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Com toda a energia.

Obrigado!

Energy Performance Certificates (EPC) scheme in Portugal
1+12 best practices and actions based on EPCs
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Desempenho energético dos edifícios 
Distribuição por classe energética e tipo de edifício

Edifícios de habitação Edifícios de comércio e serviços

nZEB 2021

nZEB – edifícios de necessidades quase-nulas

~15%

nZEB 2021

~18%
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Certificação energética e a valorização dos imóveis
Variação do preço de transação por classe energética
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Diretiva edifícios (EPBD) 2021
Principais novidades

Modernização 
e integração de sistemas

Financiamento

Renovação dos edifícios
• Edifícios de emissões zero como novo 

standard para edifícios novos
• Consideração do Potencial de Aquecimento 

Global
• Eliminação de financiamento a combustíveis 

fósseis

• Padrões mínimos de desempenho 
energético

• Certificados energéticos
• Planos de renovação dos edifícios
• Reforço do papel dos Técnicos 

Qualificados

Descarbonização

• Financiamento sustentável e alívio da 
pobreza energética

• Introdução de um standard para uma 
renovação profunda

• Passaportes de renovação

• Infraestrutura para mobilidade sustentável
• Smart readiness indicator (SRi)
• Qualidade do ar interior: Ventilação e outros 

sistemas técnicos
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Ø Objetivo: Converter o parque imobiliário até 2050
ü Descarbonizado
ü De elevada eficiência energética 

ü Transformação dos edifícios em edifícios com necessidades 
quase nulas de energia

Políticas e ações para incentivar 
renovações profundas

Foco nos edifícios menos eficientes e na redução da 
pobreza energética

Estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios (ELPRE)
Documento estratégico para a reabilitaçã energética dos edifícios
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Estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios (ELPRE)
Eixos da ELPRE

A ELPRE para Portugal assenta em 3 eixos:

Melhoria das condições de vida dos 
ocupantes dos edifícios1
Oportunidade de crescimento 
económico2
Cumprimento das metas ambientais e 
energéticas3

Redinamização da economia num 
cenário pós COVID 19 

+
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Estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios (ELPRE)
146 ações em 7 eixos de atuação

EA1 - RENOVAÇÃO DO 
EDIFICADO

EA2 - EDIFÍCIOS 
INTELIGENTES

EA3 - CERTIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA

EA4 - FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO

EA5 - COMBATE À POBREZA 
ENERGÉTICA

EA6 - INFORMAÇÃO E 
CONSCIENCIALIZAÇÃO

EA7 – MONITORIZAÇÃO

Criar um ambiente financeiro favorável à renovação profunda do parque edificado nacional

Fomentar a inteligência dos edifícios, tornando-os mais eficientes, seguros e confortáveis

Reforçar o papel e o contributo do sistema de certificação energética para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios

Aumentar a capacidade técnica dos profissionais da construção e da energia

Combater a pobreza energética, e reduzir os encargos com energia e água, apoiando as famílias
mais vulneráveis na renovação das suas habitações
Consciencializar os cidadãos e as empresas públicas e privadas para os benefícios energéticos e
não energéticos da renovação
Plano de monitorização da ELPRE assente num conjunto de indicadores e mecanismos de
acompanhamento do progresso
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Estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios (ELPRE)
Investimento até 2050

Volume de negócios anual do 
setor da construção **

Pressupostos: Taxa de Inflação 1,5%; Taxa de Iliquidez 1,0%; Taxa de risco 0,0%; Taxa de desconto 2,52%
*Eurostat Jan 2020 – Questionário sobre a capacidade das populações para aquecer as suas casas; ** PORDATA; *** APCMC (previsão 2020)

2006 è 34.500 M€; 2018 è 21.200 M€ 

Volume de negócios anual na 
reabilitação de edifícios ***

7.000 M€ 
Residencial

Não residencial

5.800 M€ 

1.400 M€ 

Dinâmica atual

SACE em edifícios residenciais: 1.500 M€; SACE em edifícios não residenciais: 4.000 M€
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Plano de Recuperação e Resiliência
Articulação com a ELPRE

96 M€

130 M€

40 M€

20 M€


