
Sistema Nacional de Certificação Energética e 
da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE)



Atingidos os 100.000 certificados em Junho!
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• Etiqueta de Desempenho Energético
• 9 classes (de A+ a G)

• Emissões de CO2 do edifício

• Desagregação necessidades de energia
• aquecimento, arrefecimento e águas quentes
• necessidades energia em kWh/m2 e kgep/m2

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 as medidas 

A informação sobre medidas de melhoria de desempenho 
é uma parte fundamental do certificado



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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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

• 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
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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.

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.

Edifícios 
novos

Edifícios 
novos

81% 131% 96%



Classe A em apenas 11% dos novos projectos
Grande maioria das fracções com DCR emitida são de habitação

Edifícios 
novos

Edifícios 
novos



Certificação de edifícios existentes tende a estabilizar
Até final de Junho, já foram registados mais de 82.000 certificados de existentes
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60% dos edifícios com classe inferior a B- (mínimo para edifícios novos)
Apenas 359 certificados energéticos com classes A+

Edifícios 

existentes

Edifícios 

existentes



Faro com mais de 14000 edifícios certificados
4708 DCRs e 9600 CEs de edifício existentes
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1169 Peritos Qualificados (PQs) no SCE (30 Junho 2009)
933 já receberam a Carteira Profissional e 136 em processo de reconhecimento

Formação de peritos RCCTE da Univ. Algarve

• desde Setembro 2007

• 14 cursos técnicos RCCTE (até Julho 2009)

• 3 cursos Módulo Certificação RCCTE (em 2008)

• 1 curso form. complementar  edifícios existentes



Casa Eficiente NGC by EDP
Vivenda T2 comum, junto ao Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações – 29 Maio a 5 Junho



CasA+ - Simulador de melhorias de desempenho energético
Interface simplificada. Disponível em suporte “smartboard”, quiosque e internet (brevemente)

• Alvo:

Público em geral

• Objectivo:

Sensibilizar para medidas de melhoria

• Resultado:

Forte simplificação da análise

Incentivo ao estudo detalhado por PQ



SCE presente em grandes eventos e iniciativas em 2009
Ferias, Seminários e Workshops
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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

• ADENE promove monitorização muito próxima da existência e 
da qualidade das propostas de medidas de melhoria nos CEs



Controlo de qualidade do SCE
Verificações e fiscalização são instrumentos de exigência sobre os PQs

• Análise diária da forma e do conteúdo 
dos certificados emitidos 

Verificações com elaboração de relatório
Notificação do PQ para corrigir certificado 
ou melhorar processos futuros
Pode dar origem a processo de fiscalização

• Fiscalização detalhada do trabalho dos 
Peritos Qualificados

Mais de 1300 processos desencadeados
Estudo muito detalhado e exigente do 
trabalho do perito
Várias centenas de processos já em fase de 
conclusão



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 Um dia todos os 
edifedifíícios serão verdescios serão verdes””


