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Breve enquadramento 

A reformulação da EPBD como catalisador do processo de revisão 

 Directiva 2010/31/EU de 19 Maio 2010  

 

 Reformulação da EPBD original 

 

 Clarificação e reforço de disposições 

 

 Novos (grandes) desafios 

 

 Transposição até 9 Julho de 2012 



Breve enquadramento 

Processo estruturado, aberto aos contributos dos agentes de mercado 

 Grupos de trabalho incluem: 

 Comissão Executiva 

 Grupos Consultivos (temáticos) 

Grupo de Coordenação          
e Integração 

GT   
SCE 

GT 
RCCTE 

GT 
RSECE 
Energia 

GT 
RSECE 

QAI 

 Recolha e tratamento 

de contributos 



Breve enquadramento 

Linhas orientadoras transversais aos vários grupos de trabalho 

1. Adaptação às novas exigências da EPBD revista  

2. Consistência com outros instrumentos de política europeia 

3. Integração com outros programas, planos e estratégias nacionais  

4. Coerência com outra legislação e regulamentação nacionais 

5. Harmonização dos diplomas legais  

6. Utilização de normas e referências nacionais e internacionais 

7. Evolução planeada dos requisitos e regras regulamentares 

8. Incorporação da informação complementar produzida pelo SCE  



Breve enquadramento 

Linhas orientadoras transversais aos vários grupos de trabalho 

9. Adopção de mecanismos formais mas expeditos para clarificação 

de aspectos técnicos 

10. Consideração pelos aspectos patrimoniais, arquitectónicos e 

sociais na reabilitação 

11. Formação e capacidade de resposta dos agentes envolvidos 

12. Clarificação das excepções à aplicação da legislação.  

13. Revisão do actual quadro sancionatório  

14. Envolvimento dos principais parceiros e agentes de mercado 

15. Valorização das vertentes “conforto”, “garantia de QAI” e “saúde” 
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10 possíveis mudanças 

Algumas das ideias-chave que estão a ser ou serão objecto de discussão 

1. Convergir num documento integrador:  

 3 DLs para uma lei única sobre EEE 

2. Separação clara dos âmbitos: 

 RCCTE/Habitação + RSECE/Serviços 

3. Nova organização / estrutura:            

 Eixos actuação vs Fases do edifício 

4. Edifício/parâmetros de referência: 

 Definição de limites e requisitos 

5. Evolução prevista dos requisitos 

 Valores para 2012 / 2015 / 2018 



10 possíveis mudanças 

Algumas das ideias-chave que estão a ser ou serão objecto de discussão 

6. Grandes intervenções / Reabilitação 

 Flexibilidade no cumprimento 

7. Novos sistemas técnicos  

 Requisitos de eficiência 

8. Inspecções caldeiras e A/C

 Sistema próprio integrado com SCE  

9. TRF, TIM e técnicos de inspecção 

 Formação e regulação da actividade 

10. Evolução na definição de GES:            

 2012 - 500 m2   /  2015 - 250 m2 
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Proposta de estrutura da nova legislação 

Informação mais organizada, integrada e lógica 

Introdução 

Corpo 

principal 

(SCE, RCCTE 

e RSECE) 

Anexos 

Princípios 

gerais 

Requisitos 

específicos 



Proposta de estrutura da nova legislação 

Eixos de actuação e fases da vida do edifício 

Comport. 

Térmico 
Eficiência 

Energética 

Princípios                  

   gerais 

Novos 

edifícios 

Sujeitos a 

intervenção 

Edifícios 

existentes 
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 RCCTE 



Proposta de estrutura da nova legislação 

RCCTE 

1. Comportamento térmico 

 Requisitos de qualidade térmica da envolvente (U e g); 

 Requisitos de ventilação (rph); 

 Limites para necessidades de aquecimento e arrefecimento; 

 Regras de cálculo da contribuição de sistemas passivos 

 

2. Eficiência Energética 

 Qualidade e rendimento dos sistemas técnicos a instalar 

 Limite para as necessidades de energia útil para preparação de AQS 

 Regras para integração do contributo das energias renováveis 

 Limite para as necessidades de energia primária do edifício 



Proposta de estrutura da nova legislação 

Eixos de actuação e fases da vida do edifício 

Comport. 

Térmico 
Eficiência 

Energética 

Qualidade 

Ar Interior 

Manu-

tenção 

Princípios                    
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 RSECE 



Proposta de estrutura da nova legislação 

RSECE 

1. Comportamento térmico 

 Requisitos de qualidade térmica da envolvente (U e g); 

 Regras de cálculo da contribuição de sistemas passivos 

 

2. Eficiência Energética 

 Qualidade e eficiência mínima dos sistemas técnicos a 

instalar (climatização, AQS, iluminação, gestão técnica, 

energias renováveis e elevadores) 

 Limite para indicador de eficiência energética (IEE) 

 Regras para integração do contributo das energias 

renováveis no cálculo do desempenho 

 

 



Proposta de estrutura da nova legislação 

RSECE (cont.) 

3. Qualidade do ar interior 

 Valores mínimos de caudal de ar novo por espaço  

 Limiares de protecção das concentrações de poluentes do ar interior 

 Condições higiene dos sistemas de climatização e capacidade de filtragem 

 Índice de qualidade do ar interior (IQAI) 

 

4. Manutenção 

 Tipo e qualificação dos técnicos credenciados 

 Requisitos de instalação e comissionamento 

 Organização e planeamento da manutenção 
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Principais novidades 

SCE 

1. Âmbito    

 Edifícios abrangidos e quando 

2. Inspecções caldeiras e ar condicionado 

 Sistema e técnicos próprios 

3. ADENE, Peritos, Técnicos e Proprietários

 Clarificação de competências e obrigações 

4. Classificação energética   

 Maior relevância para a envolvente 

5. Verificação da qualidade  

 Estabilização e reforço da fiscalização 



Principais novidades 

RCCTE 

1. Requisitos qualidade e energéticos 

 Evolução progressiva e conhecida 

2. Grandes intervenções / Reabilitações 

 Mecanismos de flexibilidade 

3. Metodologias de cálculo  

 Evolução no Verão, Inverno e Ventilação 

4. Sistemas passivos   

 Incentivo à utilização 

5. Pontes Térmicas Lineares  

 Agilidade e flexibilidade na contabilização 



Principais novidades 

RSECE - Energia 

1. Grandes intervenções / Reabilitações 

 Mecanismos de flexibilidade 

2. Sistemas passivos   

 Incentivo à utilização 

3. Iluminação e outros sistemas técnicos 

 Introdução de requisitos de eficiência 

4. Indicador Eficiência Energética (IEE)

 Agilização para PES e edif. existentes 

5. Grandes edifícios de serviços  

 Diferenciação de requisitos 



Principais novidades 

RSECE - QAI 

1. Caudais de ar novo  

 Actualizados, função qualidade e método 

2. Actualização de requisitos 

 Abandono dos MNEL e 0,2 m/s 

3. Ventilação natural   

 Incentivo e apoio à quantificação 

4. Periodicidade auditorias   

 6 anos (3 anos para tipologias especiais) 

5. Limiares de concentração poluentes

 Actualização para orientações da OMS  
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Próximas etapas 

Objectivo: Julho 2012 

 Consolidação dos trabalhos numa 

proposta de novo texto legislativo 

 

 Apresentação e discussão nas 

Comissões Executivas e no Grupo de 

Coordenação e Integração 

 

 Recolha de comentários dos membros 

dos Conselhos Consultivos 

 

 Elaboração de versão integrada para 

consulta institucional e discussão 

pública 

 


