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11.as Jornadas de Climatização  

Eficiência energética nos Edifícios 

 

A visão da Ordem dos Engenheiros 

Ordem dos Engenheiros – 13 de Outubro de 2011 

Eng.º Luis Malheiro / Eng.º Serafín Graña 
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A IMPORTÂNCIA 
DA 

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
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A Ordem dos Engenheiros e em especial a 

Especialização em Engenharia de Climatização  
reconheceu desde a primeira hora a importância 
dos objectivos que a União Europeia se propôs ao 

nível da Eficiência Energética e, 
consequentemente, da Certificação Energética  
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A experiência destes últimos anos permite-nos concluir  que houve  
significativos avanços no sector da engenharia de climatização 
desde que foi implementada a Certificação Energética: 

 

►Conseguiu o acréscimo de rigor e qualidade nos vários domínios: 

     • na elaboração dos projectos; 

     • na execução das instalações; 

     • na fiscalização de obra (ainda não totalmente conseguido !); 

     • na recepção e comissionamento da obra; 

     • na condução das instalações; 

     • na manutenção das instalações. 

 

►Promoveu a oferta de produtos imobiliários energeticamente mais 
eficientes e com níveis de QAI superiores. 

 

►Ofereceu ao mercado produtos imobiliários certificados. 
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Vantagens da Certificação Energética: 

      
►Permitirá aos potenciais compradores ou inquilinos de um edifício ou de 
uma fracção autónoma receber, através do certificado energético, 
informações correctas sobre o desempenho energético do edifício e 
conselhos práticos sobre a forma de o melhorar. 

 

►Oferecerá aos ocupantes uma garantia de conforto e qualidade do ar 
interior. 

 

►Permitirá reduzir os custos de exploração dos Edifícios quer quanto aos 
Consumos quer quanto à Manutenção, contribuindo fortemente para a 
redução dos “Custos de Condomínio.” 

 

Pena é que a Certificação de Edifícios de Serviços (com A>1000 
m2) não tenha verdadeiramente arrancado devido à falta de 
fiscalização da ADENE, o que tornou esta Certificação, na 
prática, um acto voluntário em vez do acto obrigatório previsto 
na Lei.    
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REVISÃO DOS REGULAMENTOS 
PARTICIPAÇÃO DA O.E. NAS COMISSÕES  
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A Ordem dos Engenheiros fez-se 
representar nos diversos Grupos 
de Trabalho constituídos para a 
revisão da legislação do SCE  

 

► No GT RCCTE 

 - Engº Hipólito de Sousa 

 - Engª Helena Corvacho  

  

► No GT RSECE-Energia 

      - Engª Isabel Sarmento 

 - Engº António Matias 

  

► No GT RSECE-QAI 

      - Engº Manuel Gameiro da Silva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

► No GT SCE  

     - Engº Luis Malheiro da Silva 

     - Engº Serafin Graña 

 

► Na CA SCE 

     Comissão de  Acompanhamento 

     do Protocolo entre a DGEG e as  

     Associações Profissionais no 

     âmbito do SCE. 

     - Engº Luís Malheiro 
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e no Grupo de Coordenação e Integração  

 

►GCI 

  - Engº Luis Malheiro da Silva por delegação do Engº Victor Gonçalves de 

    Brito (Vice Presidente da O.E) 

  

Os Grupos de Trabalho, a Comissão de Acompanhamento e o Grupo 
de Coordenação e Integração integram ainda outras entidades, 
ordens profissionais, associações profissionais e organismos 
estatais. 

 

Ao longo do último ano foram efectuadas diversas reuniões para 
análise de contributos e elaboração de propostas estando a ser 
elaborado pela ADENE, entidade gestora do SCE, um documento de 
síntese, na forma de diploma legal, para apresentação e discussão 
pública em data que será anunciada oportunamente, tendo em 
conta que Portugal deve proceder à Transposição da Directiva a 
partir de 9 de Julho de 2012.  
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 CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA 

 

   QUESTÕES RELEVANTES  
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► Fiscalização / Procedimentos 

 

► Custos dos Certificados 

 

► Estudo de Melhorias / Custos associados 

 

► DCR’s e CE’s versus  Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março 

 

► Certificados Provisórios / Inevitabilidade 
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 Fiscalização / Procedimentos 

 

Vantagens reconhecidas: 

 

►Possibilita o Controlo de Qualidade dos Certificados 

 

►Permite a detecção e correcção de: 

     • irregularidades processuais 

     • situações de inconformidade 

     • situações anómalas ou fraudulentas 

 

►Possibilita o nivelamento de resultados 

     (Fracções autónomas ou Edifícios similares terão classificação 

     idêntica) 
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 ► Poderá através de uma acção efectivamente pedagógica induzir 

melhoria de qualidade na emissão de futuros certificados.  

 

     É salutar que a acção de fiscalização esteja imbuída 

     primeiramente de uma intenção pedagógica/formativa e 

     não vise exclusivamente uma acção meramente punitiva. 
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Custo dos Certificados 

 

A ADENE como entidade gestora do SCE fez passar a ideia de que os 
certificados não poderiam representar custos exagerados para os 
consumidores.  

 

Chegaram a divulgar-se, directa ou indirectamente, valores de 
honorários ou tempos de afectação, desligados da realidade, o que 
levou ao desinteresse de alguns técnicos e à captura do negócio por 
empresas de intermediação de baixa qualidade. 
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 Custo dos Certificados 

 

Não se questiona a livre concorrência entre PQ’s, que será sempre 
salutar, questiona-se sim a qualidade dos certificados emitidos.  

 

Como sabemos os edifícios são todos diferentes uns dos outros, 
cada um tem arquitectura e identidade próprias e situações por 
vezes de grande especificidade, que tornam impossível definir um 
valor padrão de honorários.  

 

A Certificação Energética dos edifícios não pode aplicar o princípio 
da amostragem: cada caso é um caso e exige um Perito para fazer, 
individualmente, o estudo de cada edifício (ou fracção). E, 
obviamente, com um custo específico associado a cada edifício 
certificado. 
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 Algumas questões para reflexão: 

 

Será que a pressão sobre preços anormalmente baixos se mantém 
tendo em conta os níveis de qualidade exigíveis ? 

 

Será que a Fiscalização sobre os Certificados emitidos veio 
contribuir para que os PQ’s melhorassem a sua prestação 
profissional ? 

 

Se situações anómalas de mercado persistirem será que os PQ 
estarão em vias de desistir da Certificação ? 
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 Estudo de Melhorias / Custos associados 

 

O certificado de desempenho energético inclui obrigatoriamente 
medidas de melhoria do desempenho energético do edifício ou 
fracção autónoma desde que economicamente viável.  

 

Quem emite o certificado deve, usando a sua experiência e 
conhecimentos, poder identificar facilmente essas oportunidades 
de melhoria, nomeadamente: 

 

►na envolvente (isolamentos e sombreamentos) 

►nos sistemas energéticos (equipamentos de produção de frio e 
calor, ventilação, redes de distribuição de fluidos, etc) 

►na iluminação 

►na utilização de energias renováveis 

 

e recomendá-las no certificado. 
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 Estudo de Melhorias / Custos associados 

 

As recomendações incluídas no certificado de desempenho 
energético devem ser tecnicamente viáveis para o edifício em 
estudo, e devem também incluir uma estimativa em relação ao 
leque de períodos de retorno do investimento ao longo do seu ciclo 
de vida.  

 

O PQ deve recomendar apenas medidas realistas 
quer do ponto de vista técnico quer do ponto de 
vista económico ! 

 
Este estudo de melhorias deverá ser valorizado e contabilizado no 
custo do certificado. Esta situação evidencia a impossibilidade de 
emissão de certificados a “preços quase zero”. 
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 DCR’s e CE’s versus  Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março 

 

 

A emissão de DCR’s e CE’s aparece hoje no licenciamento camarário 
em competição com o Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março.  

 

Entendemos que o legislador estava certamente distraído e a 
ADENE tem que clarificar urgentemente este assunto. 
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 Certificados CE Provisórios / Inevitabilidade 

 

A verificação da totalidade dos requisitos para emissão do CE entre 
outros, 

 

►existência do Plano de Manutenção 

►contratação do TRF 

►etc, etc, (…) 

 

não se compagina no tempo com a abertura e entrada em 
funcionamento dos edifícios pelo que a não existência de 
certificados provisórios é um convite à ocultação dos problemas e à  
marginalização do SCE. 
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RESULTADOS DO ACTUAL 
ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR 

E 
EXEQUIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO 

DA 
NOVA DIRECTIVA 
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O Aumento homólogo do consumo colectivo 2010/2009 foi de 
5,5% (*) (4,3% com correcção das temperaturas e dias úteis). 

 

A evolução do PIB foi no mesmo período inferior a 1% (?) em 
clima de recessão económica. 

 

O apelo à eficiência energética está a falhar. 

 

 

 
(*) Dados da REN 



A oportunidade da transposição 
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Considerando que a nova directiva europeia e o enquadramento 
regulamentar futuro obrigará, inevitavelmente, a: 

 

• um esforço adicional na qualidade das soluções de projecto 

     (Arquitectura e Engenharia); 

• uma exploração mais responsável dos edifícios nomeadamente  
em termos de condução e manutenção; 

• consideração de soluções activas suplementares de produção de 

     energia com recurso a energias renováveis; 

 

seremos confrontados com: 

 

• custos adicionais de investimento inicial (de projecto e 
construção); 

• redução significativa dos custos de exploração associados 

 

o que poderá configurar períodos de retorno elevados. 
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A crise financeira actual (da qual não nos libertaremos 
nos próximos 5 anos) 

 

•Dificulta o acesso ao crédito; 

•Altera a subsidiação das soluções de produção de energia: 

- Fotovoltaica  

- Eólicas  

- Cogeração 

o que, em simultâneo com o aumento do custo da energia torna 
por um lado mais fundamental a redução dos custos de 
exploração mas por outro inviabiliza, em grande parte dos casos, 
sobrecustos no investimento inicial. 

 

Não acreditamos que as políticas de financiamento 
europeias possam ter tradução efectiva em Portugal.  
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A acrescer a estas dificuldades a recusa do Governo anterior em 
implementar a telecontagem para a B.T. (mercado doméstico e 
PME’s) e em regulamentar a figura do OLMC (Operador Logístico 
da Mudança de Comercializador) tem vindo a ser, também, um 
factor de redução da competitividade, impedindo a verdadeira 
liberalização do mercado o que corresponde a uma protecção ao 
incumbente, o que mais uma vez prejudica o consumidor. 
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Muito obrigado pela v/ atenção e paciência 

 

Fim da Apresentação 
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ANEXO 
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Directiva Europeia nº 2010/31/EU de 19/05 

 

Artigo 2.º 

 

Definições 

«Edifício com necessidades quase nulas de energia», um edifício com 
um desempenho energético muito elevado, determinado nos termos do 
anexo I. As necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas 
deverão ser cobertas em grande medida por energia proveniente de 
fontes renováveis, incluindo energia proveniente de fontes renováveis 
produzida no local ou nas proximidades;  
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Directiva Europeia nº 2010/31/EU de 19/05 
 

Artigo 6.º 
 

Edifícios novos  

 
1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar 
que os edifícios novos cumpram os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade com o artigo 4. o  

Relativamente aos edifícios novos, os Estados-Membros asseguram que, 
antes do início da construção, seja estudada e tida em conta a 
viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos de 
elevada eficiência, tais como os a seguir enumerados, caso estejam 
disponíveis:  

 

a)Sistemas descentralizados de fornecimento energético baseados em 
energias provenientes de fontes renováveis;  

b) Co-geração;  

c) Redes urbanas ou colectivas de aquecimento ou arrefecimento, em 
especial baseadas total ou parcialmente em energia proveniente de 
fontes renováveis; (…) 
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Directiva Europeia nº 2010/31/EU de 19/05 

 

Artigo 8.º 

 

Sistemas técnicos dos edifícios 

 

Os Estados-Membros incentivam a introdução de sistemas de 
contagem inteligentes para os edifícios em construção ou sujeitos a 
grandes renovações, não deixando de garantir, neste contexto, a 
observância do disposto no ponto 2 do anexo I da Directiva 
2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade ( 1 ). Os Estados-Membros podem igualmente incentivar, 
se for caso disso, a instalação de sistemas de controlo activos, 
nomeadamente sistemas de automatização, controlo e monitorização, 
destinados a poupar energia.  


