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As Diretivas Europeias 

 Diretiva 2002/91/CE, de 16/12 

 Diretiva 2010/31/UE, de 18/6 

 

 Diretiva 2006/32/CE, de 5/4 

 

 Diretiva 2012/xx/UE, a aguardar publicação 

 
 

E ainda a: 

 Diretiva 2009/28/CE, de 23/4 
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EPBD – Desempenho Energético dos Edifícios 

ESD – eficiência energética na utilização final e aos serviços energéticos 

EED – eficiência energética 

RES – promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 



A EPBD de 2002 

 A EPBD de 2002 tinha como enfoque a melhoria 
do desempenho energético dos novos edifícios; 
 

 Só impunha requisitos aos edifícios existentes 
quando acontecesse uma grande reabilitação; 
 

 O sector dos Edifícios será sempre ineficiente 
enquanto houver um grande número de edifícios 
existentes ineficientes – a taxa de renovação do 
parque construído é de cerca de 1 a 2% por ano, 
muito lenta para ter qualquer impacto no médio 
prazo; 
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A EPBD de 2010 

 A EPBD de 2010 adotou uma postura muito mais 
“agressiva”:  
 Os novos edifícios serão “nearly-zero energy” (NZEB) a 

partir de 2020 (edifícios públicos a partir de 2018); 

 Os requisitos mínimos (envolvente e sistemas energéticos) 
terão ser calculados pela metodologia “Cost-Optimal” – 
prazo: 23/3/2013. 

 Todas as oportunidades para melhorar o desem-
penho energético durante qualquer reabilitação 
devem ser aproveitadas: 
 Nas reabilitações propriamente ditas; 

 Ou componente a componente, na envolvente ou nos siste-
mas energéticos, sempre que for feita uma substituição, em 
que serão exigidos novos componentes que cumpram os 
requisitos mínimos “cost-optimal”. 
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A EPBD de 2010 e a EED de 2012 

 Ambas as novas diretivas exigem que os EM da 
UE têm de estabelecer e implementar um plano 
nacional (ou regional) para reabilitar o parque 
de edifícios existentes; 

 O plano deve ser incluído nos NEAP (National Energy 
Action Plans) exigidos pela ESD (e agora pela EED); 

 A EED obriga os EM da UE a reabilitar 3% do seus edifícios 
públicos por ano (média ao longo de 5 anos – base: área 
útil), dando prioridade aos menos eficientes; 

 Para estabelecer a prioridade dos edifícios a 
reabilitar, os EM devem fazer a certificação 
energética  de todos os edifícios públicos com  
mais de 500 m2 (ou 250 m2 depois de 9/7/2015); 

 Objetivo: reduzir os consumos reais de energia! 
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Prazos 

 Transposição da EPBD: 9 de Julho de 2012 

 

 Plano nacional para os NZEB – Setembro de 
2012 

 

 Plano nacional para reabilitação de edifícios 
(EED) – 30 de Abril de 2014 
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Perspectivas para a Reabilitação 
Energética de Edifícios em Portugal 

 Legislação e pressão europeia, existem; só 
exigem implementação de medidas com 
viabilidade económica; 
 

 A implementação em Portugal está atrasada; 
 

 A implementação tem custos elevados, e a 
situação atual não é favorável; 
 

 Haverá fundos europeus que podem financiar 
estas atividades (relatório CE em Dez 2012); 
 

 Mais tarde ou mais cedo, o esforço sério de 
reabilitação terá que começar em Portugal. 
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