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A A PolíticaPolítica EuropeiaEuropeia parapara osos EdifíciosEdifícios
 Em 2002, a EPBD foi rapidamente adoptada, e 

exigia:
◦ Requisitos mínimos para os novos edifícios, grandes

renovações com mais de 1000 m2 de área útil e para
certos componentes da envolvente;

(Quase) todos os EM estabeleceram novos regulamentos.
Mas alguns EM foram mais ambiciosos que outros …
E o início da implementação variou de 2006 a 2009 ou mesmo mais tarde... 2

Eslováquia



10/13/2010

2

 A Directiva Europeia sobre o Desem-penho
Energético dos Edifícios (EPBD) acaba de ser 
revista:

A Di ti  2010/31/EU2010/31/EU  d  18/6   A Directiva 2010/31/EU2010/31/EU, de 18/6, 

substituiu a revogada

 Directiva 2002/91/CE2002/91/CE, de 16/12

3

Os Estados Membros deverão transpor a 
nova Directiva até ao final de 2012

Oito anos depois da 1ª EPBD, os requisitos 
aumentam significativamente

◦ A maioria dos edifícios tem menos de 1000 m2 de área útil. Todas as 
renovações passam a estar abrangidas – o limite de 1000 m2 tem de 
desaparecer depois de 2012. Portugal já tem isto nos actuais RCCTE e 
RSECE (mas só nas grandes reabilitações).

O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

◦ O que terá que mudar em Portugal: os requisitos passam a ◦ O que terá que mudar em Portugal: os requisitos passam a 
incluir os sistemas técnicos, não apenas a envolvente (nos 
edifícios novos e em TODAS as reabilitações) – NOVIDADE!

◦ Há que aproveitar todas as oportunidades de poupança de ener-gia, por 
mais pequenas que sejam, quer nas intervenções na en-volvente, quer 
nos sistemas técnicos (aquecimento, arrefecimen-to, ventilação, 
iluminação, preparação de AQS, etc.). O conceito de “Grande 
Renovação” desaparece. 4
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 Os requisitos mínimos (envolvente e sistemas 
técnicos) têm que ser estabelecidos numa ópti-
ca de custo mínimo ao longo de um ciclo de vi-
da longo (ex : envolvente > 30 anos)

O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

da longo (ex.: envolvente > 30 anos).
Custos

(Ex.: eficiência, espessura de isolamento)

Poupanças

5

Os EM perdem alguma liberdade para fixar os requisitos regula-
mentares, sendo obrigados a adoptar níveis mais ambiciosos – em 
Portugal, isso irá implicar uma maior exigência.

ImplicaçõesImplicações parapara a a RegulamentaçãoRegulamentação
emem PortugalPortugal

 Há que fazer um plano para fazer evoluir
os actuais RCCTE e RSECE do presente
até a 2020, para atingir a meta dos 
edifícios com baixas necessidades.

6
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O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

Estabelece metas muito mais ambiciosas para os 
requisitos que os EM terão que impor.

O mais tardar em 2020, todos os novos edifícios 
construídos na UE terão que ter necessidades de 
energia muito próximas de zero.

q q q p

Edifícios com pequenas necessidades de energia que serão, depois, 
supridas por recurso a energias renováveis.
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Os edifícios públicos devem dar o exemplo, algo que já estava na 
anterior EPBD, mas que foi ignorado pela maioria dos EM.
A partir de 2018, todos os edifícios que venham a ser ocupados por 
entidades públicos a partir desse ano terão que ter necessi-dades
quase nulas de energia.

 Mais renováveis, mais cogeração ou micro-
geração, Células de combustível, sistemas

Implicações dos edifícios com necessidades Implicações dos edifícios com necessidades 
quase nulas de energiaquase nulas de energia

g ç
mais eficientes,…

São necessários equipamentos e 
sistemas inovadores. 
A utilização mais generalisada fará
baixar os custos. 8



10/13/2010

5

A penetração das Energias RenováveisA penetração das Energias Renováveis

Poucos EM exigem o recur-
so a Energias Renováveis ou, 
té i l t   até simplesmente, um 

estudo de viabilidade, exi-
gido pela anterior EPBD pa-
ra todos os edifícios com 
mais de 1000 m2.

A nova EPBD vai exigir uma g
aceleração da integração de 
renováveis (definição lata, 
englobando, p. ex., bombas 
de calor e cogeração) nos 
edifícios a um ritmo mais 
acelerado.

 Certificados Energéticos obrigatórios para 
novos edifícios, venda e aluguer de edifícios 
existentes, e com afixação nos grandes edifícios 
f  i i d  l  úbli

ExigênciaExigência dada EPBDEPBD

frequentemente visitados pelo público.

 

 

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 

2

W/(m²K)Gebäude Ist Wert H ’kWh/(m²a)Gebäude Ist Wert

Energetische Qualität der Gebäudehülle Primärenergiebedarf 

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV (Vergleichswerte)

Primärenergiebedarf „Gesamtenergieeffizienz“

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

CO2-Emissionen * kg/(m²·a)

EnEV-Anforderungswert
Neubau

Dieses Gebäude:

kWh/(m²·a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000   >1000

EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau
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weitere Zonen in Anlage

1

Anteil [%]Zone Fläche [m²]Nr.

Gebäudezonen

Gebäude 
insgesamt

Kühlung einschl. 
Befeuchtung

LüftungEingebaute
Beleuchtung

WarmwasserHeizung
[kWh/(m2·a)]

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2·a) für

Nutzenergie

Endenergie

Primärenergie

Aufteilung Energiebedarf

Kühlung einschl. 
Befeuchtung

Warmwasser LüftungEingebaute
Beleuchtung

Heizung Gebäude 
insgesamt

Energieträger

Endenergiebedarf „Normverbrauch“

W/(m²K)EnEV-Anforderungs-Wert HT’kWh/(m²a)EnEV-Anforderungs-Wert

W/(m K)Gebäude Ist-Wert HTkWh/(m a)Gebäude Ist-Wert 

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die EnEV vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben 
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN). Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten Anforderungen der 
EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend. 

* freiwillige Angabe

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Schachtlüftung

 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Fensterlüftung

Die Lüftung erfolgt durch:

 Eingebaute Beleuchtung

Lüftungskonzept
 Kühlung Lüftung

 Warmwasser Heizung

Erneuerbare Energieträger werden genutzt für:

 Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme nach 
§ 5 EnEV vor Baubeginn berücksichtigt

Erneuerbare Energien

10
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 Os Certificados só têm 
valor quando incluírem 

O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

boas recomendações de 
melhoria.
E só há poupanças se as 
medidas de melhoria 
forem implementadas! 

 Os EM são encorajados a 
fazer campanhas e a ofe-
recer incentivos para que 
as medidas de melhoria 
sejam implementadas 
regularmente.

11

Requisitos para os Requisitos para os 
Edifícios ExistentesEdifícios Existentes

 A EPBD de 2002 só impunha requisitos quando acontecesse uma 
grande reabilitação de edifícios existentes;

 Mesmo com edifícios com necessidades nulas a partir de 2020, o 
sector dos Edifícios será sempre ineficiente devido ao grande 
número de edifícios existentes ineficientes – a taxa de renovação 
do parque construído é de cerca de 1 a 2% por ano, muito lento 
para ter qualquer impacto no médio prazo ;

 Para melhorar o sector dos edifícios  é necessário actuar de forma  Para melhorar o sector dos edifícios, é necessário actuar de forma 
mais alargada – as recomendações nos Certificados Energéticos, só 
por si, são um bom contributo, mas serão necessários incentivos 
para conseguir a sua implementação generalizada;

 È necessário adoptar metodologias simplificadas para intervir nos 
edifícios existentes – os regulamentos ignoram, geralmente, este 
aspecto.

12
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Os EM da UE têm de estabelecer e implementar um 
plano de reabilitação “ambicioso” para reabilitar o 
parque de edifícios existentes.

Esta é a grande questão em aberto da nova Directiva: O que é “ambicioso”? 

O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

Isto exigirá investimentos elevados e 
sistemas de financiamento para os 
sectores público e privado.

Mas também será necessária 

Esta é a grande questão em aberto da nova Directiva: O que é “ambicioso”? 
1%, 5%, 20%, 50%, mais...? Os níveis de ambição irão certamente variar muito 
entre EM e tipologias de edifícios.

Mas também será necessária 
inovação: Novas Tecnologias para 
fazer reabilitação em grande escala.

13

Este é talvez o maior desa-
fio da nova EPBD que Por-
tugal deverá enfrentar.

 A afixação dos Certificados nos edifícios públicos deve ser visível e 
em cada vez maior número de edifícios.
(o limite >1000 m2 na EPBD de 2002 reduz-se para 500 m2 em 2012 
e para 250 m2 em Julho de 2015)

O O queque mudamuda nana nova EPBD?nova EPBD?
((DirectivaDirectiva 2010/31/EU)2010/31/EU)

e para 250 m em Julho de 2015).

“Os “Os EdifíciosEdifícios
PúblicosPúblicos comocomo

exemploexemplo””

Onde, este tipo de Certificado é uma raridade 
e, onde os há, passam bem desapercebidos…

14



10/13/2010

8

Impactos em PortugalImpactos em Portugal
 Melhorar significativamente os requisitos mínimos para a envolvente dos edifícios 

– perspectiva de custo óptimo num ciclo de vida longo (>30 anos) – Edifícios novos 
e TODAS as reabilitações;

 Preparar uma evolução gradual dos regulamentos para se atingir a meta de ter 
todos os novos Edifícios “energia-zero” em 2020 – maior recurso a renováveis, co-
geração, etc;

 Rever a regulamentação nacional para incluir, pela primeira vez, requisitos 
mínimos para os sistemas técnicos (AVAC, AQS, iluminação, etc.);

 Acelerar o plano para certificar os edifícios públicos do Estado até …??. Dar o 
exemplo é fundamental!

 Alargar o âmbito da afixação do Certificado para os edifícios públicos com mais de 
250 m2 (hoje, para >1000 m2 apenas) – ainda faltam PQs suficientes para permitir 
esta evolução;

 Passar a exigir a indicação da classe energética na publicidade a todos os edifícios 
que estejam no mercado;

15

que esteja  o e cado;

 Dar às Inspecções de sistemas de aquecimento e AC maior formalismo e exigir um 
relatório escrito de cada inspecção;

 Traçar, até 2015, um Plano “ambicioso” e coerente (incentivos?) para reabilitar os 
edifícios existentes em Portugal até 2020;

 Todas as outras novas exigências da nova EPBD já estão implementadas em 
Portugal no conjunto dos DL 78 a 80/2006, mas há que continuar a melhorar o 
funcionamento de todo o SCE (e até repensar os certificados actuais, para a 
entrada dos edifícios energia-zero – nova categoria necessária).

ConclusõesConclusões

 A pressão da Europa para edifícios mais eficientes vai ser mais 
intensificada, e é um movimento irreversível;

 Credibilizar a Certificação será uma prioridade, em várias 
frentes;

 Pretende-se motivar um maior ritmo para as reabilitações 
energéticas de edifícios, pois só assim se poderão reduzir as 
emissões derivadas dos edifícios Plano Nacional até 2015;
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emissões derivadas dos edifícios – Plano Nacional até 2015;
 Portugal deverá acompanhar esta tendência europeia e, de-pois

do “choque” da 1ª EPBD, com a Certificação obrigatória, há que 
preparar um novo choque: edifícios novos “Energia-Zero” até 
2020 (e Edifícios Públicos até 2018…);

 O nível de ambição em Portugal, até agora, e nomeadamente 
nas Escolas, não tem sido demasiado elevado – longe do A+;

 Tudo isto exige muitos €€€€…


