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O EDIFÍCIO PAUL-HENRI SPAAK  

CARTA PARA UM EDIFÍCIO EXEMPLAR DO PONTO DE VISTA 
AMBIENTAL, SOCIAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
 
 
Ambições gerais: 

 

1. O edifício Paul-Henri SPAAK deve ser exemplar do ponto de vista ambiental. O 

respeito pelo ambiente é um conceito central para o projeto na sua totalidade; 

2. O futuro edifício terá capacidade para neutralizar a sua pegada de carbono, será 

autónomo do ponto de vista energético e independente no tocante à utilização de água 

não potável; 

3. O futuro edifício produzirá mais energia elétrica do que a que consumirá; 

4. O futuro edifício regenerará o ambiente circundante. A sua construção será 

considerada um impacto positivo no ambiente e na cidade, a nível tanto da energia 

como da qualidade do ar e da biodiversidade local; 

5. Em todas as fases da sua vida, desde a preparação até ao fim da sua vida útil, o 

edifício respeitará os princípios da economia circular (prolongamento do tempo de 

vida, requalificação dos produtos, reciclagem, valorização do saber-fazer local, 

reutilização do máximo de materiais ex situ/in situ, descontaminação do solo, 

reutilização dos materiais inertes, reutilização da terra recuperada da escavação, 

manutenção da hierarquia dos estratos do solo, prioridade às cadeias curtas de 

produção e de abastecimento, etc.); 

6. A conceção do edifício basear-se-á em princípios bioclimáticos no que se refere à 

adaptação aos dados geográficos, à orientação solar, à exposição ao vento, à 

resistência à intempérie, ao conforto exterior e interior, ao conceito de impacto neutro 

no clima, à utilização máxima da luz do dia, à utilização da topografia para a sua 

implantação, etc.;  

7. O futuro edifício deve restabelecer a ligação entre o espaço urbano e o espaço 

natural, em especial através da abertura ao Parc Léopold e da ligação à Place du 

Luxembourg. As suas ligações e forma futuras determinarão a urbanização do bairro, 

a acessibilidade às pessoas, e atrairão mais vida para a vizinhança do Parlamento 

Europeu; 
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8. Os processos de projeto, construção e entrada em funcionamento seguirão a estrutura 

de certificação WELL (bem-estar), ISO (acessibilidade) e DGNB (parâmetros 

ambientais). 

9. A gestão do projeto seguirá a metodologia de colaboração LEAN.  

 

Emissões: 

 
10. Alcançar a neutralidade das emissões de carbono; 

11. Possibilidade de capturar o carbono através de elementos de construção e da 

introdução de um novo tipo de vegetação; 

12. Utilizar a vegetação para o tratamento de ar, a produção de oxigénio e a melhoria da 

qualidade do ar na zona; 

13. Conceber espaços sem produtos tóxicos ou solventes químicos. 

 

Energia: 

 

14. Conceito de energia positiva, graças à produção de energia a partir de fontes 

renováveis e ao armazenamento de energia no local; 

15. Estudo de viabilidade da ligação em rede da energia calor/frio in situ, incluindo o 

retorno do excedente calor/frio ao campus/bairro; 

16. Criação de uma rede inteligente, ligando o edifício aos outros edifícios do PE e 

garantindo uma gestão integrada das instalações; 

17. Utilização de recursos naturais (sol, vento, solo, trocas térmicas e outros) para a 

produção de energia; 

18. Utilização de sistemas de inteligência artificial para a gestão energética do edifício.  

 

Água: 

 

19. Pegada 100 % permeável ou equivalente em todas as instalações; 

20. Equivalência de 100 % ao nível do equilíbrio entre consumo e regeneração; 

21. Autonomia de 100 % em água não potável (circuitos sanitários e de climatização); 

22. Estudo de viabilidade sobre a autonomia do ciclo da água nas instalações. 
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Impactos a curto prazo: 

 

23. Conceber o edifício em consulta com os futuros utilizadores, os vizinhos e as 

autoridades públicas, com vista a estabelecer uma base concetual comum e 

equilibrada; 

24. Garantir um estaleiro exemplar (visitável, participativo, com impacto ambiental 

reduzido e limitação das perturbações e dos resíduos, mas também educativo, lúdico); 

25. Reconstruir as ligações urbanas, ambientais e sociais (vegetação, mobilidade, 

biótopo); 

26. Build local e Build light, integrando o conceito de construção reversível/adaptável 

através de sistemas de construção a seco. 

 
Impactos a longo prazo: 

 

27. Estudo sobre o «Kill Overshoot Day» do Parlamento Europeu e o impacto do futuro 

edifício; 

28. Modularidade, evolução e flexibilidade para fazer face às mudanças e aos 

desenvolvimentos tecnológicos e sociais; 

29. Exploração inteligente e modular, em função das diferentes necessidades e dos 

diferentes eventos; 

30. Future-proof design > Super-resiliência / design for change (em relação às 

alterações climáticas, às alterações legislativas e às alterações de atribuição do 

espaço). A estrutura do edifício deve ser estável, resistente, flexível e modulável para 

permitir futuras adaptações e novas utilizações; 

31. Simplicidade de funcionamento e de utilização das instalações – open source. 

 

Consumo: 

 

32. Reduzir todos os consumos relacionados com os «processos» (TI, equipamento das 

salas, da cozinha, etc.) e não apenas os relacionados com o conforto > Explorar a 

partilha de conhecimentos em desenvolvimento conjunto com as universidades; 

33. Desencadear a mudança de hábitos - Aproveitar/prever, na medida do possível (e 

em colaboração com os futuros utilizadores), todas as vias para reduzir o impacto no 

ambiente, procurando integrar na fase de conceção as oportunidades ligadas às 

futuras «mudanças de hábitos» ao nível da atividade do edifício (ou seja: o modo de 
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trabalho, a mobilidade, a telepresença, a utilização racional dos recursos, o impacto 

dos serviços de restauração e dos equipamentos, etc.); 

34. Evolução do nível de satisfação no que se refere ao conforto climático (temperatura 

ambiente aceitável no verão e no inverno; prestação de informação em tempo real aos 

utilizadores sobre as condições hidrotérmicas). 

 

Intercâmbio e partilha com a comunidade: 

 

35. Co-sharing > Partilha de informações através de uma base de dados aberta, com 

uma abordagem participativa e educativa, que permitirá a posteriorireproduzir os bons 

exemplos e as inovações; 

36. Estabelecimento de laços sociais (através da consulta e da comunicação), 

urbanísticos e ecológicos; 

37. Prever equipamentos urbanos e sociais para melhorar a qualidade de vida na 

vizinhança. 

 


