
Atributos para a convivência e apropriação do espaço doméstico 
Nada Pouco Razoável Bastante

Não 

aplicável

O dimensionamento espacial: A casa é adequada à dimensão da família e à estrutura familiar de modo a permitir

a privacidade de cada um dos elementos da família, a boa convivialidade e a instalação do mobiliário necessário.

A segurança e a acessibilidade: A casa é adequada e protege as circulação, especialmente para as classes ou

grupos mais frágeis, como são as crianças, os idosos e os deficientes.

O Conforto, a Salubridade, e a Funcionalidade: A casa é adequada em termos de térmica, acústica, de ventilação,

de abastecimento de água, de energia, de saneamento, de luminosidade, de insolação, de vistas, e de cada

compartimento, conforme as necessidades biológicas e de funcionamento da vida quotidiana (higiene, descanso,

Compreensivo

Tópico : Análise dos aspetos culturais que interagem com as dinâmicas contemporâneas de convivencialidade e compreensão.

Sigla CMP.2 

Aspectos culturais contemporâneos que a casa mais evidencia: :

ajuda a

Preencha com  o máximo de rigor cada uma das  perguntas.

Se tiver dúvidas, consulte os seus fornecedores de energia 

água, etc, ou, em alternativa, solicite um estudo a um técnico 

especializado.

compartimento, conforme as necessidades biológicas e de funcionamento da vida quotidiana (higiene, descanso,

ócio, convívio, estudo, trabalho).

A Materialidade: A casa é constrruída com sistemas pensados para privilegiar a resistência e durabilidade dos

materiais utilizados na construção e manutenção da casa.

A casa possui elementos/espaços de utilização comum por outras casas/habitantes

Preconizar a utilização/manutenção
Nada Pouco Razoável Bastante

Não 

aplicável

A Casa permite um baixo consumo de energia eléctrica.

A casa permite um baixo dispêndio de recursos (água, gás, etc)

A casa possui sistemas de cálculo de custos/despesas anuais (ex: despesas fixas, fiscais, hipotecas, condomínios,

seguros e despesas variáveis, abastecimentos de luz, água, gás, manutenção previsional)
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