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ADENE – Agência para a Energia
Promover actividades de interesse publico com enfoque na eficiência energética

Missão:
“Promover e realizar actividades de
interesse público na área da energia e das
respectivas interfaces com as demais
políticas sectoriais.”
Entidade Gestora:

Estrutura dos capitais da ADENE
Organização sem fins lucrativos

26%
74%

Public Sector
Private Sector

Certificação Energética
As preocupações da EPBD em matéria de certificação energética

A Directiva 2002/91/CE estipulou:
 Criação de um Sistema de Certificação Energética (SCE)
 Afixação do certificado para edifícios com mais de 1000m2

A Directiva 2010/31/EU acrescentou:


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;

 Apresentação da classe energética na publicidade ao
edifício a partir do momento em que seja colocado no
mercado;
 Transposição até 9 Julho de 2012

Desempenho energético nos edifícios - Evolução legislativa
D.L. 78/2006 foi a novidade legislativa

< 1990: Não existiam requisitos térmicos na habitação
1990: RCCTE - Regulamento das características de comportamento térmico
dos edifícios
(Decreto-Lei 40/90)
1998: RSECE – Regulamento dos sistemas de climatização em edifícios
(Decreto-Lei 119/98)
2006: Novo pacote legislativo (4 de Abril)


SCE

- Decreto-Lei 78/2006



RSECE - Decreto-Lei 79/2006



RCCTE - Decreto-Lei 80/2006

Responsável
pela
Transpõe
a Directiva
implementação
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para Direito
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de Certificação
Energética(SCE)

Regulamentação
Enquadramento regulamentar
RCCTE (Dec. Lei 80/2006)
 Edifícios residenciais
 Pequenos edifícios de serviços
(P ≤ 25 kW)
 Base da metodologia simplificada para a certificação
de Edifícios Existentes

RSECE (Dec. Lei 79/2006)
 Edifícios de serviços
-

Grandes (>1000 m2 ou 500 m2)

-

Pequenos com climatização (P > 25kW)

 Edifícios de habitação com sistemas de climatização
(P > 25kW)

Obrigação de implementação de colectores solares
Principais requisitos e áreas de análise

Certificado Energético
Certificado informa de um modo simples e directo

Etiqueta de Desempenho Energético
• 9 classes (de A+ a G)

Emissões de CO2 do edifício
Desagregação necessidades de energia
• aquecimento, arrefecimento e águas quentes
• necessidades energia em kWh/m2
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Certificado Energético
Informação sobre medidas de melhoria de desempenho

Propostas de medidas
– Redução estimada de energia
– Investimento estimado
– Pay-back simples

Nova Classe Energética
– se implementadas parte ou a
totalidade das medidas
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Evolução do Sistema de Certificação Energética em Portugal
Distribuição por tipo de edifício e tipologia

Novos edifícios

Edifícios existentes

% de DCR por classes

% de CE por classes
A+

11%

A+

0,5%

A

4,4%
39%

A

20,1%
11,7%

B

28%

B
B32,3%

22%

B-

14,4%

D

8,1%

Tipos de edifícios

C

E

2,6%

F
5,9%

G

8%
DCR – Certificados em fase de projecto

Residencial
92%

Serviços

CE/DCR – Certificados após DCR’s
CE – Certificados de edifícios existentes

Potencial de melhoria identificado pelos Peritos Qualificados
Potencial de melhoria de forem implementadas todas as Medidas de Melhoria identificadas pelos PQ’s

Cenário real

Medidas implementadas

% de CE por classes

% de CE por classes
A+

0,5%
4,4%
20,1%
11,7%

A+

5,6%

A

30,1%

A

B

30,4%

B

B32,3%

14,4%

18,2%

C

9,8%

D

8,1%

E

2,6%
5,9%
63% abaixo de B-

BC

4,0%

D

1,3%

E

F

0,3%

F

G

0,4%

G
84% acima do limite mínimo
para edifícios novos

Potencial de melhoria identificado pelos Peritos Qualificados
Medidas de melhoria identificadas

Edifícios com Potencial de Melhoria

Incidência das Medidas de Melhoria

6%
Ventilação
5%

CE sem MM

94%

CE com MM

Vãos
Envidraçados
12%

Investimento e Potencial de
Melhoria por Fracção
Economia 0,4Tep/ano
Período de retorno de 6 a 11 anos
Investimento de 1250€ a 6500€

AQS
30%

Climatização
15%

Energias
Renováveis
21%

Envolventes
Opacas
18%

E no que respeita à percepção do PúblicoE
Estudos de Mercado sobre Certificação Energética
Conhece a Certificação Energética ?

Razões para certificar o imóvel
Valorizar o imóvel

35%

Melhorar o desempenho energético

35%

Venda do imóvel

28%

Melhorar o desempenho ambiental
Realização de obras no imóvel

A Classe Energética pode
influenciar o valor do imóvel?

21%
6%

Valorização da Certificação Energética
A/A+

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

Medidas sugeridas pela CE pensa vir a implementar

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

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

Duração: Abril 2010 - Novembro 2012

Finalidade
 Aumento da implementação das medidas de melhoria com reflexo nas emissões
de carbono nos edifícios residenciais europeus

Acções de Disseminação
Reportagens com a comunicação Social
• A ADENE recebeu solicitações para efectuar reportagens
• Os jornalistas pretendem visitar habitações que sejam alvo de
reabilitação ou intervenção
• Reportagens que demoram normalmente uma ou duas horas a
efectuar
• Objectivo de mostrar aos telespectadores/leitores exemplos práticos
das medidas implementadas
• Reportagens previamente combinadas em termos de data e tipo de
filmagem
• Gostaríamos de convidar todos os proprietários e profissionais a
participar

MUITO OBRIGADO

