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DIRECTIVA 2002/91/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 16 de Dezembro de 2002
relativa ao desempenho energético dos edifícios
Dos considerandos:

Política Energética Internacional
International Energy Policy
• USA: “The building technologies program outlines the technology portfolio and
activities that are necessary to achieve our strategic goal of net zero-energy
buildings (NZEB) at low increment cost by 2025.”
[www1.eere.energy.gov/buildings/about/,01/2007]

• Netherlands: “In the Netherland, the government and the construction sector aim at
achieving energy neutral new construction in 2020.”
[Chiel Boomstra, Trecodome]

• Germany: “ From current point of view future capable buildings are building
architectural demanding with high user comfort, minimal energy demand, optimized
technological equipment, meaningful integration into large energy supply systems as
well as together economical energy demand cover. Zero emission houses are the
long-term objective.”
[“Das 5.Energgieforschungsprogramm der Bundesregierung”, BMWA, 07/2005

Vários acrónimos foram entretanto aparecendo!

• zero-energy building (ZEB)
• zero net energy (ZNE)
• net-zero energy building (NZEB)
• net zero building or zero-carbon building
• nearly Zero Energy Building (nZEB)

Aplicação da definição NZEB na prática (*)

De acordo com o Artigo 2 (2) da EPBD (reformulação), NZEB é um «Edifício com
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 energia proveniente de
fontes renováveis produzida no local ou nas proximidades.
(*) NZEB é o acrómino adotado pela Comissão Europeia para definir um edifício
«nearly zero energy building».

DIRECTIVA 2010/31/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 19 de Maio de 2010
relativa ao desempenho energético dos edifícios
(reformulação)

Contribuições para a definição de conceitos e estratégias
• definição para o entendimento de NZEB

Cada vez mais se deverá contribuir para a redução das emissões climáticas
(gases de efeitos de estufa). Impõe-se reduzir muito mais as emissões dos
edifícios implementando com realismo medidas ao nível da proteção da
envolvente (otimização do isolamento térmico) quer para o verão quer para o
inverno e prever sombreamento eficaz para proteção solar no verão.
A regra será isolar e complementar com energias renováveis. Complementar
com sistemas renováveis e recorrendo à utilização de energia
elétrica renovável como sistema de apoio, em substituição da queima de
combustíveis fósseis gasosos ou sólidos.

Contribuições para a definição de conceitos e estratégias
• definição do conceito de NZEB aplicado ao parque edificado
Propõe-se que na revisão da regulamentação térmica seja estabelecido um
objetivo que obrigue a uma redução significativa do consumo médio de energia
primária, que passaria a ter, desejavelmente, o valor máximo de
10kWh/m2.ano (equivalente ao definido na Dinamarca) para fins de
aquecimento, AQS, ventilação, climatização e iluminação. Esta revisão vai
obrigatoriamente ter de passar pela introdução das renováveis e vai fazer com
que o edifício comece a ser pensado desde a sua conceção, a todos os níveis,
para cumprir este requisito, minimizando as suas necessidades energéticas.

Contribuições para a definição de conceitos e estratégias
• descrição dos requisitos e medidas respeitantes à utilização de energias
renováveis no neste contexto
Os sistemas de energias renováveis deverão prever a instalação preferencial de
BC (bombas de calor), PV (painéis fotovoltaicos), Energia solar térmica
obrigatória para AQS, Aerotérmica e Geotérmica (Geotabs), Biomassa, Eólicos e
Mini-hídrica, dependendo do caso concreto em estudo e das possibilidades de
implementação do sistema a selecionado.

Contribuições para a definição de conceitos e estratégias
• definição da zona “nearby” ao edifício em que se poderá contabilizar o
aproveitamento de energias renováveis

O conceito de “nearby” não pode ser muito redutor no que diz respeito à sua
localização pois em cidades de grande dimensão não se torna possível a sua
implementação ao nível local do próprio edifício ou até de um bairro ou de um
quarteirão. O conceito deverá ser alargado a regiões, livres de obstáculos,
próximas ou mais longínquas do edifício ou até mesmo ao país em geral.

Contribuições para a definição de conceitos e estratégias
• indicador de Energia Primária (em termos relativos e/ou absolutos) e possíveis
variantes geográficas/climáticas e com a tipologia e idade dos edifícios

?

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

2) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 2.º - A
Estratégia de renovação a longo prazo:
1. Cada Estado-Membro estabelece uma estratégia de longo prazo para apoiar a renovação,
até 2050, do parque nacional de edifícios residenciais e não residenciais, tanto públicos
como privados, para o converter num parque imobiliário descarbonizado e de elevada
eficiência energética, facilitando a transformação rentável dos edifícios existentes em
edifícios com necessidades quase nulas de energia. Cada estratégia de longo prazo para
apoiar a renovação deve ser apresentada de acordo com as obrigações de planeamento
e de comunicação aplicáveis, engloba:
………………………………………………….

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

3) O artigo 6.º é alterado do seguinte modo:
«Artigo 6.º
Edifícios novos
1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que os edifícios novos
cumpram os requisitos mínimos de desempenho energético estabelecidos nos termos do
artigo 4.º .

2. Os Estados-Membros asseguram que, antes do início da construção de edifícios novos, seja
tida em conta a viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos de
elevada eficiência, caso estejam disponíveis.».

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

3) O artigo 6.º é alterado do seguinte modo:
«Artigo 6.º
Edifícios novos

…………………….
4) No artigo 7. o , o quinto parágrafo passa a ter a seguinte redação:
«No que diz respeito aos edifícios sujeitos a grandes renovações, os Estados-Membros
incentivam a introdução de sistemas alternativos altamente eficientes, se tal for exequível
do ponto de vista técnico, funcional e economicamente viável, que proporcionem condições
climáticas saudáveis no interior dos edifícios, e que façam face aos riscos relacionados com
incêndios e com uma intensa atividade sísmica.».

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

5) O artigo 8.º é substituído pelo seguinte:
«Artigo 8.º
Sistemas técnicos de construção, eletromobilidade e indicador de aptidão para tecnologias
inteligentes
1.
……………………………..
Caso seja tecnicamente exequível e economicamente viável, os Estados-Membros tornam
obrigatório que os edifícios novos estejam equipados com dispositivos autorregulados que
regulem separadamente a temperatura em cada divisão ou, caso se justifique, numa
determinada zona aquecida da fração autónoma do edifício. Em edifícios existentes, caso
seja tecnicamente exequível e economicamente viável, a instalação de dispositivos
autorregulados passa a ser obrigatória quando os geradores de calor forem substituídos.
…………………….

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

5) O artigo 8.º é substituído pelo seguinte:
«Artigo 8.º

Sistemas técnicos de construção, eletromobilidade e indicador de aptidão para tecnologias
inteligentes
…………………………………..
2. Em relação aos edifícios não residenciais novos e aos edifícios não residenciais sujeitos a
grandes renovações com mais de dez lugares de estacionamento, os Estados-Membros
asseguram a instalação de, pelo menos, um ponto de carregamento na aceção da Diretiva
2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (*) e de infraestruturas de condutas, ou
seja, condutas para cabos elétricos, pelo menos num em cada cinco lugares de
estacionamento, por forma a permitir, numa fase posterior, a instalação de pontos de
carregamento para veículos elétricos, caso:
…………………….

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

5) O artigo 8.º é substituído pelo seguinte:

«Artigo 8.º
Sistemas técnicos de construção, eletromobilidade e indicador de aptidão para tecnologias
inteligentes
…………………………………..
10. Até 31 de dezembro de 2019, a Comissão adota atos delegados nos termos do artigo 23.
o , no que diz respeito a complementar a presente diretiva criando um regime facultativo
comum da União para classificar a aptidão dos edifícios para tecnologias inteligentes. A
classificação baseia-se na avaliação das capacidades de um edifício ou de uma fração
autónoma para adaptar o seu funcionamento às necessidades dos ocupantes e à rede e
para melhorar a sua eficiência energética e o seu desempenho global. …………………….

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

5) O artigo 8.º é substituído pelo seguinte:
«Artigo 8.º
Sistemas técnicos de construção, eletromobilidade e indicador de aptidão para tecnologias
inteligentes
…………………………………..
Nos termos do anexo I-A, esse regime facultativo comum da União para classificar a
aptidão dos edifícios para tecnologias inteligentes:
a) Fixa o indicador de aptidão para tecnologias inteligentes; e
b) Define uma metodologia para o seu cálculo.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

5) Os anexos da Diretiva 2010/31/UE são alterados do seguinte modo:
O anexo I é alterado do seguinte modo:
a) O ponto 1 passa a ter a seguinte redação:
«1. O desempenho energético de um edifício é determinado com base no consumo
de energia calculado ou real e deve refletir o consumo energético típico para o
aquecimento e o arrefecimento de espaços, a água quente para uso doméstico, a
ventilação e a instalação fixa de iluminação, bem como outros sistemas técnicos dos
edifícios;

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Os anexos da Diretiva 2010/31/UE são alterados do seguinte modo:
b) O ponto 2 passa a ter a seguinte redação:
«2. As necessidades de energia para o aquecimento e o arrefecimento de
espaços, água quente para uso doméstico, a ventilação, a iluminação, e outros
sistemas técnicos dos edifícios são calculadas de modo a otimizar os níveis de
saúde, de qualidade do ar interior e de conforto, definidos pelos EstadosMembros a nível nacional ou regional.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

«ANEXO I-A

QUADRO GERAL COMUM PARA CLASSIFICAR A APTIDÃO PARA TECNOLOGIAS
INTELIGENTES DOS EDIFÍCIOS
(Annex IA – COMMON GENERAL FRAMEWORK FOR RATING THE SMART READINESS OF
BUILDINGS)

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comentários

A relevância das tecnologias de informação inteligentes
As agendas do Digital Single Market (DSM) e da Energy Union (EU) deverão estar alinhadas e
deverão servir os mesmos objetivos.
A digitalização do sistema energético está a mudar o paradigma energético, desde a
integração das energias renováveis até às smart grids e aos edifícios smart-ready.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comentários
A relevância das tecnologias de informação inteligentes

De modo a digitalizar o setor dos edifícios as metas e ambições para a implementação de
redes com elevada capacidade de comunicação são importantes para haver edifícios

residenciais inteligentes e comunidades bem conectadas, desenvolvendo-se um ambiente
Ready to Services ↔Ready to Grid

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comentários
A relevância das tecnologias de informação inteligentes
Está prevista a disponibilização de incentivos para promoção de sistemas smart-ready e
soluções digitais no setor da construção. Isto proporcionará o aparecimento de novas
oportunidades para a poupança e redução da fatura energética, e consumidores com
informação mais rigorosa acerca dos seus padrões de consumo, e habilitar o operador dos
sistema a gerir a rede mais eficazmente.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comentários
A relevância das tecnologias de informação inteligentes

Um indicador inteligente de aptidão, Smart Readiness Indicator – SRI, poderá ser usado para
medir a capacidade dos edifícios para usar tecnologias de informação e comunicação e
sistemas eletrónicos para adaptar o funcionamento dos edifícios às necessidades dos
ocupantes e da rede e melhorar a eficiência energética e o desempenho do edifício na sua

globalidade.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comentários
A relevância das tecnologias de informação inteligentes

O Smart Readiness Indicator – SRI, poderá aumentar a consciência entre os proprietários e
os ocupantes do valor da automação do edifício e ao mesmo tempo dar confiança aos
ocupantes acerca das atuais poupanças proporcionadas pelas novas funcionalidades
melhoradas.
O esquema de classificação a usar no indicador inteligente de disponibilidade a usar será uma
opção dos Estados Membros.

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

DIRETIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de maio de 2018
que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva
2012/27/UE sobre a eficiência energética
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Processo em curso

1º Estudo Técnico: Março 2017 – Agosto 2018
https://smartreadinessindicator.eu/

Relatório Final / sumário executivo disponível.
2º Estudo Técnico: após Dezembro 2018 (*)
(*) data a confirmar

RESULTADOS DO 1º ESTUDO SOBRE SRI
ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO
Investigação sobre o âmbito do SRI,

Identificação de serviços / funções que poderão ter impacto na aptidão do edifício para as
tecnologias inteligentes: smart-ready services,
Desenvolvimento de um esboço de metodologia de cálculo para obter uma pontuação a
partir da identificação e avaliação dos serviços disponíveis,
Otimização do esboço da metodologia para facilitar a avaliação prática do SRI,
Testes da metodologia proposta para o SRI em edifícios teóricos e edifícios reais,
Primeira avaliação quantitativa dos possíveis impactos do SRI.

RESULTADOS DO 1º ESTUDO SOBRE SRI
PROPOSTA DA ESTRUTURA DE CÁLCULO (1)
1. Avaliação dos smart-ready services disponíveis: que serviços estão disponíveis e qual o seu
nível de inteligência.
2. Obtenção de pontuação de impactos individuais de
smart-ready services de acordo com os critérios dos
impactos propostos.

3. Agregação de pontuações de impactos
de serviços individuais em domínios de
pontuações de impactos.
(aquecimento, ventilação em função das
necessidades, etc.)

RESULTADOS DO 1º ESTUDO SOBRE SRI
PROPOSTA DA ESTRUTURA DE CÁLCULO (2)
4. Agregação das pontuações de impactos em pontuações totais de domínios (energia,
conforto, etc.): soma ponderada das pontuações totais de domínios.
5. A pontuação SRI será então o resultado da soma ponderada das 8 pontuações totais.

Notas:
- Pontuação normalizada.
- Abordagem qualitativa.
- Flexibilidade (agregada ou pontuação mais focada, afinação de pesos).
- Vários possíveis pontos de consolidação: domínios; critérios de impactos; serviços
individuais; pontuação dos impactos de serviços individuais; pesos.

RESULTADOS DO 1º ESTUDO SOBRE SRI
COMPONENTES DA ESTRUTURA DE CÁLCULO SRI PROPOSTA
1. Catálogo smart-ready
- 10 domínios,
- 112 serviços (52 após otimização)

2. Metodologia de cálculo multicritério

3. Processo de triagem
Identificação objetiva de serviços
relevantes a fim de facilitar
o serviço de avaliação.

RESULTADOS DO 1º ESTUDO SOBRE SRI
CONCLUSÕES
Unidade de Eficiência Energética - DG ENERGY, Comissão Europeia
Uma boa base inicial.
A abordagem foi geralmente bem aceite pela comunidade, com algumas
ressalvas, por exemplo:
Procurar uma melhor abordagem quantitativa (baseada no desempenho),
Questões de pontuação e consolidação da ponderação…
Muitos comentários provenientes de stakeholders (partes interessadas) ao longo
do processo, levadas em consideração quando possível.
O impacto calculado é significativo – para 2030:
Até 5,2 Mtep de poupanças,
Até 140.000 empregos.
É necessária mais investigação e discussão!

Muito obrigado pela vossa atenção

