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Outubro 2022 

 

Eficiência Energética de Edifícios 

 

A revisão da Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios enquadra-se num conjunto de 
iniciativas legislativas da UE, nomeadamente a ambição climática da Europa para 2030, a vaga de 
renovação de edifícios e o novo Bauhaus europeu. No contexto do pacote “Fit for 55”, o desempenho 
energético de edifícios está também previsto nas propostas de diretiva relativas a fontes de energia 
renováveis e a eficiência energética. 

A proposta da Comissão Europeia de revisão da Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios tem 
como principais objetivos a redução das emissões de gases com efeito de estufa e do consumo final 
de energia associados aos edifícios até 2030. Pretende ainda definir uma visão de longo prazo que 
permita alcançar um parque imobiliário com emissões zero e totalmente descarbonizado até 2050. 
Além destes, esta proposta da Comissão tem também como objetivo aumentar a taxa e a profundidade 
das renovações de edifícios, bem como disponibilizar informação sobre desempenho energético e 
sustentabilidade.  

A proposta prevê o reforço de instrumentos financeiros e a modernização de sistemas integrados de 
energia, clarificando a definição de “edifício com necessidades quase nulas de energia”, referência 
para edifícios novos até 2030 e nível a atingir pelas renovações profundas até essa mesma data. Neste 
sentido, considera “edifícios com emissões nulas” como referência para edifícios novos ocupados ou 
detidos por autoridades públicas já a partir de 2027 e para todos os edifícios novos a partir de 2030.  

No âmbito desta revisão, é introduzida a “renovação profunda” como padrão de excelência para 
renovação de edifícios, com uma definição progressiva, ou seja, primeiro transformar um edifício 
existente num edifício com necessidades quase nulas de energia, e depois num edifício com emissões 
nulas. Estas “renovações profundas” constituem-se como uma oportunidade para abordar outros 
aspetos, tais como: aumento da resiliência face a alterações climáticas, riscos de catástrofes, incluindo 
a atividade sísmica, e a segurança contra incêndios. 

 

Tendo chegado a acordo sobre as linhas mestras de revisão da Diretiva, o Conselho Europeu propôs:  

1. Todos os novos edifícios deverão ter emissões nulas em 2030 e os edifícios existentes devem-se 
transformar em edifícios com emissões nulas até 2050; 

2. A partir de 2028, os edifícios novos detidos por organismos públicos devem apresentar emissões 
nulas, com exceção de edifícios históricos, locais de culto e edifícios utilizados pelo setor da 
defesa; 

3. Os Estados-Membros devem propor padrões mínimos de desempenho energético para edifícios 
existentes e diminuir o consumo médio de energia primária do parque residencial; 

4. Devem ser criadas novas categorias de certificação de desempenho energético: “A0" para 
edifícios com emissões nulas e “A+" para os que contribuem com energia renovável produzida 
no local; 
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5. Devem ser cumpridos requisitos para que os novos edifícios otimizem o potencial de produção 
de energia solar e requisitos para a disponibilidade de infraestruturas de mobilidade 
sustentável; 

6. Devem ser atribuídos passaportes de renovação voluntários para edifícios e planos nacionais de 
renovação de edifícios que incluam um roteiro com metas nacionais para 2030, 2040 e 2050; 

Relativamente ao posicionamento da ATIC face ao exposto, é de salientar a recomendação, por parte 
da Indústria Cimenteira, relativamente à valorização da captura definitiva de carbono em edifícios, no 
sentido de não transferir o ónus das alterações climáticas para as gerações futuras. Neste sentido, a IC 
propõe que a ativação da energia térmica seja reconhecida como complemento à inércia térmica 
passiva, no sentido de tornar os edifícios agentes intervenientes no sistema energético. Recomenda 
ainda que os edifícios projetados para um período de tempo mais longo sejam reconhecidos no cálculo 
do potencial de aquecimento global. 

 

Policy Asks  

 

A Indústria Cimenteira salienta a análise de ciclo de vida da construção e a inércia térmica do betão, 
como elementos fundamentais para o desígnio de edifícios com necessidades quase nulas de energia 
e com emissões zero. Importa considerar, na seleção das melhores soluções, uma abordagem global 
à construção que inclua as fases de projeto, construção, utilização, renovação e demolição. É de 
realçar a capacidade do betão de armazenar energia e posteriormente a libertar de forma gradual 
para o ambiente, contribuindo para regular a temperatura no interior dos edifícios, manter o 
conforto térmico e evitar consumos de energia e emissões de CO2 decorrentes da utilização de 
equipamentos de aquecimento e arrefecimento do espaço.  

Importa articular a propriedade do betão acima descrita com sistemas inteligentes de gestão de 
energia e integra fontes de energia renováveis, ativando a inércia térmica do material para criar 
excedentes de energia, transformar os edifícios em agentes ativos da rede energética e promover o 
desenvolvimento urbano ecológico e sustentável.  

Por outro lado, importa referir o duplo benefício ambiental e económico que decorre da revisão da 
Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios. A renovação do parque imobiliário permite 
reduzir as faturas de energia, acautelar situações de pobreza energética, melhorar a qualidade do ar 
e as condições de vida e saúde, criar postos de trabalho a nível local, promover empregos verdes e 
recuperação económica, bem como valorizar o papel de alavancagem dos edifícios públicos. No 
entanto, para além da importância de um quadro legislativo global coerente ao nível das diferentes 
políticas ambientais, prioridades de investimento e financiamento da UE, é fundamental considerar o 
respeito estrito pelo princípio de neutralidade do material, para evitar distorções da concorrência 
entre indústrias e produtos no ecossistema da construção. 
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Sobre a ATIC 
A ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento, tem como associadas a CIMPOR e a SECIL. Foi criada na 
década de 60 para promover uma melhor utilização do cimento, e ao seu cariz técnico e científico acresceram 
aspetos institucionais e de representação da indústria cimenteira nacional. A Indústria Cimenteira é fundamental 
para a economia local e nacional com um elevado efeito multiplicador na economia: estima-se que por cada euro 
de valor acrescentado na fileira de cimento e betão são gerados cerca de 3 euros na economia, efeito 
particularmente relevante para a economia local dado esta indústria estar sedeada longe dos centros urbanos. 
O setor emprega, direta e indiretamente, 5.100 pessoas, e as suas exportações representaram 1,7 mil M€ entre 
2005 e 2019, contribuindo assim para o equilíbrio da Balança de Pagamentos. Neste período, a indústria 
procedeu a investimentos significativos - 206M€ - em medidas de redução do impacto ambiental e em 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) que se materializaram numa redução superior a 14% nas 
emissões específicas de CO2 por tonelada de cimento desde 1990. Em março de 2021, foi apresentado o Roteiro 
da Indústria Cimenteira nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 no qual estão explícitos o compromisso 
formal e o alinhamento com as metas de descarbonização e sustentabilidade nacionais estabelecidas no Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 do Governo Português, em consonância com os princípios do Pacto 
Ecológico Europeu, o qual reconhece a contribuição da Indústria Cimenteira para uma economia competitiva, 
sustentável e circular. 

 


