela 21). 

A espacialização da PET em Cascais (figura 53) não difere muito da configuração 

verificada pelas anteriores temperaturas estimadas dos dias quentes, ou seja, 

temperaturas mais elevadas quanto mais longe da costa. Contrariamente aos restantes 

modelos da PET, às 7:00 horas a amplitude é reduzida (cerca de 1°C).  

Os valores da PET e da temperatura do ar, também estimada pela técnica de 

cokrigagem, foram semelhantes nos momentos 10:00h, 13:00h e 16:00h, 

diferenciando-se na espacialização ao longo do território. Quanto às amplitudes da 

PET, estas foram mais sentidas no período vespertino, com 7°C às 13:00h e 4°C às 

16:00h.  

Segundo o modelo estimado, próximo das 7:00h a PET na região a leste da 

localidade de Alcabideche teve idêntico valor da PET e no sentido oposto (sentido 

costa) a variação não foi significativa (aproximadamente 1°C). Contudo, ao longo do 

dia, a temperatura fisiológica equivalente estimada teve variações espaciais 

significativas, não tendo criado áreas homogéneas extensas. Por exemplo na região 

próxima à Baía de Cascais, às 7:00h a PET obtida foi aproximadamente 19,0°C e às 

13:00h foi de 31,0°C, reduzindo para valores aproximados de 27,5°C às 16:00h.  

 

Tabela 21 - - Valores médios e classificação da PET nos dias quentes entre Setembro 2011 e Agosto 2012. 

 Às 7 horas Às 10 horas Às 13 horas Às 16 horas 

Valores médios da PET 19,2°C 27,3°C 30,6°C 26,5°C 

Sensação Térmica Confortável Ligeiramente 

Quente 

Quente Ligeiramente 

Quente 
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Figura 53 - Temperatura fisiológica equivalente estimada nos dias quentes obtida através da cokrigagem às 7:00h 
(A), 10:00h (B), 13:00h (C) e 16:00h (D). 
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9. PADRÕES DE CONSUMOS ELÉTRICOS DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E A 
CORRELAÇÃO COM OS EXTREMOS TÉRMICOS ENTRE 2008 E 2010. 

A partir dos consumos elétricos registados pela Camara Municipal de Cascais 

durante o período 2008 a 2010, foi possível avaliar as suas principais características, 

nomeadamente a distribuição ao longo dos dias de trabalho e correlacioná-los com a 

temperatura do ar. 

As correlações demonstram que aproximadamente entre 15°C e 25°C da 

temperatura máxima existe menor necessidade energética por parte dos edifícios, com 

crescente aumento perante temperaturas inferiores a 15°C e acima de 25°C 

(aproximadamente). A correlação mais forte obtida entre os quatro edifícios foi a do 

edifício EMAC e a menor o edifício dos Paços do Concelho com um padrão de consumo 

mais equilibrado perante a variação da temperatura. Com valores de correlações 

semelhantes, os edifícios Tardoz e da Divisão de Ambiente de Cascais (DAM), diferem 

pelas tendências de consumo. Enquanto o edifício Tardoz tem uma resposta de 

consumo mais sensível à variação da temperatura, o edifício DAM a tendência 

decresce conforme o aumento da temperatura (figura 54).  

  

  

Figura 54- Correlação do valor médio diário do consumo elétrico (per capita) em edifícios municipais e 
a temperatura máxima diária entre 2008 e 2010 (por edifício). 
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A relação entre a temperatura e os consumos elétricos apresenta diferenças 

significativas quando agrupados em períodos horários. No intervalo horário 

considerado de maior atividade laboral (8:00 às 17:00 horas) os consumos são mais 

elevados contrapondo com o restante ciclo diário (Tabela 22). Entre 2008 e 2010 o 

edifício da Empresa Municipal do Ambiente de Cascais (EMAC) contabilizou um 

consumo per capita de 0,22 kWh, tendo sido o que apresentou o maior consumo 

médio, e o edifício do Departamento do Ambiente (DAM) teve o menor consumo per 

capita com 0,09 kWh. 

Os valores apurados para o período entre as 17:00h e 8:00h do dia seguinte 

(incluindo feriados e fins-de-semana), poderão corresponder a utilização constante 

devido a questões operacionais e de segurança relativo a cada edifício. 

 

Tabela 22 – Consumo elétrico per capita por grupos horários dos edifícios municipais entre 2008 e 2010 (em kWh) 

Horário EMAC 
Paços do 

Concelho 
Tardoz DAM 

8h / 17h 0,22 0,20 0,15 0,09 

17h / 8h 0,11 0,13 0,07 0,03 

24 Horas 0,16 0,16 0,10 0,05 

 

Conforme mencionado no capítulo dedicado à metodologia (secção 6.3 do 

Capítulo III), neste tipo de análise somente foram considerados os dias úteis do triénio 

2008/2010 para a identificação dos extremos térmicos. Assim, foram identificados 79 

dias frios e 92 dias quentes que foram correlacionados com a temperatura máxima.  

A nível per capita, o edifício EMAC apresentou os consumos elétricos mais 

elevados em ambos os extremos térmicos e o edifício DAM a menor necessidade deste 

tipo de energia. Já o edifício Paços do concelho demonstrou pouca variação do 

consumo em ambos os tipos de dias (tabela 23).  
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Tabela 23 - Valores do consumo elétrico médio per capita em horário de expediente nos dias frios (DF) e nos dias 
quentes (DQ) entre 2008 e 2010 (em kWh). 

 EMAC Paços Tardoz DAM 

DF 0,30 0,27 0,26 0,15 

DQ 0,34 0,28 0,22 0,11 

 

 

Nos dias frios, como demonstrado na figura 54, o consumo tendencialmente 

reduz com o aumento da temperatura máxima em todos os edifícios, contudo, a maior 

tendência negativa foi atribuída ao edifício Tardoz. A cada redução da temperatura em 

5°C existe uma redução do consumo em 0,1 kWh per capita. Também nesta análise a 

melhor correlação foi atribuída ao edifício da EMAC (figura 55). 

Nos dias quentes, o aumento dos consumos perante o aumento da 

temperatura máxima são modestos, à exceção do consumo per capita do edifício 

EMAC, já que tendencialmente cada funcionário consumiu 0,40 kWh quando a 

temperatura atingiu 35°C. Os edifícios que menor necessidade elétrica tiveram neste 

extremo térmico foram o Paços do Concelho e a DAM, que mantiveram um consumo 

equilibrado com ligeira tendência de aumento (figura 56).  

Salienta-se que em todos os casos uma parte considerável da explicação deve-

se a outros fatores que não a variação da temperatura, e no âmbito desta investigação, 

não foram analisados, como por exemplo fatores culturais relativo ao vestuário. Para 

colmatar esta lacuna, em futuras investigações deverá ser equacionado um conjunto 

de inquéritos e apelar a participação dos funcionários para responder a questões sobre 

a utilização dos equipamentos de climatização e hábitos sociais nos dias típicos (dias 

frios e dias quentes). 
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Figura 55 – Correlação, reta de tendência e a equação da reta entre a temperatura máxima e os 

consumos elétrico nos dias frios entre 2008 e 2010.  
A - edifício EMAC; B - edifício Paços do Concelho; C - Edifício "Tardoz" e D - edifício da DAM 

 

 

  

  
Figura 56 – Correlação, reta de tendência e a equação da reta entre a temperatura máxima e os 

consumos elétrico nos dias quentes entre 2008 e 2010.  
A - edifício EMAC; B - edifício Paços do Concelho; C - Edifício "Tardoz" e D - edifício da DAM 
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A partir deste tipo de análise, é possível estimar o acréscimo do consumo 

elétrico que cada edifício terá consoante o tipo de dia, através da equação da reta que 

lhe está associado e dotar toda esta informação com um carater mais prático e 

objetivo, além de complementar as análises anteriormente efetuadas. Com base 

nessas equações, são apresentadas estimativas, quando a temperatura máxima diária 

varia em menos um grau celsius (-1°C) nos dias frios e em mais um grau (+1°C) nos dias 

quentes (figura 55). 

Os edifícios DAM, Tardoz e Paços do Concelho são mais sensíveis às variações 

da temperatura nos dias frios que repercute nos seus consumos elétricos. Já o edifício 

da EMAC é mais suscetível a elevar a sua necessidade elétrica em ambas as situações 

de extremos térmicos (figura 57). 

 

Figura 57 - Valor de incremento no consumo elétrico per capita quando a temperatura máxima varia 
em -1°C nos dias frios e em +1°C nos dias quentes. 
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10. CENÁRIO DE CONSUMOS ELÉTRICOS PERANTE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
PREVISTAS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PROPOSTAS PARA O CONCELHO DE 
CASCAIS 

Os elementos climáticos, nomeadamente a temperatura, humidade relativa, 

vento, etc., influenciam algumas atividades económicas como ficou demonstrado na 

figura 1. As adaptações locais ao clima deverão ser multiescalares (desde à mesoescala 

à microescala, como ficou demonstrado pelos consumos de energia dos edifícios) e 

todos os impactos positivos e negativos devem ser ponderados a curto e médio prazo. 

Em seguida, apresentam-se as projeções dos consumos elétricos dos edifícios 

municipais em estudo, para meados e fim do presente século, apoiados em cenários 

efetuados no âmbito do Plano Estratégico de Cascais Face às Alterações Climáticas 

(PECAC) e medidas de adaptação propostas para o concelho de Cascais. 

 

10.1. PROJECÇÕES DOS CONSUMOS ELÉTRICOS DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS NA 
OCORRÊNCIA DE EXTREMOS TÉRMICOS DE ACORDO COM OS CENÁRIOS DO 
PLANO ESTRATEGICO DE CASCAIS FACE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (PECAC) 

O Special Report on Emission Scenarios (SRES), elaborado pelo Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), define quatro cenários (A1, 

A2, B1, B2) organizados em dois eixos: sobre o tipo de governação (regional ou global), 

e o sobre os valores económicos ou ambientais.  

Com base no SRES, foram apresentados no Plano Estratégico de Cascais Face às 

Alterações Climáticas (Santos e Cruz, 2010), cenários socioeconómicos e climáticos, 

impactes em diversas áreas e estratégias de ação para o concelho de Cascais, com um 

horizonte temporal para meados e fim do presente século. Nos cenários sobre o clima, 

em especial sobre a temperatura, são projetados os valores previstos das 

temperaturas mínimas, médias, máximas mensais que possam ocorrer em Cascais. No 

entanto, neste estudo, somente foram utilizados os valores previstos da temperatura 

máxima (tabela 24), uma vez que foram estes valores correlacionados com os 
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consumos elétricos, tendo sido escolhido o cenário A1, por este apresentar os valores 

do aumento da temperatura máxima mensal mais elevados. 

De acordo com o cenário escolhido (A1), em meados do século XXI o aumento 

da temperatura máxima mensal em Dezembro poderá ser 1,9°C e em Julho 6,0°C, mas 

quase duplica em finais do século para 3,7°C (Dezembro) e 11,9°C (Julho).  

Tabela 24 – Previsão do aumento da temperatura máxima mensal para Cascais em meados e finais do século XXI 
Fonte: Adaptado de Santos e Cruz, (2010) 

 Meados do século XXI  Finais do século XXI 

 A1 A2 B1 B2  A1 A2 B1 B2 

JANEIRO 2,0 1,7 1,3 1,1  3,9 3,4 2,5 2,3 

FEVEREIRO 2,0 1,6 1,4 1,3  4,0 3,1 2,8 2,5 

MARÇO 2,1 1,5 1,0 0,9  4,2 3,0 2,1 1,7 

ABRIL 3,0 2,0 1,1 1,3  5,9 3,9 2,2 2,6 

MAIO 4,6 3,5 2,2 2,1  9,1 7,0 4,5 4,3 

JUNHO 5,5 4,1 3,1 2,9  11,0 8,2 6,2 5,8 

JULHO 6,0 4,9 3,4 4,1  11,9 9,7 6,8 8,1 

AGOSTO 4,9 4,1 2,6 2,6  9,7 8,2 5,2 5,1 

SETEMBRO 4,5 3,4 2,8 2,2  9,0 6,8 5,7 4,4 

OUTUBRO 3,9 3,3 2,2 2,0  7,8 6,5 4,4 4,0 

NOVEMBRO 2,2 1,8 1,4 1,4  4,5 3,7 2,8 2,9 

DEZEMBRO 1,9 1,3 0,6 1,1  3,7 2,6 1,2 2,1 

Recuperando a informação descrita sobre as temperaturas nos dias frios e dias 

quentes, de acordo com os registos da estação meteorológica de Tires entre Setembro 

de 2011 e Agosto de 2012 (estação de referência), em Fevereiro de 2012 a média da 

temperatura máxima foi 13,0°C (tabela 12) e em Julho foi 30,3°C (tabela 17). Apesar do 

mês de Julho não ter sido o mês mais característicos dos dias quentes nesta 

investigação, a escolha justifica-se pelos elevados valores previstos de aumento da 

temperatura máxima mensal para o presente século de acordo com o cenário A1. 

Após somar o valor do aumento previsto no cenário A1 para o mês de Fevereiro 

ao valor conhecido da média da temperatura máxima desse mês no ano de 2012, 

estimou-se que a temperatura máxima em Fevereiro, nos dias frios, será em meados 

do século XXI de 15°C e no final do século aproximadamente 17°C (tabela 25). Efetuou-

se cálculo semelhante para o mês de Julho de 2012 e estimou-se que a temperatura 

máxima nesse mês, nos dias quentes, oscilará entre 36,3°C e 42,2°C, respetivamente 

em meados e final do presente século (tabela 25).  
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Tabela 25 - Média da temperatura máxima em 2012 e temperatura máxima prevista para meados e finais do 
século XXI de acordo com o cenário A1 do PECAC. 

  
Cenário A1 

 
2012 Meados do século Finais do século 

Fevereiro 13,0°C 15,0°C 17,0°C 

Julho 30.3°C 36.3°C 42.2°C 

 

Apesar dos valores das temperaturas máximas indicadas na tabela anterior 

serem referentes a dois meses específicos, foram introduzidos nas equações da reta 

resultantes da correlação entre os consumos elétricos dos edifícios municipais e a 

temperatura máxima nos dias frios e nos dias quentes entre 2008 e 2010 (figuras 55 e 

56), permitindo a projeção dos consumos elétricos per capita em ambos os extremos 

térmicos (tabela 26). 

De acordo com as projeções apuradas, o aumento da temperatura máxima nos 

dias frios permitirá a redução significativa dos consumos elétricos nos edifícios 

municipais. Em meados do século, o edifício Tardoz reduzirá até 0,04 KWh/per capita, 

o que representa menos 17,2% da necessidade energética. Quanto às reduções 

projetadas para o final do século, como esperado, estas são bem mais significativas, 

com reduções aproximadas de 0,08 KWh/per capita (31,8%) e 0,05 KWh/per capita 

(30,4%) nos edifícios Tardoz e DAM respetivamente (tabela 26 e figura 58). 

Em relação aos dias quentes, o aumento da temperatura máxima prevista, 

impulsionará o aumento da necessidade energética. Salienta-se os expressivos 26,4% e 

48,9% de aumento nos consumos do edifício EMAC projetados para meados e finais do 

presente século, o que significa um aumento efetivo de 0,09 KWh e 0,17 KWh (per 

capita) respetivamente. As necessidades elétrica dos restantes edifícios terão um 

agravamento entre 11% a 13,5% em meados do século e entre 19,9% a 29,6% mais 

para o final (tabela 26 e figura 59). 
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Tabela 26 - Consumo elétrico per capita (em KWh) atual e projetado para meados e finais do século XXI, em 
Fevereiro e em Junho. 

 
Consumo nos 

dias frios 

Dias frios (base mês Fevereiro) 
Consumo nos 
dias quentes 

Dias quentes (base mês Junho) 

 Meados do 
século 

Finais do 
século 

Meados do 
século 

Finais do 
século 

Edifício da EMAC 0,30 0.27 0.23 0.34 0.43 0.51 

Paços do Concelho 0,27 0.24 0.22 0.28 0.31 0.34 

Edifício "Tardoz" 0,26 0.22 0.18 0.22 0.26 0.29 

Divisão do Ambiente 
(DAM) 

0,15 0.13 0.10 0.11 0.12 0.14 

 

 

 

Figura 58 - Projeção do consumo elétrico (per capita) dos edifícios para meados e finais do século XXI nos 
dias frios. 

 

 

Figura 59 – Projeção do consumo elétrico (per capita) dos edifícios para meados e finais do século XXI 
nos dias quentes. 
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10.2. MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PROPOSTAS PARA O CONCELHO DE CASCAIS. 

As medidas de adaptação devem ser encaradas como ações que visem ajustar 

áreas que possuem importância económica e/ou social e assim maximizar os seus 

benefícios. A idéia central deste estudo foi conhecer a influência do ambiente 

atmosférico urbano nos consumos elétricos de edifícios municipais e saber qual a 

relação que existe na ocorrência de extremos térmicos. Assim, tendo esta idéia como 

pano de fundo, as medidas propostas repartem-se em duas áreas: medidas que visem 

diretamente sobre a gestão dos equipamentos de climatização dos edifícios, e medidas 

de adaptação do espaço exterior aos edifícios, tanto a microescala como mesoescala. 

Como foi demonstrado, os edifícios possuem necessidades energéticas 

diferentes perante a variabilidade da temperatura. Apesar de este estudo ter-se 

baseado em valores de temperatura máxima dos extremos térmicos (dias frios e dias 

quentes), para correlacionar com os consumos elétricos, sugere-se que sejam 

aplicados os valores limiares da temperatura máxima utilizados para identificar os dias 

frios e dias quentes, na programação dos equipamentos de climatização. De acordo 

com a figura 54, a menor necessidade elétrica dos edifícios, ocorre quando a 

temperatura máxima está entre os valores 15°C e 25°C aproximadamente. Com esta 

programação, o funcionamento dos equipamentos só aconteceria caso a temperatura 

do ar fosse inferior a 15°C ou superior a 25°C. 

Uma segunda medida de adaptação sobre a gestão dos equipamentos de 

climatização, passa por utilizar na programação dos equipamentos, os valores limiares 

(15°C e 25°C) mas não de acordo com a temperatura do ar exterior, mas sim sobre os 

valores obtidos por um índice térmico, como por exemplo a temperatura fisiológica 

equivalente (PET). Esta medida é a ideal, já que reflete a sensação térmica do individuo 

o que salvaguarda o bem-estar do funcionário. 

Devido à reconhecida importância dos vales na renovação da qualidade do ar 

urbano sugere-se que os mesmos permaneçam desobstruídos (Lopes, 2003; 

Alcoforado et al., 2005; Alcoforado et al., 2009). Em caso de interrupção da ventilação 

proporcionada pelos vales, em especial nos períodos quentes, a qualidade do ar 
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próximo da costa sul degradava-se, e devido ao aumento esperado da temperatura 

teriam consequências sobre os consumos. 

A criação de pequenas áreas verdes (de porte arbóreo) por todo o concelho 

pode proporcionar um maior equilíbrio do balanço radiativo e contribuir para a 

melhoria do ambiente biofísico (Vasconcelos e Vieira, 2010). Em alternativa, pode-se 

equacionar o aumento da extensão da mancha verde urbana, através da adaptação 

dos edifícios que não se encontrem abrangidas por espaços verdes na sua envolvência 

e criarem coberturas arborizadas (Leandro, 2011). Um estudo sobre o conforto 

bioclimático em Alcabideche concluiu que às áreas arborizadas podem proporcionar a 

redução da temperatura fisiológica equivalente em 12°C quando comparadas com 

áreas não arborizadas (Biziak et al., 2013). 

Na construção de novos edifícios, sugere-se um planeamento adequado à área 

onde serão construídos de forma que seja salvaguardado a relação vento característico 

com a altura dos edifícios e largura das vias, de forma a propiciar condições adequadas 

de ventilação (Oke, 1987). 

Uma parceria entre os serviços do Aeródromo Municipal de Cascais e a 

autarquia poderá ser benéfico na criação de um sistema de alerta que auxilie os 

serviços camarários na gestão dos recursos e equipamentos elétricos. A criação de 

uma rotina diária na transmissão de informação sobre a temperatura por parte do 

aeródromo, pode permitir a um departamento da câmara (ou eventualmente o serviço 

da proteção civil municipal), verificar se esse valor de temperatura ultrapassa os 

limiares estabelecidos e propostos por esta investigação, e em caso de necessidade, 

atuar conforme planos de contingência pré-definidos a serem determinados, como por 

exemplo, envio de uma mensagem eletrónica aos colaboradores dos edifícios para não 

utilizarem determinados equipamentos elétricos e assim evitarem sobrecarga do 

sistema.  

 

 

 


