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Contexto Europeu - Directiva 2002/91/CE de 16 de Dezembro (EPBD) 
Suporte para a revisão da legislação nacional e introdução de certificação 

• Objectivo: Promover a melhoria do desempenho energético dos 
edifícios na Comunidade, tendo em conta: 
 As condições climáticas externas e as condições locais 

 Exigências em termos de clima interior 

 Rentabilidade económica 

• Estabeleceu requisitos em matéria de: 
 Metodologia de cálculo do desempenho energético integrado dos edifícios; 

 Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos 

edifícios e edifícios sujeitos a grandes obras de renovação; 

 Inspecção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado; 

 Certificação energética dos edifícios 
 



 

Desafios da nova EPBD 
Directiva 2010/31/EU de 19 de Maio de 2010 

 Objectivo europeu "UE 20-20-20" em 2020: 
  redução de 20% nas emissões de GEE; 
  20% de energia proveniente de fontes renováveis; 
  aumento de 20% na eficiência energética; 

  «Grandes intervenções» = obras de renovação de um edifício em que:  
a) O custo total da renovação é superior a 25 % do valor do edifício, e/ou  
b) É renovada mais de 25 % da superfície da envolvente do edifício.  

 
 Metas nacionais ambiciosas e planos de incentivos para recuperação 

do parque edificado existente e para construção de novos “edifícios 
energia quase zero”. 

 

 

  As “grandes intervenções” de edifícios existentes, constituem uma 
oportunidade para tomar medidas rentáveis para melhorar o desempenho 
energético. 



 

 Afixação de certificados energéticos na entrada dos edifícios públicos  
A partir de 2012 para edifícios com A>500 m2 de área útil,  
A partir de 2015 para edifícios com A>250 m2 de área útil; 

 

 

Desafios da nova EPBD 
Directiva 2010/31/EU de 19 de Maio de 2010 

 Apresentação da classe energética na publicidade ao edifício a 
partir do momento em que seja colocado no mercado; 
 

 Requisitos mínimos baseados em critérios de viabilidade 
económica ao longo do ciclo de vida do edifício. 

 

 
 Transposição até 9 Julho de 2012 
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 • Identificação da fracção 

 
• Etiqueta de Desempenho Energético 

• 9 classes (de A+ a G) 
 

• Emissões de CO2 da fracção 

 

• Desagregação necessidades de energia 
• aquecimento, arrefecimento e 

águas quentes 
• necessidades energia em 

kWh/m2.ano 

Certificado Energético 
Certificado informa de um modo simples e directo 



 

Evolução do Sistema de Certificação Energética em Portugal 
A média de emissões mensais de CE’s/DCR’s ronda os ~10000 registos (2011) 

Informação adicional 
(à data de Outubro 2011) 

 ~470 000 CE’s emitidos  

 ~2800 DCR’s / mês (3 
anos) 

 ~10000 CE / mês (3 
anos) 

 Cerca de 75% dos CE   
correspondem a edifícios 
existentes 

DCR – Certificados em fase de projecto 
CE/DCR – Certificados após DCR’s 
CE – Certificados de edifícios existentes 
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DCR – Certificados em fase de projecto 

CE/DCR – Certificados após DCR’s 

CE   – Certificados de edifícios existentes 

Novos edifícios 
% de DCR por classes  

Tipos de edifícios 

Edifícios existentes 
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Evolução do Sistema de Certificação Energética em Portugal 
Distribuição por tipo de edifício e tipologia 



 

Efeito da legislação evidente na repartição das classes energéticas 
Mais de 85% dos edifícios construídos antes de 1999 são classe C ou inferior 
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Evolução de requisitos e potencial de poupança 
Cenário de evolução de parâmetros térmicos de janelas 

Parâmetros térmicos de janelas no SCE e evolução do numero de residências  
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U – Coef. de transmissão   
térmica da janela 
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Evolução de requisitos e potencial de poupança 
Cenário de evolução de parâmetros térmicos de Paredes 

Parâmetros térmicos de paredes/coberturas no SCE e evolução do numero de residências  

Edifícios  
existentes 

Edifícios  
novos 

Cenário de Evolução 
regulamentar 
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Propostas de medidas de melhoria nos certificados 
São a ferramenta indutora de impacto da certificação energética 

Descrição sucinta 
das oportunidade 
de melhoria 
identificadas 

Intervalos para: 
 Redução da factura 
 Custo investimento 
 Período de retorno 

Nova classe ener-
gética se todas as 
medidas assinaladas 
forem implementadas 
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Potencial de melhoria identificado pelos Peritos Qualificados 
Potencial de melhoria de forem implementadas todas as Medidas de Melhoria identificadas pelos PQ’s 

Cenário real 
% de CE por classes Medidas implementadas 

% de CE por classes 

 

 

63% abaixo de B- 85% acima do limite mínimo 
para edifícios novos 
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Potencial de melhoria identificado pelos Peritos Qualificados  
Medidas de melhoria identificadas 

Incidência das Medidas de Melhoria 

AQS 
31% 

Climatização 
15% 

Envolventes 
Opacas 

18% 

Energias 
Renováveis 

22% 

Vãos 
Envidraçados 

11% 

Ventilação 
4% 

6% 

94% 
CE sem MM 
CE com MM 

Edifícios com Potencial de Melhoria 

Investimento e Potencial de 
Melhoria por Fracção 

Investimento de 1250€ a 6500€ 

Período de retorno de 6 a 11 anos 

Economia 0,4Tep/ano 



 

E no que respeita à percepção do Público…  
Estudos de Mercado sobre Certificação Energética  

Conhece a Certificação Energética ? 

A Classe Energética pode 
influenciar  o valor do imóvel? 

Razões para certificar o imóvel 

 

 A/A+ 

35% 

35% 

28% 

21% 

6% 

Valorizar o imóvel 

Melhorar o desempenho energético 

Venda do imóvel 

Melhorar o desempenho ambiental 

Realização de obras no imóvel 

Valorização da Certificação Energética 



QUESTÕES RELEVANTES 

Estudo de Opinião – Junho de 2011 



Leu o certificado energético da habitação? 
% 

Grande 
Lisboa 

Grande 
Porto Litoral Interior Sul Casa 

Própria 

Casa 
Arrendad

a 

Sim 87.4 78.1 78.5 72.3 62.5 79.3 50.0 

Não 12.6 21.9 21.5 27.7 37.5 20.7 50.0 

Base 127 73 195 101 64 526 34 

Base: Totalidade dos inquiridos (560) 

Análise por região e tipo de habitação (%) 

Quem vive numa habitação certificada, lê o certificado energético 

77.5
22.5

Sim Não



Base: Totalidade dos inquiridos (560) 

Nos últimos dois anos, efectuou obras na habitação? 
% 

Obra de manutenção ou reparação – 12 

(11.5%) 

Obra de melhoria ou reabilitação – 55 

(52.9%) 

Ambas – 37 (35.6%) 

Grande 
Lisboa 

Grande 
Porto Litoral Interior Sul Casa 

Própria 
Casa 

Arrendada 

Sim 65.5 75.0 77.4 90.9 70.0 76.5 66.7 

Não 34.5 25.0 22.6 9.1 30.0 23.5 33.3 

Base 29 12 31 22 10 98 6 

Para realizar obras, teve em consideração 
 recomendações do CE? 

% 

Base: Inquiridos que fizeram 
obras nos últimos dois anos (104) 

Análise por região e tipo de habitação (%) 

Sim Não 

Sim 
Não 

18,6
81,4

76.0 24.0

Maioria não realizou obras nos últimos dois anos mas, os que          
fizeram obras, tiveram em consideração as recomendações do 
certificado 



Base: Inquiridos que não fizeram obras após CE (456) 
resposta múltipla 

Razões porque não fez obras após 
certificação energética 

Quer vender a casa 

Não teve possibilidade 
financeira para fazer 

Nunca sentiu necessidade 
de realizar qualquer obra 

% 

Nos últimos dois anos, efectuou obras na habitação? 
% 

Base: Totalidade dos inquiridos (560) 

Sim 

Não 

6,4

1,3

93,2

Não realizaram obras na habitação, nos últimos dois anos, por não 
terem necessidade 

18.6
81.4



70,2

56,7
76,0

Sector
1
Sector
2
Sector
3

Dos inquiridos que fizeram obras nos últimos dois anos… 
% 

56,7% dos inquiridos que fizeram obras na 
habitação foram obras na envolvente e nos 
sistemas  

Obras realizadas têm forte incidência na envolvente.  Em metade 
dos casos, a intervenção incide sobre a envolvente e sobre os 
sistemas 

76,0% dos inquiridos que fizeram obras na 
habitação foram obras na envolvente  

70,2% dos inquiridos que fizeram obras na 
habitação foram obras nos sistemas 



29,8

54,8

37,5

51,9
55,8

47,1 46,2

Nas paredes No pavimento No
telhado/cobertura

Nas janelas No sistema de
aquecimento

No sistema de
arrefecimento

No sistema de
águas quentes

sanitárias

Fez obras em… 
% 

Sistemas Envolvente 

51,9

46,2

37,5

47,1

55,8

54,8

29,8

Nas paredes 

No pavimento 

No telhado/cobertura 

Nas janelas No sistema de aquecimento 

No sistema de arrefecimento 

No sistema de águas 
quentes sanitárias 

Obras nas janelas ao nível da envolvente e obras no sistema de 
aquecimento, foram as mais referidas 



ENVOLVENTE 



Grande 
Lisboa 

Grande 
Porto Litoral Interior Sul Casa 

Própria 

Casa 
Arrendad

a 

Obra de manutenção ou 
reparação 4.8 10.0 14.3 10.0 0.0 8.1 20.0 

Obra de melhoria ou reabilitação 52.4 70.0 47.6 50.0 14.3 51.4 20.0 

Ambas 42.9 20.0 38.1 40.0 85.7 40.5 60.0 

Base 21 10 21 20 7 74 5 

Base: Inquiridos que fizeram obras na envolvente (79) 

A obra efectuada na envolvente foi … 
% 

Obra Manutenção/Reparação 

Obra Melhoria/Reabilitação 

Ambas 

Análise por região e tipo de habitação (%) 

Obras na envolvente são, sobretudo, de melhoria / reabilitação ou de 
reparação e melhoria em simultâneo. Reparação tem pouca 
expressão 

41.8
8.9

49.4



Base: Inquiridos que não aproveitaram oportunidade para 
          melhorar desempenho energético (3) 
                                                              resposta múltipla 

Base: Inquiridos que fizeram obras manutenção/reparação 
          na envolvente da habitação (7) 

Aproveitou a oportunidade de fazer obras, para 
melhorar o desempenho energético da habitação? 
% 

Razões porque não aproveitou 
oportunidade p/melhorar desempenho 
energético da habitação 

% 

33,3

66,7

Desconhecia soluções 
alternativas para a melhoria da 
habitação 

As soluções alternativas eram 
demasiado caras 

Obra de manutenção ou reparação da 
envolvente   

Quando fazem obras de reparação na envolvente, mais de metade 
aproveitam para melhorar o desempenho energético da habitação 

57.1

42.9

Sim Não



79.520.5

Sim Não
Base: Inquiridos que fizeram obras melhoria/reabilitação na envolvente 

e consideram que houve melhoria no desempenho energético da habitação (31) 
resposta múltipla Base: Inquiridos que fizeram obras melhoria/reabilitação 

na envolvente da habitação (39) 

Notou melhoria no desempenho 
energético da habitação? 
% 

Razões porque considera que houve melhoria 
no desempenho energético da habitação 

% 

54,8

58,1

38,7Diminuiu o tempo necessário para 
aquecer/arrefecer a habitação 

Diminuiu o consumo de energia para 
aquecimento/arrefecimento habitação 

Obra de melhoria ou reabilitação da envolvente  

A habitação tornou-se mais confortável 

Quem fez obras de reabilitação da envolvente, notou uma melhoria 
no desempenho energético e no conforto da habitação 



E no que respeita à percepção do Público…  
Estudos de Mercado sobre Certificação Energética  

Medidas sugeridas pela CE pensa vir a implementar 



 O que é o Projecto REQUEST 
 
É um projecto Europeu que visa o seguinte: 
 
 Fácil acesso às medidas de melhoria 

recomendadas nos certificados energéticos  
 Estreitar a cadeia de valor entre os proprietários, 

profissionais e as suas empresas, peritos 
qualificados e entidades reguladoras 

 

Finalidade  
 
 Aumento da implementação das medidas de 

melhoria com reflexo nas emissões de carbono 
nos edifícios residenciais europeus 

 
 
 

Projecto REQUEST 
Reabilitação de edifícios através da cadeia de valor do sistema de certificação energética 

Duração:   Abril 2010 - Novembro 2012  

 
 

Parceiros 
Energy Saving Trust, EST, UK 
Portuguese Energy Agency, ADENE, Portugal 
Austrian Energy Agency, AEA, Austria 
German Energy Agency, dena, Germany 
Italian National Agency for New Technologies, Energy and 
the Environment, ENEA, Italy 
Polish National Energy Conservation Agency, KAPE, Poland 
Aalborg University, AAU/SBi, Denmark 
Slovak Innovation and Energy Agency, SIEA, Slovakia 
Flemish Institute of Technological Research, VITO, Belgium 
Centre Renewable Energy Sources Saving, CRES, Greece 
Energy Efficiency Agency, EEA, Bulgaria 

www.building-request.eu 



 Objectivos chave do REQUEST 
 
1. Estabelecer um inventário de ferramentas, técnicas e 

esquemas para promover a realização das medidas de 
melhoria preconizadas nos Certificados Energéticos 
(CE) e aceder ao mercado da reabilitação, tendo em 
vista a eficiência energética e a diminuição das emissões 
de carbono.  
 

2. Desenvolver ferramentas e estratégias para estimular e 
promover acções previstas nas recomendações 
indicadas nos CE. 
 

3. Providenciar um novo mecanismo para assegurar a 
qualidade no mercado das reabilitações energéticas. 
 

4. Testar e medir o impacto das ferramentas desenvolvidas 
através de projectos-piloto a realizar a nível nacional. 

Projecto REQUEST 
Reabilitação de edifícios através da cadeia de valor do sistema de certificação energética 
 

www.building-request.eu 

Grupos alvo 
O sucesso do projecto REQUEST 
depende do impacto que tem nos 4 
grupo- alvo definidos: 
 
LADO DA PROCURA  
Proprietários de habitações uni e 
multifamiliares; 
LADO DA OFERTA  
Profissionais da construção e as suas 
empresas; 
INTERMEDIÁRIOS  
Peritos Qualificados; 
REGULADORES  
Agências de energia/governo/ 
universidades e laboratórios 
independentes reconhecidos para o 
efeito. 



 

Projecto REQUEST 
O projecto-piloto Português (em desenvolvimento) 

Projecto-Piloto (PT) 
Entidade Parceira Criação de uma amostra de 

fracções com potencial de 
implementação de MM 

Certificação ou análise 
dos CE existentes para 
validação do potencial 

Anos 70/80 

Contacto com os 
proprietários: 

-Explicação do CE e MM 
-Validar interesse para  
pedidos de orçamentação 

Contacto com 
associações do sector 

Obtenção de orçamentos 
e elementos técnicos 

Validação de orçamentos 
com proprietários 

Apoio técnico e 
acompanhamento na fase 
de projecto e execução da 

obra 

Certificação Energética 
final 

 

Questionário de avaliação 
pelos proprietários do 

Projecto Request 

Relatório Final do 
Projecto Piloto 



 

Enfoque nos condomínios 

Renováveis 

Reabilitação 

 Solar térmico nas coberturas 

 Outras energias renováveis 

 Redução da factura energética em AQS 

 Janelas e isolamento eficiente 

 Melhoria do conforto e habitabilidade dos espaços 

 Redução da factura energética em climatização 



 

Objectivo  
 
20% de casas verdes no final da década 

 

Renováveis 
 

 

Reabilitação 
 

 

   20% das casas A ou A+ 

http://www.adene.pt/ADENE/Canais/PNAEE/�


 

 

 

 

 

 

     

       
   MUITO OBRIGADO 
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