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Consulta sobre a revisão da Diretiva 2010/31
/UE relativa ao desempenho energético dos 
edifícios

Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório.

Introdução

Tal como anunciado no , a Comissão adotou, em 14 de outubro de 2020, uma Pacto Ecológico Europeu
comunicação estratégica intitulada «Impulsionar uma Vaga de Renovação na Europa para tornar os 

. A referida comunicação inclui edifícios mais ecológicos, criar emprego e melhorar as condições de vida»
um plano de ação com medidas regulamentares, financeiras e facilitadoras específicas para os próximos 
anos e estabelece como objetivos, pelo menos, duplicar a taxa anual de renovação energética de edifícios 
até 2030 e promover renovações profundas. Estima-se que a mobilização de forças a todos os níveis para 
atingir estes objetivos conduza à renovação de 35 milhões de edifícios até 2030.

A Comunicação relativa à  confirma que as atuais medidas legislativas aplicáveis aos Vaga de Renovação
edifícios não serão suficientes para alcançar a meta climática da UE para 2030 de, pelo menos, 55 % de 
redução das emissões, nem o aumento previsto da ambição em termos de eficiência energética, nem o 
objetivo de neutralidade climática até 2050. Por conseguinte, a comunicação anuncia uma revisão da 
Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios (DDEE), bem como um conjunto de 
iniciativas legislativas e não legislativas de apoio, relacionadas com a renovação e a descarbonização de 
edifícios. A DDEE é a pedra angular da legislação europeia no domínio do desempenho energético dos 
edifícios e visa acelerar a transformação do parque imobiliário da UE, a fim de torná-lo altamente eficiente 
do ponto de vista energético e descarbonizado até 2050.

A Comunicação relativa à Vaga de Renovação já indicou alguns aspetos específicos que serão abordados 
na revisão da Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios, nomeadamente: a introdução gradual de 
normas mínimas obrigatórias de desempenho energético para todos os tipos de edifícios (públicos e 
privados), a revisão do quadro aplicável aos certificados de desempenho energético, a criação de 
passaportes de renovação dos edifícios e a introdução de uma norma de «renovação profunda» no 
contexto dos objetivos de financiamento e descarbonização de edifícios. Propôs-se igualmente a revisão 
dos requisitos aplicáveis aos edifícios novos e das medidas de promoção da mobilidade sustentável em 
consonância com o reforço da ambição climática acordado no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e do 
Plano para a Meta Climática 2030. Tal inclui aplicar os princípios da circularidade e da eficiência na 
utilização dos recursos a fim de reduzir as emissões ao longo de todo o ciclo de vida, mas também integrar 
a digitalização nas fases de conceção, construção e funcionamento dos edifícios, adotar requisitos de 
resiliência climática e de saúde e ambiente, bem como ter em conta a acessibilidade para as pessoas com 
deficiência e a pobreza energética. A  apresenta mais informações.avaliação de impacto inicial

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662%20
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU%20
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O presente questionário faz parte de uma consulta mais alargada de partes interessadas, que contribuirá 
para o trabalho de revisão da Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios realizado pelos serviços da 
Comissão. Baseia-se nos resultados da consulta pública muito extensa e aprofundada sobre a Vaga de 
Renovação, que teve lugar entre janeiro e setembro de 2020, cujos resultados foram analisados num relató

.rio específico
 

Informações sobre o respondente

Língua
Alemão
Búlgaro
Checo
Croata
Dinamarquês
Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estónio
Finlandês
Francês
Grego
Húngaro
Inglês
Irlandês
Italiano
Letão
Lituano
Maltês
Neerlandês
Polaco
Português
Romeno
Sueco

Participo na consulta na qualidade de

*

*

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/stakeholder_consultation_on_the_renovation_wave_initiative.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/stakeholder_consultation_on_the_renovation_wave_initiative.pdf
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Universidade/instituto de investigação
Associação empresarial
Empresa/organização empresarial
Organização de consumidores
Cidadão da UE
Organização ambiental
Cidadão de um país terceiro
Organização não governamental (ONG)
Autoridade pública
Sindicato
Outra

Nome próprio

Gonçalo

Apelido

Byrne

Endereço eletrónico (não será publicado)

presidencia@ordemdosarquitectos.org

Nome da organização
No máximo, 255 carater(es)

Ordem dos Arquitectos

Dimensão da organização
Microempresa (entre 1 e 9 trabalhadores)
Pequena empresa (entre 10 e 49 trabalhadores)
Média empresa (entre 50 e 249 trabalhadores)
Grande empresa (250 ou mais trabalhadores)

Número de identificação no Registo de Transparência
No máximo, 255 carater(es)

Verifique se a sua organização está inscrita no . Trata-se de uma base de dados Registo de Transparência
voluntária para as organizações que procuram influenciar o processo decisório da UE.

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=pt
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135047643257-53

País de origem
Indique o seu país de origem ou o país onde está estabelecida a sua organização.

Afeganistão Eslovénia Jersey República 
Centro-Africana

África do Sul Espanha Jibuti República 
Democrática 
do Congo

Albânia Essuatíni Jordânia República 
Dominicana

Alemanha Estados Unidos 
da América

Kosovo Reunião

Andorra Estónia Koweit Roménia
Angola Etiópia Laos Ruanda
Anguila Fiji Lesoto Rússia
Antártida Filipinas Letónia Salvador
Antígua e 
Barbuda

Finlândia Líbano Samoa

Arábia Saudita França Libéria Samoa 
Americana

Argélia Gabão Líbia Santa Helena, 
Ascensão e 
Tristão da 
Cunha

Argentina Gâmbia Listenstaine Santa Lúcia
Arménia Gana Lituânia São Bartolomeu
Aruba Geórgia Luxemburgo São Cristóvão 

e Neves
Austrália Gibraltar Macau São Marinho
Áustria Granada Macedónia 

do Norte
São Martinho

Azerbaijão Grécia Madagáscar São Pedro e 
Miquelão

*
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Baamas Gronelândia Maiote São Tomé e 
Príncipe

Bangladeche Guadalupe Malásia São Vicente e 
Granadinas

Barbados Guame Maláui Sara Ocidental
Barém Guatemala Maldivas Seicheles
Bélgica Guernesey Mali Senegal
Benim Guiana Malta Seri Lanca
Bermudas Guiana Francesa Marrocos Serra Leoa
Bielorrússia Guiné Martinica Sérvia
Bolívia Guiné-Bissau Maurícia Singapura
Bonaire, Santo 
Eustáquio e 
Saba

Guiné Equatorial Mauritânia Síria

Bósnia-
Herzegovina

Haiti México Somália

Botsuana Honduras Mianmar
/Birmânia

Sudão

Brasil Hong Kong Micronésia Sudão do Sul
Brunei Hungria Moçambique Suécia
Bulgária Iémen Moldávia Suíça
Burquina Fasso Ilha Bouvet Mónaco Suriname
Burundi Ilha Clipperton Mongólia Svalbard e Jan 

Mayen
Butão Ilha de Man Monserrate Tailândia
Cabo Verde Ilha do Natal Montenegro Taiwan
Camarões Ilha Heard e 

Ilhas McDonald
Namíbia Tajiquistão

Camboja Ilha Norfolk Nauru Tanzânia
Canadá Ilhas Åland Nepal Terras Austrais 

e Antárticas 
Francesas

Catar Ilhas Caimão Nicarágua Território 
Britânico do 
Oceano Índico
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Cazaquistão Ilhas Cook Níger Timor-Leste
Chade Ilhas dos Cocos Nigéria Togo
Chéquia Ilhas Falkland Niuê Tonga
Chile Ilhas Faroé Noruega Toquelau
China Ilhas Geórgia do 

Sul e Sandwich 
do Sul

Nova 
Caledónia

Trindade e 
Tobago

Chipre Ilhas Marianas 
do Norte

Nova 
Zelândia

Tunísia

Colômbia Ilhas Marshall Omã Turquemenistão
Comores Ilhas Menores 

Afastadas dos 
Estados Unidos

Países 
Baixos

Turquia

Congo Ilhas Pitcairn Palau Tuvalu
Coreia do Norte Ilhas Salomão Palestina Ucrânia
Coreia do Sul Ilhas Turcas e 

Caicos
Panamá Uganda

Costa do Marfim Ilhas Virgens 
Americanas

Papua-Nova 
Guiné

Uruguai

Costa Rica Ilhas Virgens 
Britânicas

Paquistão Usbequistão

Croácia Índia Paraguai Vanuatu
Cuba Indonésia Peru Vaticano
Curaçau Irão Polinésia 

Francesa
Venezuela

Dinamarca Iraque Polónia Vietname
Domínica Irlanda Porto Rico Wallis e Futuna
Egito Islândia Portugal Zâmbia
Emirados 
Árabes Unidos

Israel Quénia Zimbabué

Equador Itália Quirguistão
Eritreia Jamaica Quiribati
Eslováquia Japão Reino Unido

A Comissão publicará todos os contributos para esta consulta pública. Pode escolher se autoriza que os 
seus dados pessoais sejam tornados públicos ou se prefere manter o anonimato quando o seu contributo 
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for publicado. Para efeitos de transparência, o tipo de respondente (por exemplo, «associação 
empresarial», «associação de consumidores», «cidadão da UE»), o país de origem, a designação e 
a dimensão da organização, assim como o seu número de identificação no Registo de 

 Transparência serão sempre publicados. O seu endereço eletrónico nunca será publicado.
Selecione a opção de confidencialidade que considere mais adequada. Opções de confidencialidade por 
defeito em função do tipo de respondente selecionado.

Parâmetros de privacidade aplicáveis à publicação dos contributos
A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode escolher se autoriza que os seus dados sejam 
tornados públicos ou se prefere manter o anonimato.

Anónimo
Só serão publicados os dados relativos à organização. O tipo de 
respondente escolhido para responder à presente consulta, a designação 
da organização em cujo nome responde, bem como o seu número de 
identificação no Registo de Transparência, a sua dimensão, o seu país de 
origem e a sua contribuição serão publicados tal como recebidos. O seu 
nome não será publicado. Não deve incluir dados pessoais no seu 
contributo se pretender permanecer anónimo.
Público 
Os dados relativos à organização e os dados relativos ao respondente 
serão publicados. O tipo de respondente escolhido para responder à 
presente consulta, a designação da organização em cujo nome responde, 
bem como o seu número de identificação no Registo de Transparência, a 
sua dimensão, o seu país de origem e a sua contribuição serão publicados. 
O seu nome também será publicado.

Concordo com as disposições em matéria de proteção de dados pessoais

Parte A. Instrumentos de planeamento e de política

Descarbonização de edifícios

Questão 1. A  introduziu o conceito estratégia de descarbonização a longo prazo
de «edifícios com emissões nulas», que se deverão tornar uma realidade até 2050, 
com vista a alcançar a neutralidade carbónica nesse horizonte alargado. Concorda 
que esse novo conceito deve ser definido na DDEE?

Sim
Não é necessário defini-lo na DDEE
Sem opinião

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=PT
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Em caso afirmativo,
Deve abranger as emissões de gases com efeito de estufa ao longo de todo 
o ciclo de vida dos edifícios
Deve incluir uma quota mínima de energia proveniente de fontes renováveis 
no cabaz energético de edifícios e zonas urbanas
Deve fazer referência a um calendário para a eliminação progressiva dos 
combustíveis fósseis, em especial nos sistemas de aquecimento e 
arrefecimento
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

A contabilização das emissões deveria considerar todo o ciclo de vida do edifício, desde a construção até à 
demolição. Implica uma metodologia rigorosa, por todos os agentes, permitindo colocar em prática um 
cálculo uniformizador ou comparável, sendo um pressuposto necessário e fundamental a classificação e 
disponibilização de informação referente a técnicas e materiais de construção, actualmente com grande 
variação quer de disponibilidade, quer de critérios na geografia de toda a UE.

 As estratégias de renovação a longo prazo estabelecem a visão, o Questão 2.
roteiro, as ações e medidas políticas concretas e os mecanismos de financiamento 
específicos para descarbonizar os parques imobiliários nacionais até 2050. A 
Comissão avaliou as  primeiras 13 estratégias de renovação a longo prazo
apresentadas. De acordo com o quadro jurídico em vigor, nomeadamente o 
Regulamento Governação, os Estados-Membros devem apresentar estas 
estratégias com uma periodicidade de dez anos, estando igualmente prevista a 
sua atualização, se necessário.
As disposições da DDEE relativas às estratégias de renovação a longo prazo 
devem ser alteradas?

Sim
Não

Em caso afirmativo, de que forma?
No máximo, 1000 carater(es)

O roteiro para a descarbonização até 2050 deverá compreender uma implementação de políticas práticas, 
faseada com uma periodicidade mais curta, com metas específicas no âmbito das tipologias e natureza da 
intervenção.
Além disso, é fundamental dar tempo e incentivos a todos os agentes e à indústria para preparar respostas 
a novas exigências. Esta programação deverá ser estudada no âmbito regional, permitindo a cada estado 
membro definir a sua versão do roteiro com o seu planeamento e cronograma.

*

*

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_pt
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Questão 3. É necessário reforçar a monitorização dos objetivos identificados pelos 
Estados-Membros nas suas estratégias de renovação a longo prazo?

Sim
Não

Em caso afirmativo,
Por intermédio de uma ferramenta de monitorização específica a 
desenvolver pela Comissão
Estabelecendo que as estratégias de renovação a longo prazo devem ser 
revistas de cinco em cinco anos
Criando um modelo comum e solicitando dados e indicadores específicos, a 
fim de aumentar a comparabilidade das informações fornecidas pelos 
Estados-Membros
Solicitando mais dados, especialmente sobre a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, que permitam avaliar os contributos para 
alcançar as metas da política climática da UE
Ligando as estratégias de renovação a longo prazo a políticas noutros 
domínios (aquecimento e arrefecimento, energias renováveis, produtos, etc.)
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários
Sem opinião

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

A transição digital implica estabelecer interoperabilidade de softwares e regular o mercado, tornando-os 
acessíveis a todos. Implica bases de dados de informação sobre materiais, comportamentos, custos 
ambientais, articuladas e acessíveis, que informem de forma dinâmica o projeto. Uma estrutura articulada 
permite à certificação energética monitorizar a qualidade do edificado e, a médio/longo prazo, enriquecer 
todos os modelos de análise da eficiência energética e construtiva incluindo LCA/AC.

Questão 4. Que medidas acrescentaria à DDEE para reforçar o apoio às 
autoridades regionais e municipais, no intuito de estas aumentarem a eficiência 
energética dos seus edifícios, e acelerar a taxa de substituição de caldeiras por 
modelos sem emissões de carbono que consomem energia de fontes renováveis?

No máximo, 1000 carater(es)

*
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A eficiência de um “edifício” não pode ser isolada da envolvente, características, relação com as 
oportunidades e soluções de controlo ambiental passivo, hábitos e cultura do utilizador, etc.
A simples substituição de equipamentos por outros “mais eficientes” apenas altera a localização do 
problema “energético” (bastará considerar efeitos como “ilha de calor” nas cidades para que esta ideia 
tenha expressão tangível) redundando eventualmente em acréscimos globais de ineficiência energética, 
subavaliados e mesmo, muitas vezes, desconsiderados.
Todas as soluções técnicas devem sempre ser avaliadas num contexto mais alargado que o da “eficiência 
energética” dos equipamentos de correcção ambiental dos edifícios.
A título de exemplo, estratégias como a utilização de materiais provenientes de demolição, suportadas em 
mecanismos ágeis de verificação de qualidade para aplicação em novos edifícios, pode aumentar 
significativamente a “eficiência energética” dos edifícios numa visão alargada.

Eficiência na utilização dos recursos e resiliência às alterações climáticas no contexto da 
renovação de edifícios
 
O Pacto Ecológico Europeu destacou a importância da eficiência na utilização de energia e de recursos. 
Posteriormente, o novo , adotado em março de 2020, reconheceu Plano de Ação para a Economia Circular
que, para alcançar a neutralidade climática até 2050, é necessário dispor de edifícios altamente eficientes 
em termos de utilização de energia e de recursos e que tirem proveito de fontes renováveis de energia, ter 
em conta o desempenho ao longo do ciclo de vida e aumentar a eficiência na utilização de recursos na 
renovação e construção de edifícios. A Comunicação relativa à Vaga de Renovação define igualmente as 
nossas ações neste domínio, como a elaboração de um roteiro com vista à redução das emissões de 
carbono ao longo do ciclo de vida dos edifícios até 2050.

Questão 5. Considera que a DDEE revista deve incluir medidas que obriguem a 
comunicar as emissões de carbono ao longo de todo o ciclo de vida dos edifícios 
(fabrico e construção, utilização e fim de vida)?

Sim
Não, a DDEE não é o instrumento adequado para este efeito
Não sei / Sem opinião

Em caso afirmativo,
No respeitante a todos os edifícios (novos e renovados)
No respeitante a todos os edifícios novos
Apenas no respeitante a edifícios renovados
No respeitante a todos os edifícios públicos novos
Apenas no respeitante a edifícios públicos renovados
No respeitante a um subconjunto de edifícios privados não residenciais, tais 
como centros comerciais ou centros de dados
Esta possibilidade deve ser estudada no âmbito da avaliação de revisão 
prevista para 2026

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Observações:
No máximo, 500 carater(es)

Deve anunciar essa exigência hierarquicamente, começando pelos edifícios públicos e de uso público de 
grande dimensão. Quando falamos de energia não falamos de sistemas, mas essencialmente de 
necessidades energéticas. Como cobrimos essas necessidades ao nível comportamental do indivíduo ou do 
ambiente? Os kWh são um bom medidor de qualidade do edifício. Avaliar o conforto é mais difícil e menos 
rigoroso. Importa assumir o que é possível quantificar. A necessidade energética é um bom indicador.

Questão 6. A DDEE deve exigir que os impactos prováveis das alterações 
climáticas sejam tidos em conta no planeamento de novos edifícios e de grandes 
obras de renovação?

Sim
Não, a DDEE não é o instrumento adequado para este efeito
Sem opinião

Em caso afirmativo,
No respeitante a edifícios privados novos (residenciais e não residenciais)
No respeitante a edifícios públicos novos
No respeitante a obras de renovação de edifícios privados
No respeitante a obras de renovação de edifícios públicos
No caso de edifícios privados, apenas no respeitante aos que excedam uma 
determinada dimensão
No caso de edifícios privados, apenas no respeitante a um subconjunto de 
edifícios não residenciais, como edifícios de escritórios ou comerciais
Esta possibilidade deve ser estudada no âmbito da avaliação de revisão 
prevista para 2026

Questão 7. Como anunciado na Iniciativa Vaga de Renovação, a Comissão 

elaborará um roteiro para 2050 relativo ao desempenho ao longo do ciclo de vida  1

com vista à redução das emissões de carbono dos edifícios e realizará uma 
avaliação comparativa a nível nacional com os Estados‑Membros. Como considera 
que a DDEE poderia contribuir para este roteiro?

No máximo, 1000 carater(es)
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Para além da consciencialização das metas até hoje atingidas pela Diretiva, importa perceber, desde já, a 
efetividade da mesma para conseguirmos atingir os objectivos de redução até 2030 e de descarbonização 
total até 2050. Se o roteiro é um instrumento fundamental aos objetivos aprovados pela Vaga de 
Renovação, a revisão desta Diretiva deve incluir novas abordagens de eficiência energética.
Projetos como a Nova Bauhaus Europeia reforçam a importância do desenho para lá da distribuição e 
gestão das perdas energéticas.
Esta revisão deve, também, considerar uma abordagem circular, em especial na integração de instrumentos 
do ordenamento e planeamento do território, dinâmicas de projeto à escala local, materiais, sistemas e 
técnicas de construção.
Todas as abordagens podem contribuir para que os impactos prováveis das alterações climáticas sejam 
tidos em conta no planeamento de novos edifícios e de grandes obras de renovação.

1 O roteiro é uma das ações previstas na Comunicação relativa à Vaga de Renovação [COM
(2020) 662 final] para dotar o setor da construção das capacidades necessárias para realizar renovações 
sustentáveis.

Edifícios com necessidades quase nulas de energia

Questão 8. A DDEE estabelece que, a partir de 2021, todos os edifícios novos (no 
caso dos edifícios públicos, a partir de 2019) sejam edifícios com necessidades 
quase nulas de energia. De acordo com o , entende-se por «edifício com artigo 2.º
necessidades quase nulas de energia», um edifício com um desempenho 
energético muito elevado, determinado nos termos do anexo I. As necessidades 
de energia quase nulas ou muito pequenas deverão ser cobertas em grande 
medida por energia proveniente de fontes renováveis, incluindo fontes disponíveis 
no local ou nas proximidades. Considera que a atual definição de «edifícios com 
necessidades quase nulas de energia» é suficientemente ambiciosa para contribuir 
para um parque imobiliário totalmente descarbonizado?

Sim, a definição atual é suficientemente ambiciosa
Não
Sem opinião

Em caso negativo,
A atual definição deve ser atualizada a fim de estabelecer limites claros de 
utilização de energia e quotas mínimas de energia de fontes renováveis e 
introduzir metas de emissões de gases com efeito de estufa
A atual definição deve ser substituída por uma definição de «edifícios com 
emissões nulas»
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
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Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

Um NZEB deve responder a uma hierarquia de princípios de projecto que começa na redução das 
necessidades energéticas pela qualidade passiva do edifício.
A Diretiva deve considerar que a eficiência energética inclui a exportação de energia deste para a rede 
criando interdependência entre edifícios, tornando-os parte das Smart Grids, que são a melhor forma de 
controlar as perdas, especialmente as causadas pela operação do sistema. Assim, a revisão deve seguir o 
princípio da eficiência do projeto.

Questão 9. A DDEE não estabelece limiares ou intervalos numéricos aplicáveis 
aos edifícios com necessidades quase nulas de energia. Se, por um lado, tal 
permite que os Estados-Membros tenham em conta o contexto nacional quando 
estabelecem os níveis aplicáveis aos edifícios com necessidades quase nulas de 
energia, por outro lado, dá origem a uma grande disparidade entre as definições 
aplicáveis nos diferentes países. Considera necessário estabelecer uma definição 
mais harmonizada de «edifícios com necessidades quase nulas de energia»?

Sim
Não é necessário
Não sei / Sem opinião

Em caso afirmativo,
A DDEE deve estabelecer, para diferentes zonas climáticas, limiares 
mínimos de utilização de energia primária para o funcionamento do edifício
A DDEE deve estabelecer, para diferentes zonas climáticas, quotas 
mínimas de energia proveniente de fontes renováveis
A DDEE deve estabelecer, para diferentes zonas climáticas, limiares 
mínimos de utilização de energia primária e quotas mínimas de energia 
proveniente de fontes renováveis para o funcionamento do edifício
O desempenho em termos de emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida também deve ser incluído
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

As alterações climáticas irão reforçar a dependência de conceitos como refrigeração e aquecimento dos 
edifícios que são suportados, aqui, apenas numa lógica de equipamento. É importante ir além e pensar na 
resiliência do sistema de construção proposto no seu contexto regional e local. A definição NZEB deve 
considerar hierarquia de projecto: 1º qualidade passiva; 2º eficiência dos sistemas; 3º uso de energias 
renováveis; 4.º exportação de energia para a rede.

*
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Renovações mais profundas de edifícios

Questão 10. Entende-se por «renovação profunda» uma renovação capaz de 
gerar poupanças de energia de, pelo menos, 60 %, quer seja realizada de uma só 
vez ou em várias etapas. Na sua opinião, seria benéfico que a DDEE incluísse 
uma definição jurídica de «renovação profunda»?

Sim
Não, essa definição aumentaria a complexidade
Não sei / Sem opinião

Em caso afirmativo,
A definição deve dizer respeito apenas às poupanças de energia
A definição deve dizer respeito às poupanças de energia, expressas 
igualmente em termos de emissões de gases com efeito de estufa 
relacionadas com a utilização de energia
A definição deve dizer respeito às emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao funcionamento e à construção dos edifícios, abrangendo 
assim todo o seu ciclo de vida
A definição deve abranger aspetos mais gerais que influenciam a qualidade 
das renovações, tais como as normas sanitárias e ambientais, a 
acessibilidade para pessoas com deficiência, a resiliência climática ou 
outros — a especificar na caixa de comentários
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

A renovação profunda garante uma redução das necessidades energéticas até determinado valor kWh ou 
%. Para definir uma renovação profunda importa reportar a um processo de hierarquia de princípios de 
projecto (ver 9).  A quantificação deve ser referente a cada uma dessas etapas de consumo energético.

Normas mínimas obrigatórias de desempenho energético
 
Uma das medidas mais eficazes para aumentar a taxa de renovação de edifícios é a introdução de 
requisitos obrigatórios de renovação e/ou requisitos de desempenho mínimo, que já foram equacionados e 
aplicados em alguns Estados-Membros. O seu objetivo é fortalecer as expectativas dos investidores, 
definindo uma trajetória para a melhoria do desempenho energético de diferentes classes de edifícios, 
aumentando assim, de forma gradual, o desempenho médio do parque imobiliário nacional. Poder-se-iam 
introduzir progressivamente requisitos obrigatórios de renovação e/ou requisitos de desempenho mínimo, 
visando prioritariamente segmentos específicos.

*
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Questão 11. Na sua opinião, a DDEE deve estabelecer normas mínimas 
obrigatórias de desempenho energético aplicáveis na UE, sob reserva de 
condições específicas a determinar?

Sim
Não
Não sei / Sem opinião

Justifique a sua resposta:
No máximo, 1000 carater(es)

Devemos considerar que a eficiência energética do edifício não está directamente ligada à descarbonização 
das fontes energéticas, nem à sua origem. Assim, a ideia de normas mínimas obrigatórias não poderá estar 
dependente apenas da poupança energética ao longo do ciclo de vida do edifício, mas também na 
eficiência de outros aspectos, tais como projeto, soluções e técnicas de construção. 
Uma recolha eficiente de dados, usando as plataformas já consolidadas, permite fornecer informação 
acerca do consumo de energia e da eficiência do projeto e construção. Estes são os fundamentos para 
garantir o estabelecimento de normas mínimas obrigatórias.
Este aspecto é especialmente relevante no âmbito da iniciativa da Nova Vaga de Renovação, onde o 
conhecimento que temos de materiais, métodos de construção e padrões de comportamento dos 
utilizadores, terão um papel fundamental na intervenção.

Questão 12. Que tipo de normas mínimas de desempenho energético considera 
mais adequado?

Normas de desempenho a nível dos edifícios, centradas na eficiência 
energética global dos mesmos (por exemplo, associadas a uma classe 
energética dos certificados de desempenho energético ou aos códigos 
energéticos, ao consumo específico de energia, a outro indicador numérico 
das emissões de carbono, etc.)
Normas de desempenho a nível dos componentes dos edifícios que 
estabeleçam limiares mínimos específicos (para a envolvente e/ou os 
sistemas técnicos dos edifícios, incluindo aquecimento e arrefecimento)
Normas mínimas de qualidade, incluindo também outros aspetos além do 
desempenho energético, como o conforto térmico — a especificar na caixa 
de comentários
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

*
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Relativamente à fase de uso, a mais desenvolvida nas exigências normativas, é necessário clarificar que 
um edifício de emissões nulas deve responder a uma hierarquia de valores e de princípios de projecto que 
começa na redução das necessidades energéticas: 1º qualidade passiva do edifício; 2º eficiência dos 
sistemas com equipamentos de alto rendimento; 3ª uso de energias renováveis para cobrir o máximo de 
consumo; 4º exportação de energia para a rede criando sinergias entre edifícios.

Justifique a sua resposta:
No máximo, 1500 carater(es)

O edifício é parte e componente de um ecossistema maior, seja em contexto urbano ou não. O impacto das 
alterações climáticas deve ser contrariado com o repensar do espaço público, reduzindo o efeito ilha de 
calor e as emissões de gases nocivos, promovendo o fluxo hídrico natural, as estruturas vegetais para a 
regulação da temperatura e melhoria da qualidade do ar e a mobilidade partilhada, ativa ou suave. O papel 
dos edifícios será o de não continuarem a promover as emissões e o aquecimento global, trabalhando 
incisivamente com estratégias passivas, reduzindo a dependência de sistemas de climatização.

Questão 13. Na sua opinião, a que categoria de edifícios devem ser aplicadas 
normas mínimas obrigatórias de desempenho energético?

2 opção/opções no máximo

A todos os edifícios residenciais e não residenciais
A todos os edifícios residenciais para venda e/ou arrendamento
A todos os edifícios residenciais
A um subconjunto de edifícios residenciais a definir (a especificar na caixa 
de comentários)
A todos os edifícios não residenciais
A todos os edifícios não residenciais para venda e/ou arrendamento
A um subconjunto de edifícios não residenciais a definir (a especificar na 
caixa de comentários)
A todos os edifícios públicos (com área total superior a 250 m²)
Apenas aos edifícios com pior desempenho, independentemente do tipo de 
propriedade e utilização
Outras categorias, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Outras categorias? Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

Considerando as metas a que nos propomos para 2030 e 2050, não deverão existir exceções na aplicação 
de normas mínimas. Deve sim ser considerada uma implementação gradual das mesmas, 
independentemente da natureza da intervenção, tipologia, dimensão, uso, complexidade, e condição e 
estado do edifício, novo ou existente.

*
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Questão 14. Considera que é necessário introduzir normas mínimas obrigatórias 
de desempenho energético?

Sim
Não considero que a introdução de normas mínimas obrigatórias seja 
adequada
Não sei / Sem opinião

Em caso afirmativo,
Associadas a momentos específicos do ciclo de vida de um edifício, tais 
como uma transação (por exemplo, venda, arrendamento ou locação)
Com base no calendário de uma abordagem faseada para alcançar níveis 
específicos de desempenho energético
Com base noutros aspetos, a especificar na caixa de comentários

Questão 15. Na sua opinião, quais são os elementos mais importantes que 
poderiam garantir o sucesso da aplicação de normas mínimas obrigatórias de 
desempenho energético?

A disponibilidade de apoio financeiro para os proprietários de edifícios
A correta identificação dos edifícios com pior desempenho
A existência de um quadro jurídico estável
A disponibilidade de mão de obra qualificada para proceder a renovações
A disponibilidade de novas tecnologias que permitam agilizar as obras de 
renovação
Outros elementos, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

A disponibilidade de apoio financeiro para os proprietários e a existência de um quadro jurídico adequado 
às exigências, que devem ser graduais.
As barreiras que obstam ao sucesso da aplicação de normas mínimas vão além das elencadas. Devemos 
promover esforços: entender a normativa como incentivo ao aparecimento de soluções de projeto 
inovadoras e eficientes; focar no planeamento do projeto, desde o ordenamento do território à tipologia de 
construção, numa abordagem holística.

Edifícios públicos

*
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Questão 16. Na sua opinião, quais das seguintes medidas regulamentares devem 
ser equacionadas com vista a aumentar a taxa e a profundidade de renovação dos 
edifícios públicos de forma sustentável?

Introdução de requisitos mínimos de desempenho energético mais rigorosos 
aplicáveis à renovação de edifícios públicos
Introdução de normas mínimas de desempenho energético aplicáveis aos 
edifícios públicos, incluindo a obrigação de alcançar níveis 
progressivamente mais ambiciosos
Introdução de aspetos relacionados com o ciclo de vida na conceção, 
construção e funcionamento de edifícios públicos renovados (por exemplo, 
abordagens circulares como o prolongamento da vida útil, adaptabilidade e 
flexibilidade, reutilização e reciclagem de materiais)
Introdução de aspetos relacionados com a resiliência às alterações 
climáticas na conceção e funcionamento de edifícios públicos novos e 
renovados
Outros aspetos, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Eletromobilidade

Questão 17. Foram recentemente introduzidas no artigo 8.º da DDEE disposições 
relativas à eletromobilidade que visam a instalação de pontos de carregamento em 
parques de estacionamento adjacentes aos edifícios. Tendo em conta o reforço da 
ambição climática e o aumento dos incentivos à adesão aos automóveis elétricos, 
bem como o forte aumento da utilização de bicicletas/bicicletas de carga 
(elétricas), considera que é necessário reforçar esses requisitos?

Sim Não Não sei / Sem opinião

No respeitante a edifícios residenciais novos

No respeitante a edifícios renovados

No respeitante a edifícios não residenciais novos

No respeitante a edifícios não residenciais renovados

Questão 18. Na sua opinião, que tipos de requisitos seria necessário introduzir?

Sim Não

Não 
sei / 
Sem 

opinião
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A instalação de pontos de carregamento com funcionalidade de carregamento 
inteligente, que permitam monitorizar, controlar e otimizar a utilização de 
energia durante o carregamento de veículos elétricos

A inclusão de disposições relativas a pontos de carregamento para veículos 
que não sejam automóveis (por exemplo, bicicletas elétricas)

A concessão, aos proprietários de apartamentos em edifícios de habitação 
multifamiliar, do direito de instalarem pontos de carregamento nos seus 
lugares de estacionamento em garagens partilhadas («direito de ligar à 
corrente»)

Outras medidas? Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

Questão 19. Tem conhecimento de obstáculos administrativos que impeçam a 
instalação de pontos de carregamento em edifícios no seu país?

Sim
Não

Parte B. Apresentação de informações e certificados de desempenho 
energético

Certificados de desempenho energético

Os certificados de desempenho energético servem para informar os proprietários, os inquilinos e os 
utilizadores dos edifícios sobre os custos do aquecimento e arrefecimento e possíveis poupanças 
decorrentes de investimentos e estabelecem parâmetros de referência para comparar edifícios 
semelhantes. Além disso, são necessários para estabelecer uma ligação entre condições de financiamento 
preferenciais e renovações de qualidade. Nos termos do atual quadro regulamentar da UE, os edifícios em 
processo de construção, venda ou arrendamento devem possuir certificados de desempenho energético, 
cuja classe energética deve ser mencionada nos anúncios publicados em meios de comunicação 
comerciais. A obrigação abrange igualmente edifícios com área total superior a 250 m² ocupados por 
autoridades públicas e frequentemente visitados pelo público. Os certificados de desempenho energético 
também podem ser utilizados no planeamento de políticas ou na monitorização do desempenho das 
medidas aplicadas. No entanto, o âmbito desses certificados varia significativamente entre os Estados-
Membros.

Questão 20. Concorda que o quadro aplicável aos certificados de desempenho 
energético deve ser atualizado e a sua qualidade melhorada?

Sim
Não é necessário
Outra hipótese, a especificar na caixa de comentários
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Não sei / Sem opinião

Questão 21. Considera que a harmonização dos certificados de desempenho 
energético é uma medida essencial para acelerar a melhoria do desempenho dos 
edifícios? Em caso afirmativo, como pode ser alcançada?

Sim, é necessária e pode ser alcançada mediante a introdução de um 
modelo comum
Sim, é necessária e pode ser alcançada por outros meios — a especificar 
na caixa de comentários
Sim, é necessária, mas deve manter-se alguma margem para 
especificações nacionais — a especificar na caixa de comentários
Não é necessária qualquer harmonização
Não sei / Sem opinião

Outros meios? Especifique:
No máximo, 1500 carater(es)

Relativamente à fase de uso, que é a que está mais desenvolvida nas exigências normativas, é necessário 
clarificar que um edifício de emissões nulas deve responder a um processo de hierarquia de valores e 
princípios de projecto e edificação, que começa pela redução das necessidades energéticas – 1º qualidade 
passiva do edifício; numa segunda fase pela eficiência dos sistemas – 2º equipamentos de alto rendimento; 
numa 3ª fase pelo uso de energias renováveis para cobrir o máximo de consumo e, numa 4ª fase final, pela 
exportação de energia para a rede criando sinergias entre edifícios. 
Para este propósito o Estado tem um papel fundamental na regulação e incentivo da transformação digital, 
e estabelecendo quadros claros de referência para os prestadores de serviço privados, para as instituições 
públicas de coordenação e avaliação, eventualmente definindo mesmo, para a defesa do interesse público, 
quais os recursos mínimos que devem ser afectados por si nestes processos.
A transição digital implica estabelecer interoperabilidade de softwares e regular o mercado, tornando-os 
acessíveis a todos. Implica bases de dados de informação sobre materiais, comportamentos, custos 
ambientais, articuladas e acessíveis, que informem de forma dinâmica o projeto. Uma estrutura articulada 
permite à certificação energética monitorizar a qualidade do edificado e a médio/longo prazo enriquecer 
todos os modelos de análise da eficiência energética e construtiva incluindo LCA/AC.

Justifique a sua opção:
No máximo, 500 carater(es)

Em Portugal o problema da avaliação, das estratégias globais, soluções arquitectónicas e construtivas, 
escolha e aplicação de materiais, entre outros, exige melhorias significativas na digitalização e 
profissionalização em todo o processo de certificação, e sobretudo na sua integração nos fluxos de trabalho 
de toda a cadeia de agentes envolvidos na decisão, desde os momentos de concepção estratégica, até aos 
momentos finais de construção, ou demolição e reintegração nos ecossistemas “naturais”.

Questão 22. Como classificaria o contributo dos seguintes elementos para 
melhorar a qualidade e o impacto dos requisitos aplicáveis aos certificados de 

*
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desempenho energético?

0 — Sem opinião
1 — Nada importante
2 — Pouco importante
3 — Algo importante
4 — Importante
5 — Muito importante

0 1 2 3 4 5

Melhorar a formação dos peritos independentes

Criar regimes de qualificação profissional ou rótulos para 
instaladores de sistemas técnicos de edifícios

Melhorar os mecanismos de controlo da qualidade

Incluir mais informações sobre custos estimados, poupanças de 
energia ou diminuições de custos

Incluir informações sobre benefícios não financeiros, como o 
aumento do conforto e da resiliência às alterações climáticas

Adaptar as recomendações para que promovam renovações 
profundas

Criar uma base de dados de certificados de desempenho 
energético acessível que inclua informações adicionais sobre os 
certificados, explicações da terminologia utilizada, parâmetros 
de referência que permitam comparações entre edifícios 
semelhantes

Aumentar o número de indicadores obrigatórios a fim de incluir: 
as emissões de gases com efeito de estufa, a geração de 
energia a partir de fontes renováveis, a repartição das diferentes 
utilizações de energia (por exemplo, aquecimento, ventilação, 
iluminação, etc.) ou o tipo de sistemas instalados

Aumentar a interoperabilidade com outros instrumentos, como 
os boletins digitais dos edifícios, os indicadores de aptidão para 
tecnologias inteligentes e os passaportes de renovação.

Observações:
No máximo, 500 carater(es)

Todas as visões contribuem para que os impactos prováveis das alterações climáticas sejam tidos em conta 
no planeamento de edifícios e de grandes obras de renovação. Concretizar projeções para 2030 e 2050 é 
importante para definir critérios. Essa consciencialização é fundamental e a formação de projetistas e 
indústria indispensável para a hirerarquização dos critérios. Face ao desconhecido, a resiliência do sistema 
proposto para o edifício será tão ou mais importante que os pontos listados.
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Questão 23. Quais as medidas mais importantes para garantir o cumprimento dos 
requisitos aplicáveis aos certificados de desempenho energético?

3 opção/opções no máximo

Disponibilizar orientações pormenorizadas sobre a emissão de certificados 
de desempenho energético (incluindo a utilização da identidade visual, um 
logótipo comum, indicadores recomendados)
Definir sanções mais severas em caso de incumprimento, por exemplo em 
relação aos anúncios de edifícios para venda ou arrendamento
Alargar a responsabilidade a todos os intervenientes no mercado envolvidos 
na venda e/ou arrendamento de propriedades
Tornar a posse de um certificado de desempenho energético uma condição 
obrigatória para aceder a qualquer incentivo financeiro direcionado para a 
renovação de edifícios
Criar uma base de dados de certificados de desempenho energético 
acessível com parâmetros de referência que permitam comparações entre 
edifícios semelhantes
Introduzir fluxos de informação e controlos cruzados entre bases de dados 
de certificados de desempenho energético e outras bases de dados que 
contenham informações sobre edifícios ou produtos (por exemplo, registos 
prediais nacionais, bases de dados de etiquetagem energética de produtos, 
boletins digitais de edifícios, outras estatísticas nacionais, etc.)
Outras medidas, a especificar na caixa de comentários

Edifícios inteligentes e esforços alargados de modernização

Questão 24. Os regimes de passaportes de renovação de edifícios visam 
proporcionar roteiros a longo prazo e por etapas para a renovação de edifícios 
específicos com base em critérios de qualidade, na sequência de uma auditoria 
energética, e descrever as medidas e obras de renovação pertinentes para 
melhorar o desempenho energético. Existem na UE diversos regimes e iniciativas 
de criação de passaportes de renovação de edifícios, sendo que a maioria não 
atingiu o seu pleno potencial, ao passo que outros ainda se encontram em fase de 
investigação. Que medidas considera mais adequadas para apoiar a adoção dos 
passaportes de renovação de edifícios?

3 opção/opções no máximo
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Disponibilizar orientações e promover o intercâmbio de boas práticas sobre 
como os passaportes de renovação de edifícios podem apoiar os objetivos 
das estratégias de renovação a longo prazo
Lançar campanhas de comunicação nacionais/regionais para aumentar a 
sensibilização para os passaportes de renovação de edifícios
Formar peritos em energia
Disponibilizar fundos, como o Fundo Europeu para a Eficiência Energética 
ou o ELENA (Assistência Europeia à Energia Local), aos Estados-Membros 
com vista ao desenvolvimento e introdução de passaportes de renovação 
de edifícios
Disponibilizar orientações sobre a forma de apoiar e permitir que os bancos 
ofereçam taxas de juro favoráveis para empréstimos/créditos hipotecários 
associados a passaportes de renovação de edifícios
Introduzir, no âmbito da revisão da DDEE, uma disposição que incumba a 
Comissão de criar um modelo comum para os passaportes de renovação de 
edifícios
Introduzir, no âmbito da revisão da DDEE, uma disposição que incumba a 
Comissão de criar um regime voluntário de emissão de passaportes de 
renovação de edifícios
Introduzir, no âmbito da revisão da DDEE, uma disposição com vista a 
tornar os passaportes de renovação de edifícios obrigatórios, a partir de 
2030, para determinados tipos de edifícios (replicando as regras aplicáveis 
aos certificados de desempenho energético, edifícios para venda, etc.)
Não é necessária qualquer medida
Outras medidas, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

 A Comissão criou um regime uniforme de indicadores de aptidão Questão 25.
para tecnologias inteligentes na UE. Este regime é, atualmente, facultativo e tem 
potencial para promover a digitalização dos edifícios e o papel que os edifícios 
podem desempenhar na integração setorial inteligente.

Na sua opinião, quais seriam as melhores formas de o indicador de aptidão para 
tecnologias inteligentes apoiar o papel dos edifícios na integração setorial 
inteligente?
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Manter o quadro atual e centrar esforços na sua aplicação numa base 
voluntária
Tornar o regime do indicador de aptidão para tecnologias inteligentes 
obrigatório para edifícios não residenciais
Tornar o regime do indicador de aptidão para tecnologias inteligentes 
obrigatório para todos os edifícios novos
Tornar o regime do indicador de aptidão para tecnologias inteligentes 
obrigatório para todos os edifícios
Apoiar o desenvolvimento de ligações entre o indicador de aptidão para 
tecnologias inteligentes e outros regimes (por exemplo, certificados de 
desempenho energético, passaportes de renovação de edifícios, boletins de 
edifícios, etc.)
Outras medidas, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

As tecnologias estão preparadas para fornecer ferramentas para melhorar a eficiência energética, através 
de redes e medição inteligente e gestão de dados. A introdução de novos indicadores requer 
desenvolvimento e teste para que esta inteligência possa responder às necessidades. No entanto, o 
desenvolvimento das primeiras será cada vez mais relevante com a progressiva digitalização de todas as 
áreas. Importa que esta revisão se foque para além dos requisitos e perspective um sistema inteligente.

Questão 26. Considera que a DDEE pode contribuir para tornar disponível e 
acessível, ao longo do ciclo de vida dos edifícios, uma gama mais vasta de dados 
sobre o seu desempenho energético e as respetivas obras de construção e 
renovação? (Nota: os dados relativos aos edifícios podem provir de várias fontes: 
indicador de aptidão para tecnologias inteligentes, boletins de edifícios, certificados 
de desempenho energético, quadro Level(s), regimes de subvenções, licenças de 
construção, modelos digitais)

Sim
Não
Sem opinião

Justifique a sua resposta:
No máximo, 1000 carater(es)

São necessárias mais unidades de medida, ou parâmetros, de modo a poder antecipar e contrariar 
tendências de comportamento negligente por parte do utilizador.

*
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Quando a eficiência de uso da energia é modelo de avaliação, tal não deveria referir-se aos sistemas ativos 
de correcção, mas essencialmente de necessidades energéticas, premiando a conceção de edifícios 
capazes de reduzir as referidas necessidades, propiciando ambientes que simultaneamente sejam 
confortáveis e induzam comportamentos individuais adequados e equilibrados.
Os kWh/m2 são um indicador relativamente adequado de algumas qualidades dos edifícios, sendo bastante 
mais complexa a avaliação do conforto, pois introduz fatores subjetivos, sociais e culturais. A monitorização 
durante o tempo de vida dos edifícios, avaliando factores mensuráveis e outros decorrentes de 
comportamentos individuais, premiando utilizações equilibradas é fundamental.

Parte 3. Promover um financiamento mais acessível e com custos 
razoáveis para a renovação de edifícios

 A Comunicação relativa à Vaga de Renovação refere que, para Questão 27.
duplicar a taxa de renovação anual em toda a Europa, descarbonizar o parque 
imobiliário e alcançar as metas de eficiência energética estabelecidas para 2030, 
são necessários investimentos adicionais consideráveis na renovação de edifícios. 
O financiamento público não será suficiente, por si só, para alcançar estes 
objetivos; será fundamental promover opções de financiamento privado mais 
acessíveis e a preços razoáveis para a renovação de edifícios. Como classificaria 
as seguintes formas possíveis de apoio às renovações?

0 — Sem opinião
1 — Nada importante
2 — Pouco importante
3 — Algo importante
4 — Importante
5 — Muito importante

0 1 2 3 4 5

Garantia pública para que os bancos comerciais ofereçam 
empréstimos com taxas de juro reduzidas para a renovação de 
edifícios com mau desempenho

Apoio sob a forma de subvenções diretas a cidadãos com baixos 
rendimentos que vivem em edifícios com mau desempenho

Financiamento, por parte das empresas de serviços energéticos, 
do reembolso de empréstimos com taxas de juro reduzidas, por 
via das faturas de energia

Incentivos fiscais, durante um determinado período, a fim de 
prestar apoio económico adicional
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Balcões únicos para todos os tipos de aconselhamento em 
matéria de renovação

Apoio ao desenvolvimento de créditos hipotecários em prol da 
eficiência energética e de outras opções de financiamento 
inovadoras que permitam às instituições de financiamento 
privadas oferecer empréstimos a taxas de juro reduzidas com 
base na melhoria do desempenho energético dos edifícios ou 
em passaportes de renovação de edifícios

Mecanismos de assistência técnica para apoiar o 
desenvolvimento de projetos de renovação de edifícios de 
autoridades locais e regionais

Outra forma de apoio? Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

Questão 28. As renovações profundas nem sempre possibilitam um retorno rápido 
do investimento. Na sua opinião, como podem os incentivos financeiros públicos 
ser utilizados para estimular renovações mais profundas em toda a UE?

No máximo, 1000 carater(es)

Através de medidas como as propostas em 27, e muitas outras de âmbito idêntico, que deverão ser 
desenvolvidas ao nível regional, atendendo às especificidades de âmbito local, refletindo não só os 
diferentes quadros legislativos mas também as dinâmicas de mercado particulares de cada cidade ou 
região.
A eficiência energética necessita de mais atenção e deve ser prioridade nas renovações profundas. Para 
além da visão economicista do retorno rápido do investimento, os incentivos financeiros públicos devem 
fomentar o desenho e a investigação de sistemas, edifícios, cidades, territórios, mais sustentáveis.

Questão 29. Considera que o apoio financeiro às renovações deve estar ligado à 
profundidade da renovação?

Sim
Não é necessário
Não sei / Sem opinião

Em caso afirmativo,
A intensidade do financiamento deve depender da profundidade das 
renovações, tendo por base a classe energética dos certificados de 
desempenho energético alcançada
Todo o regime de financiamento público da renovação de edifícios privados 
deve incluir um requisito mínimo obrigatório de, pelo menos, 60 % de 
poupança de energia
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Todo o regime de financiamento público da renovação de edifícios privados 
deve incluir um requisito mínimo obrigatório de, pelo menos, 30 % de 
poupança de energia
Com base noutros aspetos, a especificar na caixa de comentários

Especifique:
No máximo, 500 carater(es)

O apoio pode, ainda, estar ligado à quantidade da matéria a preservar levantando-se a importância de como 
a medir (massa?).

Questão 30. Na sua opinião, quais das seguintes medidas ajudariam a apoiar 
melhor a renovação de edifícios públicos?

Assistência técnica às autoridades públicas (nacionais, regionais e locais) 
com vista à conceção e execução de programas de renovação abrangentes 
(modelo ELENA), incluindo ligações com outras políticas conexas no 
domínio da resiliência às alterações climáticas em zonas urbanas e rurais
Maior integração e reforço de capacidades em matéria de contratos de 
desempenho energético no setor público (incluindo regras contabilísticas)
Incentivos financeiros para apoiar empresas que celebrem contratos de 
desempenho energético
Parcerias público-privadas para informar e apoiar os esforços de renovação 
de edifícios por parte das autoridades públicas e facilitar o acesso ao 
financiamento
Contratos-quadro a nível nacional, regional ou local com o objetivo 
específico de renovar edifícios públicos
Outras medidas, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Especifique:
No máximo, 1500 carater(es)

Um edifício legal que estabeleça um interdependência entre critérios de eficiência energética e imposto. É 
necessária a monitorização e comprovação a longo prazo. A agregação destas duas vertentes - eficiência 
energética e imposto - pode funcionar como incentivo para a banca.
A renovação do parque público edificado deve considerar não só o governo central, mas as restantes 
autoridades de âmbito regional e local.
Para além do edificado, deverá ainda ser considerado o espaço público.
Ambos deverão adotar sistemas de gestão e manutenção que monitorizem o comportamento do edificado e 
espaço público, bem como dos seus usuários, por forma a inspirar práticas de uso mais consciente.
Na renovação de edifícios e espaço público é fundamental uma abordagem holística para atingir um 
ambiente construído sustentável, que considera a circularidade. 

*

*
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A gestão da contratação pública desempenha também um papel determinante. A aposta em modelos que 
privilegiem a qualidade de projecto e obra deve ser alargada a todos os setores da contratação pública, de 
modo a responder às metas que a UE assumiu para 2030 e 2050.

Questão 31. No âmbito das suas estratégias de renovação a longo prazo, os 
Estados-Membros devem elencar medidas nacionais pertinentes para reduzir a 
pobreza energética. A Comunicação relativa à Vaga de Renovação indica um 
conjunto de medidas para combater a pobreza energética e renovar os edifícios 
com pior desempenho, incluindo a habitação social. Além disso, refere que os 
agregados familiares vulneráveis devem ser protegidos contra eventuais aumentos 
das rendas após as renovações. Na sua opinião, que domínios de intervenção é 
mais importante reforçar a fim de combater a pobreza energética?

3 opção/opções no máximo

Apoio financeiro específico para agregados familiares de rendimentos 
baixos e médios
Normas mínimas de desempenho energético associadas a soluções de 
financiamento que limitem as despesas líquidas mensais dos habitantes
Outras medidas legislativas adicionais, a especificar na caixa de comentários
Iniciativa de habitação a preços acessíveis
Observatório da Pobreza Energética
Outras medidas, a especificar na caixa de comentários
Não sei / Sem opinião

Observações adicionais

Questão 32. Deseja apresentar observações adicionais sobre aspetos políticos 
pertinentes no domínio da descarbonização de edifícios que não são abordados 
acima?

No máximo, 1000 carater(es)

A comunicação relativa à Vaga de Renovação confirma que as atuais medidas legislativas aplicáveis aos 
edifícios não serão suficientes para alcançar a meta climática da UE para 2030, nem o objetivo de 
neutralidade até 2050. 
Por conseguinte, anuncia uma revisão da Diretiva 2010/31/UE (DDEE), central para a legislação europeia 
no domínio do desempenho energético dos edifícios, e que visa acelerar a transformação do parque 
imobiliário da UE, a fim de torná-lo altamente eficiente do ponto de vista energético e descarbonizado até 
2050.
Esta revisão afigura-se, assim, fundamental enquanto instrumento para o cumprimento daqueles que são os 
objetivos desenhados no quadro internacional do combate às alterações climáticas e, no âmbito da 
Arquitetura, deve atender aos objetivos seguintes:



29

•        Ordenamento do Território;
•        Edifícios;
•        Economia Circular.

Contact

ENER-BUILDINGS@ec.europa.eu




