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A Reabilitação Energética é, no contexto atual, o setor com  
mais potencial de evolução  tanto a nível nacional como a nível Europeu 

• A nível europeu, os edifícios (residencial e 
serviços) são o sector maior consumidor 
de energia (40%) 

 

 

 

• Nos edifícios, há um potencial 
significativo de poupanças com 
viabilidade económica - 22% em 2010 
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A Política da UE e seus Instrumentos 

Plano de Ação Estratégico para a Energia 

Estratégia 20-20-20 (2007): 

• 20% de redução das emissões de carbono 

• 20% de aumento da eficiência energética 

• 20% da energia obtida através de fontes    

renováveis 

  

 Diretiva dos Serviços Energéticos (ESD) 

Diretiva 2006/32/EC 

  

Obriga a que os EM reduzam o seu consumo de energia em 1%/ano até 

2015 – algo impossível de atingir sem se intervir nos edifícios 
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Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada   

(EPBD-recast) 

Diretiva 2010/31/EU 
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• Redução das Emissões de Carbono como forma de combater as 

alterações climáticas 
 

• Promover o desenvolvimento de soluções sustentáveis e de eficiência 

energética M
o
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A Política da UE e seus Instrumentos 

  

 Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios 

(EPBD) 

Diretiva 2002/91/EC 

   

 Revisão da legislação térmica 
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O conceito de edifícios de balanço energético quase nulo não está ainda 

completamente clarificado, devendo cada Estado Membro defini-lo tendo 

em conta as especificidades locais 

 

Processo em curso… 

 

 

Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada  (EPBD-Recast) 

Diretiva 2010/31/EU 
 

 

Surgiu um novo conceito – Edifícios de Balanço Energético Quase Nulo 

 

•  Obrigatório para todos os novos edifícios a partir de 2020 

•  Obrigatório para edifícios públicos a partir de 2018 

A Política da UE e seus Instrumentos 
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A nova diretiva EPBD Recast (Diretiva 2010/31/EU): 

Após 2020 todos os edifícios novos  na EU devem ser edifícios de muito 

baixo consumo energético 

  

Tal significa que:  

• Edifícios com baixas necessidades energéticas devidas à envolvente 

 

• Equipamentos eficientes 

• Tanto quanto possível, as 

necessidades energéticas 

remanescentes devem ser 

asseguradas pela utilização de 

fontes de energia renovável 
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• Um forte investimento na 

envolvente dos edifícios 

 

 

• Aplicação de sistemas de alta 

eficiência para o aquecimento, 

arrefecimento, iluminação e AQS; 

 

 

• Integração de energias 

renováveis 

     (utilização e produção) 
 

 

 

 

 

O conceito de edifícios de balanço energético quase nulo implica: 
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• No entanto é impossível atingir os 

objetivos estabelecidos se não se atuar 

nos edifícios existentes 

 

• Caso a atuação se centre apenas em 

novos edifícios, ou até em grandes 

reabilitações, o período de tempo 

necessário para atingir os objetivos 

propostos será demasiado longo 

 

• É urgente encontrar meios para 

reabilitar edifícios de forma eficaz, 

eficiente e rentável do ponto de vista 

económico, de modo a atingir as metas 

de balanço energético / emissões de 

carbono quase nulo(as)  

Source: IEA ECBCS - Annex 50 



Tendo em conta as Diretivas Europeias em vigor no que se refere à 

Eficiência Energética, e no contexto atual, os países membros da EU 

enfrentam Grandes Desafios para os quais terão que encontrar uma 

resposta 

 

 

• Como reabilitar energeticamente o edificado tendo como 

objectivo as grandes metas da UE? 

 

• Como faze-lo de forma sustentável e numa perspectiva de 

optimização da relação custo/benefício?  

 

Como fazer? 



Tendo em conta as Diretivas existentes, cada estado membro da EU tem 

que elaborar os seus Planos de Reabilitação  

Para tal será necessário: 

 

 

• Definir metas para consumos 

     de energia e emissões de CO2  

 para os edifícios existentes 

 

•  Encontrar as melhores estratégias 

      de reabilitação numa perspetiva  

      custo/benefício 

 

Como fazer? 

São necessários Regulamentos que tenham em atenção as 

especificidades próprias dos edifícios existentes  
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As normas e regulamentos em vigor 

dão poucas orientações para a 

reabilitação de edifícios existentes 
 

 

 
 

As normas em vigor não respondem de 

forma eficaz aos diversos 

constrangimentos técnicos, funcionais 

e económicos deste tipo de edifícios  

 

Os Regulamentos na UE estão maioritariamente focados nos Novos 

Edifícios e Grandes Reabilitações 
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Maioritariamente, os requisitos visam promover a eficiência energética, 

resultando em procedimentos complexos e caros, dificilmente aceites 

pelos utilizadores, proprietários ou promotores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados os constrangimentos a que estão sujeitos os edifícios existentes, 

muitas vezes é difícil, senão impossível, atingir a meta dos edifícios de 

balanço energético quase zero de forma rentável 

 

 

Centro Histórico de Guimarães Centro Histórico do Porto 
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Será necessário flexibilizar a aplicação das medidas de reabilitação e tirar o 

foco das medidas de eficiência energética e balança-las com medidas de 

conservação de energia e de redução das emissões de carbono (ou seja com 

medidas de produção/utilização de energia renovável in situ) 

Nos edifícios existentes, a solução de reabilitação mais eficaz e mais rentável é 

muitas vezes uma combinação de medidas de eficiência energética, de 

conservação de energia e de redução das emissões de carbono 

Como fazer? 



É necessário determinar as melhores combinações possíveis de medidas de 

eficiência energética, conservação de energia e medidas de redução das 

emissões de carbono que conduzam à solução de custo ótimo e que tenham 

também em conta dois aspetos fundamentais:  

 

• constrangimentos existentes 

 

• co benefícios alcançáveis 

Os co benefícios são muitas vezes os motores das ações de reabilitação e no 

contexto nacional têm tanta ou mais relevância que as reduções das 

necessidades energéticas e dos potenciais consumos de energia 

 

Os co benefícios: 

• Aumento da qualidade e valor do edifício 

• Aumento de conforto 

• Redução das patologias 

• Redução dos custos de manutenção e uso do edifício 

 

Como fazer? 



Determinação do pacote de renovação de custo ótimo 

Situação de referência  

Custos 
Energéticos 

Custos de 
Investimento 

Custos de 
manutenção 

Energia Primária (kWh/m2.a) 

 
Custos(€) 

 
Custos(€) Custos – ao longo do ciclo de vida do edifício 



Determinação do pacote de renovação de custo ótimo 

Custos 
Energéticos 

Custos de 
Investimento 

Custos de 
manutenção 

Diferentes pacotes de 
medidas de reabilitação:  

 
Custos(€) 

Energia Primária (kWh/m2.a) 



Determinação do pacote de renovação de custo ótimo 

Referência 

 
Custos(€) 

Energia Primária (kWh/m2.a) 



Determinação do pacote de renovação de custo ótimo 

Referência 
Custo ótimo 

 
Custos(€) 

Energia Primária (kWh/m2.a) 



Determinação do pacote de renovação de custo ótimo 

Medidas rentáveis 

Referência 
Custo ótimo 

 
Custos(€) 

Energia Primária (kWh/m2.a) 



Como fazer? 

É necessário analisar diversas combinações de soluções de reabilitação e 

determinar qual a que conduz à solução de custo ótimo 

É necessário identificar as melhores estratégias de reabilitação que têm 

que ter em conta as três linhas de intervenção possíveis: 

Envolvente  

Equipamentos  

Integração de renováveis 



Como fazer? 

Envolvente - isolamentos da envolvente opaca e 

pontes térmicas, tratamento dos vãos, 

sombreamentos, … 

 

Fundamental para reduzir as necessidades 

energéticas, garantir um nível de conforto mínimo 

aos ocupantes, reduzir a incidência de patologias e 

reduzir a potência de eventuais equipamentos de 

climatização a instalar 

 

As ações na envolvente são as mais acessíveis e 

aquelas que no contexto nacional atual apresentam o 

maior potencial de aplicação devendo ser sempre a 

primeira opção desde que tal seja viável 



Como fazer? 

Equipamentos – a inclusão de equipamentos mais 

eficientes tem normalmente custos de investimento e 

manutenção elevados apresentando no contexto 

nacional atual uma relação custo/benefício menos 

favorável 

 

O investimento exclusivo na eficiência dos 

equipamentos instalados conduz a reduções 

significativas das necessidades energéticas mas não 

assegura as condições de conforto mínimas dos 

ocupantes 

 

No contexto atual, a prescrição exclusiva destas 

medidas é negativa pois a capacidade de investimento 

dos residentes é muito reduzida, não sendo na maioria 

dos casos os equipamentos instalados ou, se 

instalados, não utilizados 



Renováveis – a integração das renováveis tem ainda custos de 

investimento e manutenção muito elevados apresentando no 

contexto nacional atual uma relação custo/benefício desfavorável 

 

Como fazer? 



Para equipamentos elétricos poucos eficientes o aumento da qualidade da envolvente aumenta a rentabilidade da 

solução 

Para equipamentos mais eficientes a qualidade da envolvente tem menor impacto  

 

Energia Primária 

kWh/m2.ano 

Custos 

 

Equipamentos  elétricos + 

esquentador a gás 

 

Referência 

 

Caldeira a gás 

 

Bombas de calor 

 

Custo Ótimo 

 

Moradia T4 em Braga 

I2 V2 

EPS com 4, 5, 6 e 8 cm 

Uref atual = 0,6 

FV - Fotovoltaico 

ST – Solar Térmico 

Caso de Estudo 



Alguns constrangimentos identificados em intervenções de reabilitação 

Inquérito a Nível Europeu 

Questões mais relevantes 
 

• Falta de soluções integradas devidamente testadas e comprovadas  

• Falta de exemplos e de inspiração 

• Assimetria de informação – profissionais expressam  opiniões diferentes  

• Falta de requisitos claros 

• Falta de conhecimento sobre possíveis opções, potenciais benefícios e valor 

acrescentado das soluções 

• Incerteza sobre as poupanças conseguidas e o potencial de poupança de cada 

solução 

• Custo de investimento elevado 

• Falta de conhecimentos económicos 

• Falta de incentivos económicos ou de incerteza sobre os incentivos 

• A estrutura de propriedade (privado, público, proprietário, arrendatário) 

 



Conclusão 

 

• Criar metas e objetivos específicos para a reabilitação 

• Flexibilizar a aplicação regulamentar tendo em conta as especificidades e 

constrangimentos dos edifícios existentes 

• Aliviar o peso das medidas de eficiência energética 

• Incentivar o aumento de qualidade da envolvente dos edifícios 

• Encontrar as melhores estratégias de reabilitação numa perspetiva de 

otimização da relação custo/benefício 

 

• Compatibilização dos vários regulamentos 

• Incentivos à reabilitação 

 

                 OBRIGADA 

 

 


