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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

Qualquer processo de certificação tem como principal objetivo informar o consumidor sobre o 

desempenho de um produto que vai adquirir ou usar. A certificação energética pretende informar 

sobre os consumos futuros do produto, ou seja, sobre os custos que o consumidor pode esperar 

ter de incorrer no futuro se o adquirir e/ou utilizar usando um determinado padrão de referência.  

Para equipamentos produzidos em série, isto é algo com que todos já estão familiarizados, desde 

os frigoríficos às máquinas de lavar e, também a fornos e pequenos aparelhos de ar- condicionado. 

Os fabricantes e vendedores apresentam na sua publicidade a classe de desempenho como 

argumentos de venda, e os consumidores são encorajados a escolherem modelos com bom 

desempenho sabendo que, se o não fizerem, irão pagar mais pela sua utilização, num contexto de 

custos da energia cada vez mais elevados. 
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

Se as políticas europeias estabelecem a necessidade de certificar produtos de consumo como os 

pequenos eletrodomésticos, não poderiam ignorar também os edifícios como consumidores de 

energia. O sector representa 40% das necessidades globais de energia a nível europeu, mais do 

que todo o sector dos transportes, em que o consumo, “os litros aos 100”, são também um fator 

determinante nas estratégias de venda e de compra de veículos. E se, nesses 40%, também se 

inclui o consumo derivado dos pequenos eletrodomésticos, há uma fração muito significativa que 

tem a ver com o próprio edifício, nomeadamente para controlo de temperatura (aquecimento e 

arrefecimento), humidade, iluminação, qualidade do ar, etc.  
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

Por isso a UE determinou, através de uma diretiva (EPBD) publicada em 2002, que passaria a ser 

obrigatória, a partir de 2006/2009, a certificação energética de todos os edifícios que entrassem 

no mercado a partir dessa data, ou por construção nova, ou por reabilitação dos edifícios 

existentes, ou por simples revenda ou aluguer de qualquer edifício, de habitação ou de serviços. 

Mas aqui, no objetivo, acaba a semelhança entre a certificação de edifícios e de um qualquer 

produto de série. Nestes, por amostragem, basta selecionar um pequeno número de unidades, 

submetê-las a um ensaio normalizado, e obter a classificação energética correspondente, aplicável 

a toda a série.  
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

Os edifícios são todos diferentes uns dos outros, cada um tem a sua arquitetura e a sua identidade, 
que dá a imagem que temos de diversidade na paisagem e que, certamente, queremos preservar.  

 

Portanto, 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 
fração). E, obviamente, com um custo associado a cada intervenção de certificação.  

Este enquadramento levou a que, Portugal e a maioria dos Estados Membros da União Europeia, 
implementasse esquemas de certificação energética de edifícios. 

 

Em Portugal  foi então criado o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 
Interior nos Edifícios (SCE) aprovado através do Decreto-lei n.º 78/2006 de 04 de abril, com as 
seguintes linhas mestras:  
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

• Quem emite os certificados energéticos são técnicos (Peritos Qualificados - PQs) com formação 
de base adequada (engenharia ou arquitetura), já com alguma experiência profissional (em 
Portugal, 5 anos de trabalho relacionados com o projeto térmico de edifícios ou sistemas de 
climatização), e que receberam um treino adicional específico para realizar este tipo de 
trabalho; 

• A emissão é feita com base numa metodologia padronizada que possa garantir, com elevada 
probabilidade, que dois quaisquer PQs cheguem à mesma classificação energética para o 
mesmo edifício; 

• A metodologia de emissão dos certificados tem de ser suficientemente precisa para conduzir a 
resultados realistas mas, simultaneamente, tem de admitir simplificações que não resultem em 
custos exagerados para os consumidores; 

• Dada a componente humana em todo o processo, e a possibilidade de erro, há necessidade de 
verificar, por amostragem aleatória, todo o processo de emissão de certificados. 
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

O quadro legislativo anterior suportado pelo Decreto-Lei n.º 78/2006 de 04 de abril que aprovava 

o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do ar Interior nos Edifícios (SCE), foi 

revisto em 2013 e encontra-se materializado através do Decreto-Lei 118/2013 de 20 de agosto, 

alterado sucessivamente pelo Decreto-Lei 194/2015 de 14 setembro e Decreto-Lei 251/2015 de 25 

de novembro e a demais legislação complementar subsequente. Esta revisão veio criar uma 

dicotomia entre a eficiência energética e a qualidade do ar interior ao retirar a obrigatoriedade de 

auditorias em edifícios novos de comércio e serviços em fase de emissão de licenças de utilização, 

e mais grave ainda, retirou a obrigatoriedade de auditorias periódicas ao longo da vida útil dos 

referidos edifícios. 
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 

• Esta legislação, contudo, manteve, avisadamente, a obrigação de cumprimento dos valores 
mínimos de caudal de ar novo para cada espaço dos edifícios, devendo ser verificada, quer na 
fase de projeto, quer no final da obra, em projeto atualizado.  

 

• Os edifícios de comércio e serviços, após a obtenção da licença de utilização, ficarão, segundo 
esta legislação e em todas as circunstâncias, sujeitos ao cumprimento dos limiares de proteção 
e condições de referência dos poluentes constantes na Portaria nº 353-A/2013 de 4 de 
dezembro.  

 

• A legislação nada refere quanto a necessidade de se proceder a auditorias da QAI, no final da 
obra, e remete apenas para o IGAMAOT a fiscalização dos limiares de proteção de acordo com 
metodologias e condições de referência previstas na portaria anteriormente mencionada. 
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A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

Tradicionalmente em Portugal foram-se construindo habitações, umas vezes “com o clima”, através 
do saber de experiência feito, outras “contra o clima”, obedecendo apenas às vontades da pressão 
imobiliária. 

Assistimos nas décadas de 1970 e 1980 à construção de habitações que do ponto de vista do 
conforto térmico não apresentavam um desempenho mínimo adequado às exigências das regiões 
ou locais onde eram construídas.   

 

Somente ao fim de alguns anos, em 1990, foi publicado o RCCTE - Regulamento das características 
do comportamiento térmico dos edificios (Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de fevereiro), que tinha por 
objetivo principal a melhoria da qualidade térmica da envolvente, mediante intervenção na 
conceção do projeto e na construção dos edifícios, tendo constituído um passo significativo no 
sentido da melhoria das condições de conforto térmico na generalidade dos edificios. 
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

Posteriormente foram publicados, em sua substituição, o Decreto-lei n.º 80/2006 (RCCTE) 

publicado a 4 de abril e mais recentemente o Decreto-lei n.º 118/2013 (SCE) publicado a 20 de 

agosto, que integrou o regulamento REH – Regulamento do desempenho energético dos edifícios 

de habitação, que tem sido objeto de sucessivas atualizações. 

Este conjunto de diplomas trouxe, sem dúvida, ao setor da construção, um acréscimo significativo 

da qualidade térmica das novas habitações. Porém, somos confrontados com situações, algumas 

delas dramáticas, nos períodos críticos de inverno e de verão, através de notícias que os media 

têm muito bem sabido veicular, dando-nos a conhecer a realidade do país para além dos 

regulamentos e das estatísticas. 
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

A consciencialização da sociedade para o problema acontece, sobretudo, através das notícias nos 

meios de comunicação social, aquando da ocorrência de vagas de frio ou de calor, que 

representam apenas uma pequena parte dos casos declarados e, provavelmente, uma ainda 

menor parte de todos os casos isolados estimados.   

 

Destaquemos algumas notícias recorrentes sobre esta temática que tomámos a liberdade de 

extrair da comunicação social: 
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

• Em Portugal morre-se de calor, morre-se de frio, morre-se estupidamente por falta de uma 
cultura de prevenção e de risco. Morre-se também porque à vida humana é dado um baixo 
valor quando comparado com a cotação dos bens de ostentação e consumo (Citador – Nélson 
Veiga - Capital 23-08-2003) 

• Idosos sozinhos morrem junto à lareira – em dois anos morreram 49 idosos devido a quedas na 
lareira, segundo dados do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (Sol 03-11-
2013) 

• Quando começa a época do frio, as autoridades ligadas à proteção civil e à saúde reforçam as 
recomendações de segurança, em especial as que são dirigidas aos grupos de risco, nos quais 
os idosos se incluem. A autoridade nacional de proteção civil sublinha que nas divisões que 
têm aquecimentos a lenha (lareiras, braseiras e salamandras) “devem ser abertas janelas para 
permitir fazer a renovação do ar”, de modo a “evitar a acumulação de monóxido de carbono – 
um gás venenoso que pode ser mortal” (Sol 03-11-2013) 
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

• Risco de pobreza diminui mas 1 em cada 5 não tem dinheiro para manter a casa aquecida 
(Expresso 17-12-2016) 

• Em Portugal morre-se de frio (Expresso 26-12-2016) 

• Morrer pelo fogo para não morrer de frio – 8 mortos em janeiro a aquecer a casa (Diário de 
Notícias 31-01-2017) 

 

• Em 2017 um total de dois milhões e 399 mil portugueses estavam em risco de pobreza ou 
exclusão social, o que corresponde a menos 196 mil comparativamente a 2016, segundo dados 
estatísticos recentemente divulgados (INE 30-11-2018) 

 

A falta de condições de isolamento das habitações está em geral na origem da morte de idosos, a 
população mais vulnerável, devido às baixas temperaturas que se fazem sentir no inverno. 

A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA NA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFICADO 

POBREZA ENERGÉTICA 

Serafin Graña – Coordenador da Especialização em Engenharia de Climatização 

17 



POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

De acordo com uma investigação, que analisou as potenciais causas de mortalidade no inverno em 

14 países europeus, “Portugal tem a maior taxa (28 por cento) de mortalidade no inverno”, 

seguido de Espanha e Irlanda, ambos com 21 por cento. 

Reportamos também a investigação conduzida por Sofia Simões, investigadora e especialista do 

Centro de Investigação para o Ambiente e Sustentabilidade (CENSE) da Faculdade de Ciências e 

Tecnología da Universidade Nova de Lisboa, materializada no estudo recentemente realizado no 

âmbito do projeto ClimAdapt.local (Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas), 

que abrangeu 29 municípios de todo o país, para ajudar as autarquias na adaptação às 

consequências das alterações climáticas.  
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

O estudo evidencia algumas situações relevantes referindo, entre outras, que além da falta de 

isolamento das habitações, também a fraca capacidade económica das famílias para poderem 

aquecer a casa, devido por um lado à inexistência de equipamentos adequados e eficientes 

energeticamente e também o elevado custo das energias, conduz ao estado da pobreza ou 

escassez energética, tema que é trabalhado há duas décadas no Reino Unido e que tem ganho 

cada vez mais importância na Europa. Aquecer a casa durante o inverno é uma impossibilidade 

para uma grande parte da população idosa em Portugal. E nem a tarifa social de energia ajuda, 

porque estas pessoas não têm equipamentos elétricos, ou mesmo alternativamente aparelhos a 

gás, dado que em geral as pessoas no meio rural utilizam a lenha para aquecer as suas casas.  
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

Esta situação conduz uma significativa faixa da população à “pobreza energética” – em que 

se utiliza pouca energia e a que se utiliza é mal utilizada ou seja de forma ineficiente. Esta é 

uma situação que não é exclusiva das famílias com menos recursos mas também das famílias 

com recursos moderados. 

Dado que Portugal é um país mediterrânico, a investigação conduzida por Sofia Simões, 

alarga também o conceito de “pobreza energética”, abordando também o arrefecimento das 

casas no verão, problema que atingirá 29% da população, segundo esta cientista do CENSE.  
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

Nos meses de verão a situação é também preocupante:  

 

• 2016 foi o ano mais quente desde que há registos – dados de três agencias  internacionais 
mostram que o planeta bateu recorde de temperatura pelo terceiro ano consecutivo (Público 
18-01-2017). 

 

• A onda de calor ocorrida em 2013 teve, segundo dados da Direção Geral de Saúde, um impacto 
apreciável na mortalidade, situando-se,  quando comparada com as ondas de calor que 
afetaram Portugal em 1981, 1991  e 2003, no terceiro lugar, atrás da onda de 1981 (excesso de 
1.900 óbitos) e de 2003 (1.953 óbitos a mais), mas ultrapassando a de 1991 (excesso de  1.000 
óbitos).  
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POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 

 

O estudo também conclui que, «do ponto de vista do verão, das ondas de calor e das necessidades 

de arrefecimento, a situação vai piorar», devido ao aumento da temperatura, que em alguns 

concelhos pode chegar a três graus, originará uma maior incidência de ondas de calor, chuvas 

abundantes e repentinas, e cheias. 
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MEDIDAS A ADOTAR PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Implementar com realismo medidas 

 ao nível da proteção da envolvente (otimizando o isolamento térmico) quer para o verão quer 

para o inverno; 

 assegurar a ventilação dos espaços com taxas de renovação de ar adequadas e considerar 

recuperação de calor se economicamente viável e eficiente; 

 prever sombreamento eficaz para proteção solar no verão; 

 complementar se possível com energias renováveis nomeadamente o solar térmico para a 

produção de AQS (água quente sanitária)recorrendo à utilização de energia elétrica renovável 

como sistema de apoio, em substituição de combustíveis fósseis gasosos, líquidos ou sólidos. 
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Estamos perante um grande desafio ─ Estado, Sociedade, Comunidades e 

Cidadãos ─ onde a Engenharia e também a Arquitetura não poderão ficar 

excluídas e terão obrigatoriamente uma forte presença e um papel relevante. 
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