EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS - UM DESAFIO URGENTE!
Na maioria dos países os edifícios são responsáveis por cerca de 40% da energia utilizada.
Prevê-se que o rápido crescimento do sector da construção, em países como a China e a Índia, faça
piorar este cenário. É crucial agir, pois os edifícios podem dar um enorme contributo para o
retrocesso no panorama das alterações climáticas e para o êxito da eficiência energética.

Note Bem!
SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR NOS EDIFÍCIOS (SCE)
O SCE é um dos três pilares sobre os quais assenta a nova legislação relativa à qualidade térmica
dos edifícios em Portugal, visando obter economias significativas de energia para o País e para os
utilizadores dos edifícios.
De acordo com a Legislação que transpõe a Directiva 8002/91/CE para Direito nacional (Dec.
Lei 78 - SCE, Dec. Lei 79 - RSECE e Dec. Lei 80 - RCCTE de 2006):
- a construção de edifícios deverá colocar a tónica na redução do consumo de energia e na
qualidade do ar interior;
- a instalação de painéis solares para aquecimento de águas será obrigatória;
- os edifícios deverão possuir um certificado de eficiência energética, muito semelhante à etiqueta de
eficiência energética dos electrodomésticos.
RSECE - Regulamento dos Sistemas de Climatização em Edifícios
RCCTE - Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios

Classes Eficiência Energética
Edifícios Existentes

Classes Eficiência Energética
Novos Edifícios

Dados referentes a Janeiro de 2009.

Sabia que…
…na construção, venda ou arrendamento de edifícios, deve
existir um CERTIFICADO ENERGÉTICO, válido até 10 anos?
…os certificados devem incluir valores de referência de
desempenho energético ideal?
…os certificados devem incluir recomendações de melhoria e
sua viabilidade económica?

A Lipor, integrado na sua Estratégia 2m, está a efectuar um maior controlo dos consumos
energéticos na Organização. Deste modo, encontra-se a desenvolver um conjunto de acções
com vista à Certificação Energética do Edifício Administrativo.

POR UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E RACIONAL DA ENERGIA...
POR UM FUTURO MELHOR DAS GERAÇÕES VINDOURAS!

