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EssENcIAl para 
o distribuidor e 
instalador  

VAlor 
AcrEscENtADo   
para os seus clientes

Um contributo para 
um AmbIENtE mAIs 
sustENtáVEl

,

,

,

Na secção de recursos do website do Label Pack A+ pode 
encontrar mais materiais de informação e comunicação. 

www.label-pack-a-plus.eu/portugal/recursos/

Pode ainda consultar o calendário formativo, apresentações 
de sessões anteriores, bem como ter acesso às páginas 
web dos parceiros que constituem a Plataforma de 
Stakeholders Nacional do projeto em:

www.label-pack-a-plus.eu/portugal/plataforma-de-
stakeholders/

onde encontrar mais informação?

o projeto label Pack A+

O projeto Label Pack A+ visa apoiar e promover a entrada em vigor da regulamentação de aquecimento, nomeadamente 
a etiquetagem de sistemas, estabelecendo-se como o ponto de contacto entre os vários agentes do mercado e o 
consumidor final. 

Desenvolvido no âmbito do programa Horizonte 2020, o projeto é liderado pela ESTIF – Federação Europeia da Indústria 
Solar Térmica, envolve cerca de 11 parceiros em seis países. 

O consórcio Português é constituído pela ADENE – Agência para a Energia, APISOLAR – Associação Portuguesa de 
Energia Solar e DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. 

Contacte-nos: www.label-pack-a-plus.eu/portugal/contactos/

Visite www.label-pack-a-plus.eu/portugal para mais informação

o que o 
instalador tem 
que saber!



O consórcio do LabelPackA+ organiza formações gratuitas 
para os profissionais do mercado. 

Visite o website, mantenha-se a par das várias atividades 
e contacte os parceiros nacionais: 

,  ADENE   
Agência para a Energia 

,  APIsolAr   
Associação Portuguesa Industria Solar.
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A etiqueta energética de produtos e sistemas de 
aquecimento ambiente, de água ou combinados, 
bem como de reservatórios de água quente é 

obrigatória desde 26 de setembro de 2015. 

O aspeto mais relevante e inovador desta regulamentação 
é a etiqueta de sistema que se aplica a soluções de 
aquecimento constituídas por mais do que um produto. 

A nova etiqueta realça também a importância das energias 
renováveis, em particular da energia solar térmica para 
aquecimento. 

A etiqueta energética para soluções 
de aquecimento ambiente e 
preparação de água quente ou 
soluções combinadas 
Ajuda os seus clientes a escolher o produto ou sistema mais eficiente e 
a reduzir a fatura energética!
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A etiqueta energética em destaque:

 , É obrigatória a etiquetagem da maioria dos 
produtos de aquecimento ambiente, de água ou 
combinados, até 70kW bem como de reservatórios 
de água quente até 500 litros. 

 , Estão igualmente abrangidos os sistemas de 
aquecimento até 70kW. 

 , As classes de eficiência energética variam entre  
G (menos eficiente) e A+++ (mais eficiente).

 , A etiqueta deve obrigatoriamente ser apresentada 
ao consumidor juntamente com a proposta 
comercial.

 , Permite ao profissional promover soluções 
energeticamente mais eficientes junto dos seus 
clientes, em particular as que utilizam energias 
renováveis. 

Produtos de aquecimento com 
etiqueta energética

o que é um sistema de aquecimento?

Uma combinação de um aquecedor convencional 
com outros dispositivos como: coletor solar térmico,  
reservatório de água ou controlador de temperatura.

, Documentação técnica 

Deve estar disponível para apresentação às autoridades 
competentes dos Estados Membro e Comissão Europeia 
sempre que solicitada. 

Que documentação adicional deve 
existir?

A etiqueta dos produtos é da responsabilidade do 
fabricante, tal como a disponibilização da respetiva ficha e 
demais documentação técnica.

No caso dos sistemas, duas situações são possíveis: 

, sistema Pré-fabricado – constituído por produtos de 
um só fabricante (mesma marca comercial) que os integra 
enquanto sistema e disponibiliza ao distribuidor como uma 
solução final. Neste caso é o fabricante o responsável pela 
etiqueta do sistema e demais documentação. 

, sistema customizado – constituído por produtos 
de diferentes marcas comerciais, que são integrados 
como sistema pelo distribuidor/instalador para responder 
às necessidades específicas de um consumidor. Neste 
caso, o distribuidor ou instalador, que apresenta a 
proposta comercial é responsável pelo cálculo, emissão e 
disponibilização da etiqueta do sistema ao cliente. 

Quem fornece a etiqueta energética de 
aquecimento?
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Que documentação é emitida com a 
etiqueta energética?

, Ficha de sistema

Informa sobre a eficiência global do 
sistema e a contribuição dos produtos 
que o constituem. 
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,  calcule a etiqueta em  
www.label-pack-a-plus.eu/portugal/calcule-a-etiqueta/

Esta pode ser facilmente calculada utilizando gratuitamente 
a ferramenta online. 

O software permite calcular e imprimir a etiqueta dos 
sistemas de aquecimento customizados. 

como calcular a etiqueta energética 
dos sistemas?

Participe nas formações gratuitas!

Aquecedores de ambiente/combinados para aquecimento 
ambiente e preparação de água quente (lot 1)

Caldeiras para aquecimento ambiente a 
gás, gasóleo ou eletricidade

0 – 70 kW

Módulos de cogeração 0 – 70 kW (< 50 kWel)

Bombas de Calor 
Bombas de Calor Baixa Temperatura

0 – 70 kW

Aquecedores Combinados (caldeiras 
e bombas de calor) a gás, gasóleo ou 
eletricidade

0 – 70 kW

Sistemas de aquecimento ambiente ou 
combinados

Controladores de tempe-
ratura, sistemas solares, 
depósitos de água quente, 
outros dispositivos

Aquecedores de água quente (lot 2)

Aquecedores de água a gás ou eletri-
cidade

 3 Esquentadores
 3 Termoacumuladores
 3 Aquecedores solares
 3 Bombas de calor AQS 
 3 Caldeiras AQS

0 – 70 kW

Sistemas de aquecimento de água Sistemas solares, depósi-
tos de água quente, outros 
dispositivos

reservatórios de água quente ≤ 500 litros
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