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Enquadramento Europeu
A Eficiência Energética é uma das grandes prioridades da UE
TRÊS RAZÕES PRINCIPAIS
Segurança de
Abastecimento
A dependência externa seria de
70% em 2030 se nada fosse feito

Proteção do
Ambiente
A produção e utilização de
energia são responsáveis por
94% das emissões de CO2

Opções limitadas
na “Oferta”
Mas a UE pode
atuar na “Procura”

Segurança de Abastecimento
Dependência Energética dos EM (Eurostat 2014)
Energia: dependência de importação – 2014
Importações em % de consumo de energia primária

Dependência Energética dos EM da UE

Proteção do Ambiente
•

Não é possível continuar a ignorar a ligação entre as
alterações climáticas e as emissões de carbono

•

Emissões de Carbono – fortemente relacionadas com a
produção e utilização de energia

•

Os países industrializados estão a tomar medidas para
reduzir o consumo de energia, promover a eficiência
energética e aumentar o uso de energia renovável (EU,
EUA, Canadá, Japão, China, …)

•

Em Dezembro de 2015 foi assinado o Acordo de Paris
para tentar travar o aumento da temperatura média
em cerca de 2˚C em relação ao nível pré-industrial.

EU não pode aumentar a oferta energética mas pode
controlar a procura
Energia Primária
Emissões - Edifícios

Residencial

Energia Primária na EU (Mtoe)

Fonte: Eurostat 02/2016

Serviços

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
As metas da União Europeia para 2020 são:
•
•
•

20% redução no consumo de energia;
20% redução das emissões de carbono;
20% aumento da utilização de energias renováveis.

As metas para 2030 foram fixadas em:
27% redução no consumo de energia;
40% redução das emissões de carbono (em relação a 1990);
27% aumento da utilização de energias renováveis.
(A rever face aos objetivos alcançados em 2020)

Motivação

•
•
•

• Redução das Emissões de Carbono como forma de combater as alterações
•

climáticas
Promover o desenvolvimento de soluções sustentáveis e de eficiência
energética

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
Porquê os Edifícios?
Os edifícios são um sector chave nas estratégias europeias de longo prazo
relativas à energia, à utilização eficiente dos recursos e às alterações climáticas
A nível europeu, os edifícios (residencial e não
residencial):
• Consomem ~ 40% energia
• São responsáveis pela emissão de ~36% dos
GEE
• Consomem ~33% da água
•

dão origem a ~33% de todos os resíduos
produzidos

Os edifícios têm um grande impacto ambiental

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
Setor dos Edifícios - Setor de Intervenção Prioritário e Estratégico na EU
O Roteiro da EU de Transição para
uma Economia de Baixo Carbono em
2050 identificou os edifícios como o
setor com um potencial de redução
das emissões de carbono de ~90%
em 2050 quando comparado com os
níveis de 1990
Nos edifícios há um potencial de
poupança energética com
viabilidade económica de 30% a 50%

Fonte: AECOPS

Por isso, o desempenho energético dos edifícios é uma parte importante dos objetivos
energéticos e climáticos da UE 2020 e 2030

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
Setor dos Edifícios - Setor de Intervenção Prioritário e Estratégico na EU
Para atingir estes objetivos é crucial intervir nos
edifícios existentes que são os maiores consumidores
de energia e os maiores poluidores em termos de
emissões
A reabilitação é a ferramenta mais eficaz para
melhorar o desempenho energético do parque
edificado existente e ajudar a atingir os objetivos
estratégicos da UE
Construção Nova em Portugal

Fonte: Projeto Zebra

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
A Política da UE e seus Instrumentos a nível dos Edifícios
Diretiva para o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD)
Diretiva 2002/91/EC
Revisão da legislação térmica na UE
Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada
(EPBD-recast)
Diretiva 2010/31/EU
Introduz o conceito de custo ótimo e de edifícios de necessidades
energéticas quase nulas - nZEB
Diretiva relativa à Eficiência Energética (EDD)
Diretiva 2012/27/EU
Estratégias de renovação a longo prazo
Reabilitação dos edifícios existentes com os mesmos requisitos de desempenho
energético dos edifícios novos, na medida em que tal seja possível do ponto de vista
técnico, funcional e económico

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
A Política da UE e seus Instrumentos
Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada (EPBD-Recast)
Diretiva 2010/31/EU
Surgiu um novo conceito – Edifícios com necessidades quase nulas de energia (nZEB)

•
•
•

Obrigatório para todos os novos edifícios a partir de 31de Dezembro de 2020
Obrigatório para edifícios públicos a partir de 31 de Dezembro de 2018
Sempre que possível, a renovação dos edifícios existentes deve cumprir os mesmos
requisitos de desempenho energético dos edifícios novos desde que não existam
restrições técnicas, funcionais ou económicas
O conceito de edifícios com necessidades quase nulas de energia não está ainda
completamente clarificado, devendo cada Estado Membro defini-lo tendo em conta as
especificidades locais
Processo ainda não completamente terminado a nível europeu…
12

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
O conceito nZEB
Após 2020 todos os edifícios novos na EU devem ser edifícios de muito baixo
consumo energético
Tal significa que:

• Edifícios com baixas necessidades energéticas devidas à envolvente
• Equipamentos eficientes
• Tanto quanto possível, as

necessidades energéticas
remanescentes devem ser
asseguradas pela utilização de fontes
de energia renovável
13

A Política Europeia – Objetivos Estratégicos
A definição de nZEB em Portugal
… em Portugal: o Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto (que transpôs a EPBD
recast), substituído pelo Decreto-Lei n.º 28/2016 de 23 de Junho fornece uma primeira
definição de nZEB embora ainda incompleta…
Na prática a definição aponta para:
a) Envolvente: Utilizar as soluções que assegurem a rentabilidade ótima ao
longo do ciclo de vida do edifício;
b) Contributo Fontes Renováveis: solar térmica, solar fotovoltaica, eólica,
geotérmica, biomassa…

…. A definição não estabelece ainda limites numéricos para as necessidades de
energia e/ou emissões de carbono associados ao nível nZEB nem estabelece qual
deve ser o contributo mínimo das renováveis

Plano Estratégico Europeu - Prioridades
•

Renováveis

•

Eficiência Energética nos Edifícios

•

Eficiência Energética na Indústria

•

Sistemas Energéticos Flexíveis (smart grids)

•

Mobilidade Sustentável

•

Consciencialização dos Consumidores
e cidades/casas inteligentes (smart cities/smart homes)

Plano Estratégico Europeu - Prioridades
A Comissão Europeia vai investir mais de 2 mil milhões de euros no H2020 entre 2018 e
2020 em Projetos de I&D em 4 áreas prioritárias:

Reforçar a
liderança nas
Renováveis

Desenvolver
soluções de
armazenamento
de energia
acessíveis e
integradas

Descarbonizar o
parque
construído da UE

Desenvolver a
mobilidade elétrica
e um sistema de
transportes
urbanos mais
integrado

Plano Estratégico Europeu - Prioridades
A nível dos Edifícios:

•
•

Desenvolver tecnologias PV competitivas e sua integração nos edifícios

•

Desenvolver novos materiais e novas tecnologias para soluções de eficiência energética
nos edifícios

•

Desenvolver/criar processos de construção industrializados que levem à redução de
custos e rapidez de execução causando a menor perturbação possível aos utilizadores
dos edifícios

•
•
•

Acelerar a introdução no mercado de edifícios nZEB em grande escala

Reduzir o custo de tecnologias-chave, especialmente as dirigidas diretamente aos
consumidores - criar e desenvolver tecnologias e serviços que permitam ao consumidor
otimizar o consumo (e produção) de energia – smart homes

Aumentar a taxa de renovação dos edifícios existentes com o objetivo nZEB
Garantir a sustentabilidade dos edifícios e assegurar a saúde e bem-estar dos seus
ocupantes

Prioridades a Nível Nacional

Desafios a curto/médio prazo
Tendo em conta as Diretivas Europeias em vigor no que se refere à Eficiência Energética e
as metas estabelecidas, os EM da UE enfrentam Grandes Desafios para os quais terão
que encontrar uma resposta:

• Grande aposta na Reabilitação com o objetivo nZEB
• Desenvolvimento de Tecnologias eficientes , sustentáveis e rentáveis
• Desenvolvimento de novos Processos de Construção que facilitem o alcance
dos nZEB

• Integração das Renováveis
• Novas Ferramentas (BIM, smart sensors, etc.)
• Assegurando a Rentabilidade das Soluções
• Atenção ao Consumidor/Utilizador
Necessidades de Formação

Contributo do CTAC
Cost-Effective Energy and Carbon Emissions Optimization
in Building Renovation (IAE EBC – Annex 56)
2010-2017
Envolve 12 parceiros internacionais (coordenação UMinho)
Neste projeto foi desenvolvida uma metodologia que permite identificar as
medidas de renovação mais rentáveis, numa perspetiva de ciclo de vida, que
otimiza o consumo de energia e a redução das emissões de carbono, apoiando
assim a tomada de decisão em relação a um processo de reabilitação energética
A metodologia permite comparar medidas de reabilitação, dando prioridade às
reabilitações com objetivo nZEB
No projeto também foram desenvolvidas ferramentas que facilitam a aplicação da
metodologia e publicaram-se dois Guidebooks (um para os decisores políticos e
outro para proprietários com poder de decisão)

Contributo do CTAC
Metodologia
Guidebooks

INVESTMENT
SOLAR HEATING

0 Eu

PHOTIVOLTAIC

2.073 Eu

EXTERNAL WALL INSULATION

Fradrag for beholder

Collector area per housing unit

2.0 m²

PV cells area per housing unit

5.0 m² =

ROOF INSULATION

582 Eu

FLOOR INSULATION

0 Eu

FLOOR ABOVE UNHEATED SPACE

544 Eu

BASEMENT INSULATION

0 Eu

WINDOWS

8.150 Eu

VENTILATION

3.333 Eu

AIR TIGHTNESS

1.200 Eu

COOLING

0 Eu

Yearly energy consumption, kWh/m²

HEAT SUPPLY

0 Eu

160

USERDEFINED INVESTMENT OR REDUCED COSTS

0 Eu

Investering: fx honarar til rådgiver. Fradrag: fx tilskudsordning (angives med minus)

15.881 Eu
Reference building

Optimised

96.8
120.7
12.4
2.8

38.3
62.2
-13.2
1.8

Heat

Electricity

0.04
0.09

0.26
0.10
2.34
Electricity
2.07

Heat
(YEARLY SAVINGS x LIFETIME) /(INVESTMENT) 0.63

140
120

SAMLET INVESTERING PR. BOLIG
KEY FIGURES
Space heating
Heating
Electricity
Cooling
ENERGY SAVINGS COSTS
Actual Energy Costs
Energy Savings Costs
BUILDING ENERGY INVESTMENT

0.75 kWp

0 Eu

100
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kWh/m² year
kWh/m² year
kWh/m² year
kWh/m² year

60

Optimaized
Reference
Norms
Low energy (1)
Low energy (2)

50.8
135.8
71.1
53.4
30.5

40
20
0

Eu /kWh
Eu /kWh
Eu /kWh

Optimaized Reference

Norms

Low energy Low energy
(1)
(2)

Ferramentas

Casos de
Sucesso

Contributo do CTAC
H2020 MORE-CONNECT - Development and advanced
prefabrication of innovative, multifunctional building
envelope elements for MOdular REtrofitting and smart
CONNECTions
2015-2018
18 parceiros europeus (9 Universidades +9 PME)
Este projeto visa desenvolver soluções integrais de reabilitação de edifícios
residenciais a custos reduzidos, com desenvolvimento e teste de soluções modulares
pré-fabricadas, para atingir os nZEB

Contributo do CTAC
A UMinho em conjunto com duas empresas
(DarkGlobe e Electrofer) e a Gaiurb
desenvolveu, produziu e testou
experimentalmente uma solução pré-fabricada
de reabilitação de fachadas. A solução
desenvolvida vai ser aplicada no edifício da
Gaiurb no verão de 2017.

Contributo do CTAC
Argamassas Térmicas Ativas
Projeto I&D que envolveu a UMinho (coordenação), UAveiro, UCoimbra, Sival,
Secil e Devan
Foram desenvolvidas e caracterizadas argamassas
à base de cimento, cal ou gesso, com incorporação
de microcápsulas de material de mudança de fase
(PCM)
As microcápsulas de PCM têm uma dimensão
média de 44 µm. O núcleo contém parafina com
temperatura de fusão de 24 oC

Contributo do CTAC
As argamassas com incorporação de PCM,
aplicadas no revestimento de paredes e tetos,
reduzem significativamente o consumo de energia
para aquecimento/arrefecimento (cerca de 40%).

Contributo do CTAC
FP7 IEE - SouthZEB - Rumo a Edifícios de Balanço
Energético quase Zero (nZEB) através da formação
em países do Sul da Europa.
2015-2017
9 Parceiros Europeus
Neste projeto foram desenvolvidos módulos de formação orientados para
profissionais do setor da Construção de modo a aumentar as suas competências
relativamente aos nZEB.
Foram também implementadas ações de formação nos países parceiros do Sul da
Europa, fornecendo meios para se atingirem as condições necessárias à
implementação das metas estabelecidas na revisão da Directiva EPBD-recast.

Contributo do CTAC
SouthZEB - Rumo a Edifícios de Balanço Energético quase Zero (nZEB)
através da formação em países do Sul da Europa.
A formação consistiu em 10 módulos, em temas diversos ligados às metas e
objetivos europeus relacionados com os nZEB.
As ações de formação decorreram
nos 4 países parceiros e formaram
mais de 150 formadores e 1500
formandos
Em Portugal foram formados 34
Formadores e 277 “nZEB Designers”

Obrigado pela vossa atenção
Manuela Almeida

malmeida@civil.minho.pt

www.ctac.uminho.pt

