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Dia 28 de Maio – Construir com Sustentabilidade

Dr. Paulo Santos
ADENE

Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios (SCE)
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Distrito: Lisboa - Certificação Energética a 30.04.09
(Nº CE+DCR)

Distrito de Lisboa com quase 20000 edifícios certificados
20% edifícios/fracção novas e 80% existentes

Sistema de Certificação Energética e de QAI

• Certificados Energéticos e de QAI 

• Processo de certificação

• Ponto de situação
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• Etiqueta de Desempenho Energético

• 9 classes (de A+ a G)

• Emissões de CO2 do edifício

• Nos edifícios existentes, indicação 

quando o edifício está sujeito a um:

• Plano de Racionalização Energética

• Plano de Acções Correctivas da QAI

• Afixação da primeira página em local 

visível (grandes edif. serviços)

Certificado informa de um modo simples e directo
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• Propostas de medidas
– Redução estimada de energia

– Investimento estimado

– Pay-back simples 

• Nova Classe Energética
– se implementadas parte ou a totalidade das 

medidas 

Informação sobre medidas de melhoria de desempenho
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Informação contida num certificado energético  RSECE

• Campos descritivos dos elementos mais relevantes 

a nível regulamentar:

– Paredes, coberturas e pavimentos 

(incluindo pontes térmicas planas)

– Vãos envidraçados 

– Sistemas de climatização (subsistema de 

produção, de distribuição e de difusão)

– Iluminação

– Preparação de AQS

– Outros consumos

– Sistemas de ERs

– Caudais de ar novo

– Concentrações poluentes (edif. exist.)

– Manutenção das instalações

– Técnicos manutenção

– Inspecções periódicas

– Observações e notas

Classificação energética 
Uma casa eficiente pode consumir menos de ¼ do consumo de referência

Classe energética Comparação com consumo de referência

A+ 25% ou menos do consumo de referência

A Entre 26% a 50%

B 51% a 75%

B- 76% a 100%

C 101% a 150%

D 151% a 200%

E 201% a 250%

F Entre 251% a 300%

G Mais de 300% consumo de referência
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Sistema de Certificação Energética e de QAI

• Certificados Energéticos e de QAI 

• Processo de certificação

• Ponto de situação

Processo de certificação
As principais questões…

• Quem faz?

• Peritos Qualificados

• Quem tem de pedir?

• Promotor ou proprietário

• Para que é necessário?

• Edifícios novos: licenciamento

• Edifícios existentes: venda ou 

arrendamento

• Quanto tempo demora?

• No mínimo ½ dia para uma habitação

• Quanto custa?

• Edifícios de habitação: 1,5 a 3 €/m2

• Edifícios de serviços: 2 a 4 €/m2

Mais detalhes na Apresentação SCE 

disponível no Portal SCE em 

www.adene.pt

http://www.adene.pt/
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Janeiro de 2009 marcou o início da 3ª fase do SCE
Certificado energético obrigatório nas auditorias e nas vendas e arrendamentos

SCE

Decreto-Lei n.º 78/2006 – Art.º 3

Propostas de medidas de melhoria nos certificados
Reforço, junto dos PQs, da importância e do valor desta informação no seu trabalho

• ADENE promove monitorização muito próxima da existência e 

da qualidade das propostas de medidas de melhoria nos CEs
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Sistema de Certificação Energética e de QAI

• Certificados Energéticos e de QAI 

• Processo de certificação

• Ponto de situação

Grande maioria dos novos projectos já com certificação iniciada
Número de DCRs médio no primeiro trimestre deste ano ronda as 2600

Nºfogos

26% 34% 58% 84% 89% 98%

DCRs – Declaração de Conformidade Regulamentar

CEs – Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior

Nota: Uma DCR corresponde a um CE emitido em fase de projecto.

Em edifícios novos, um CE só é emitido no final da obra.

81% 131% 96%
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Classe A em apenas 13% dos novos projectos
Grande maioria das fracções com DCR emitida são de habitação

Certificação de edifícios existentes tende a estabilizar
Até final de Abril, já foram registados mais de 52.000 certificados de existentes

Nºfogos
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1/3 dos certificados com classe de desempenho C
Apenas 121 certificados energéticos com classes A+

72% dos CEs são dos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro
Concelhos de Lisboa, V. N. Gaia, Sintra e Porto lideram em certificados emitidos

1672 certificados

184 certificados

553 certificados

714 certificados

613 certificados

2132 certificados

185 certificados
2199 certificados

347 certificados

1960 certificados

717 certificados

1882 certificados

16059 certificados

9256 certificados

6508 certificados

5984 certificados

407 certificados

270 certificados

267 certificados

698 certificados
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1023 Peritos Qualificados (PQs) no SCE (30 Abril 2009)

885 já receberam a Carteira Profissional e 138 em processo de reconhecimento

ADENE prossegue esforço de divulgação do SCE durante 2009
Presença com stand SCE em grandes feiras e eventos
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Bruxelas coloca Portugal entre os melhores da Certificação 
Comissão considera que Portugal está entre os 5 países que melhor transpuseram a Directiva

“Um dia todos os 

edifícios serão verdes”
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