
 
 

A Nova Regulamentação de Eficiência Energética dos Edifícios 

 
 

Ordem dos Engenheiros, 25 de Fevereiro de 2014 



• Associação empresarial de 
âmbito nacional 

 

• Cerca de 170 empresas 

 9.000 postos de trabalho 

 4 mil milhões € de VN 

 

• 3 Divisões Sectoriais 

– Eletrónica e TIC 

– Material Elétrico 

– Eletrodomésticos 

Filiações 

Cooperação 

Fundadora 



   Cópia e impressão 

   A/V (TV, som, imagem) 

   Informática  

   Telecomunicações 

   Radiocomunicações 

   Imagem Médica 

   Componentes eletrónicos 

Eletrónica – 70 empresas 

Eletrodomésticos – 32 empresas 

   Grandes Eletrodomésticos (linha branca) 

   Pequenos Eletrodomésticos 

Material Elétrico –  86 empresas 

Material de instalação e distribuição de energia 

Cabos e condutores 

Iluminação 

Automação, controlo, instrumentação 

Intercomunicação, segurança, domótica 

Equipamento para energias renováveis 

AVAC, motores, máquinas, ferramentas 

Fabricantes / 
Importadores: 
 54 empresas 

Distribuidores / 
Grossistas: 

32 empresas 

Iluminação 



Agenda: 

 

1. Eficiência energética e regulamentação sobre eficiência energética 

2. A indústria de iluminação e a nova regulamentação 

3. Implementação. Financiamento. 



 

 + competitividade  
 + crescimento e emprego 
 

Há um enorme potencial de diminuição de consumos na 
Indústria, no sector Residencial e de Serviços  

para o mesmo ou melhor nível de desempenho. 
 

 No entanto… EE é uma “evidência” que não é “óbvia”! 

Eficiência energética  

1. Eficiência energética e a regulamentação sobre eficiência energética  









2. A indústria de iluminação e a nova regulamentação 

Revisão da Diretiva 2002/91/CE - EPBD  



antiga Directiva 2002/91/CE nova Directiva 2010/31/UE 

DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS (EPBD) 

 Maior exigência – ex: NZEB 2020 (2018 para AP) 

 Maior abrangência 

 Inclusão expressa da iluminação  

 Requisitos mínimos para sistemas técnicos 

 Incentivo ao uso de sistemas de controlo ativos 

• ADENE começara o  processo de revisão ex-RCCTE e ex- RSECE 



Sistemas de Iluminação 
 
• Empresas                         Secretaria de Estado / ADENE  Importância da 

Iluminação na EE dos Edifícios e na transposição da Directiva EPBD 
 
Em Junho de 2010, na DGEG, com ADENE e outras entidades  – AGEFE convidada  para 
dinamização  e coordenação de Conselho Consultivo de Iluminação – preparar proposta 
de requisitos de eficiência energética mínima para os sistemas de iluminação 

 

 

- Apresentação de proposta de requisitos ainda em 2010 
- articulação pontual com outras “comissões”. 
-  … aperfeiçoamento, discussão, remodelação, simplificação. 

+ 



•  Revisão RCCTE + RSECE: 

Regulamento dos sistemas energéticos de climatização em edifícios 

Regulamento dos sistemas energéticos e de climatização em edifícios 

RSECE 

Regulamento do desempenho energético dos edifícios de comércio e serviços RECS 

(SCE – REH – RECS)  
Nova Regulamentação da Eficiência Energética em Edifícios 

do RSECE ao RECS  



  Eficiência energética           Desenvolvimento sustentável  
                          + Crescimento, + Emprego  

  Regulamentação devidamente implementada 
  Financiamento eficaz  

3. Implementação. Financiamento.  





 Requisitos mínimos de EE nos produtos  

 - Eco-Design (Diretiva 2009/125/CE e medidas de execução) 
 Fiscalização do mercado / concorrência legal 
 
 Diretiva Eficiência Energética (Diretiva 2012/27/EU)  
 Que transposição? Art.ºs 4º e 5º ... 

 
• EED + EPBD exigem renovação / reabilitação anual de 3% dos edifícios 

públicos da administração central 

A implementação é crucial. Desafios na aplicação da regulamentação: 
Desempenho energético dos edifícios + Eco-design + Diretiva EE  



Nova Regulamentação da EE em Edifícios  
 (Requisitos mínimos de EE em edifícios) 
 – EPBD (Directiva 2010/31/EU) – SCE – REH – RECS 

 

 

 – papel da ADENE na gestão do SCE / articulação com Ordens e Associações 

– informação, clarificação, divulgação 

– medição, verificação, avaliação  

– 1.700 PQ  atualização de conhecimentos e competências é imprescindível 

     (PQ  avaliação + medidas de melhoria)  

– formação e qualificação de profissionais 

– equilíbrio e prudência quanto à simplificação de  procedimentos  

 (as alternativas podem ser mais complexas e menos eficazes) 

– procedimentos de avaliação adequados 

A implementação tem que ser efetiva 



 Condições para acesso a financiamento público : 

• Estrito cumprimento dos requisitos legais exigidos aos produtos 

– (Segurança, eco-design, RoHs, REEEs, …)  

• Requisitos regulamentares (RECS)  mínimos de desempenho energético 

• Monitorizar o desempenho – plano de M&V para cada projeto. Assegurar 
transparência e efetividade na determinação das poupanças e desempenho. 

Financiamento  Portugal 2020  importante para o  acréscimo sustentado do 
investimento no desempenho energético dos edifícios 

O financiamento tem que ser eficaz 



 Obrigado 

 www.agefe.pt 

http://www.agefe.pt/

