
QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE
DOMUSQUAL E DOMUSNATURA
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O setor da Construção é, indiscutivel-
mente, um dos setores de atividade 
com maior impacte económico, social e 
ambiental. Torna-se, assim, essencial o 
desenvolvimento de uma estratégia sus-
tentável que equilibre as necessidades 
económicas com o impacte ambiental de 
todas as partes que compõem o edifício. 
Simultaneamente, é necessário moni-
torizar e minimizar o impacte ambiental e 
social das fases de construção, utilização 
e demolição, mas também considerar 
uma economia de recursos, no sentido 
de encontrar uma justa medida entre 
o custo necessário para a produção e 
o benefício do produto realizado. Foi 
para dar resposta a estas exigências 
que a SGS desenvolveu os Sistemas de 
Certificação de Sustentabilidade e de 
Qualidade de Edifícios: DomusNatura e 
DomusQual.

DOMUSNATURA

O DomusNatura é um sistema de 
certificação dos empreendimentos em 
termos de sustentabilidade, conjugando 
o fator Qualidade com fatores ambientais 
e gestão eficiente dos recursos, sempre 
com o objetivo do aumento do conforto 
e redução de custos de utilização. Aos 
Edifícios que cumpram as boas práti-
cas ambientais sociais e económicas 
preconizadas no Sistema de Avaliação é 
emitido um Certificado com o nível de 
sustentabilidade obtido de acordo com 
a pontuação conseguida nos critérios 
analisados das seguintes categorias: 
Local Sustentável e Segurança; Uti-
lização Racional da Água; Energia e 
Poluição Atmosférica; Materiais e Recur-
sos; Conforto e Qualidade e Inovações e 

Ecologia.

DOMUSQUAL

No entanto, para um empreendimento 
aceder à certificação DomusNatura, tem 
de ser conjuntamente qualificado pelo 
sistema DomusQual. Este prende-se 
com a conformidade, não só da Quali-
dade Técnica da própria construção, mas 
também do cumprimento de todos os 
requisitos Legais, Regulamentares e 
Normativos aplicáveis (licenciamentos, 
características dos próprios materiais e 
construção - marcação CE). Além disso, 
estabelece uma mais-valia explícita 
dirigida aos investidores e futuros uti-
lizadores/compradores pois assegura 
que o nível de qualidade anunciado 
corresponde realmente ao concretizado 
e simultaneamente oferece a tranquili-
dade pós-venda, por vezes tão difícil de 
alcançar.

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

A atribuição das marcas DomusNatura 
e DomusQual tem uma Política de 
Comunicação associada que prevê o 
direito do uso da imagem de marca em 
Outdoor na obra e a exibição nos stands 
de vendas de Declarações de Conformi-
dade e Certificados de Sustentabilidade. 
Adicionalmente, existe a possibilidade da 
realização de desdobráveis explicativos 
do serviço para oferecer aos clientes dos 
imóveis.

BENEFÍCIOS

As medidas previstas pelo DomusNatura 
e pelo DomusQual permitem assegurar 
um verdadeiro equilíbrio entre o inves-
timento e a performance dos edifícios 
ao longo da sua vida útil, reduzindo 
consumos e aumentando a durabilidade 
dos equipamentos, ao mesmo tempo 
que se assegura o máximo conforto para 
os utilizadores. Assim, estes sistemas 
de Certificação e de Qualificação dos 
edifícios não pretendem ser mais um 
processo burocrático. Antes, consistem 
num acompanhamento permanente 
desde o projeto e durante a execução da 
obra, por técnicos da SGS que verificam 
todos os requisitos acordados.

•  Imagem inovadora e diferenciação do 
empreendimento no mercado;

•  Garante ao comprador que o edifício 
cumpre a legislação em vigor e o nível 
de qualidade anunciado;

•  Racionalização de consumos: Redução 
do consumo de água até 70%/
Redução do consumo de energia até 
30%, podendo ser autossustentado;

•  Mais-valias na transação do imobiliário 
e tranquilidade no pós-venda;

•  Gestão eficiente de recursos técnicos 
e controlo dos custos de manutenção

•  Garantia para as entidades financeiras 
e seguradoras;

•  Garantia do cumprimento dos projetos;
•  Cumprimento da legislação relativa à 

eficiência energética e à qualidade do 
ar interior;

•  Correto ordenamento do território;
•  Diminuição dos impactes ambientais.

PORQUÊ A SGS?

Trabalhar com a SGS significa:
•  Total cobertura nacional (Continente e 

Ilhas);
•  Reconhecimento internacional da 

Marca SGS;
•  Know-how internacional;
•  Técnicos altamente qualificados; 
•  Rapidez e eficiência dos processos;
•  Acompanhamento constante e person-

alizado;
•  Soluções idealizadas à medida de cada 

Organização.

COMECE HOJE 

Os nossos Gestores de Clientes estão 
à sua disposição para esclarecer e re-
sponder a quaisquer dúvidas e questões.
Contacte-nos e solicite uma proposta!

Para mais informações 
contactar:
SGS PORTUGAL
www.pt.sgs.com
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 8h30 às 18h30

ESTE NÃO É O MOMENTO PARA QUESTIONAR 
A QUALIDADE E A SUSTENTABILIDADE DO SEU EDIFÍCIO

QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE 
DOMUSQUAL E DOMUSNATURA


