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Certificação energética de edifícios
Identificação e incentivo ao aproveitamento de oportunidades de melhoria do edificado



Envolvente
58%

Sistemas
técnicos

42%

Água Quente 21%

Aquecimento 18%

Arref. & Ventilação 3%

Janelas 13%

Coberturas 16%

Paredes 24%

Pavimentos 5%

?

Incidência das medidas de melhoria nos certificados
Etiqueta energética já disponível para sistemas mas... não para a envolvente! 



Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos (SEEP)
Esquema voluntário, desenvolvido em colaboração com a indústria

Produto 
etiquetado

Princípios

✓ Regime voluntário

✓ Participação das empresas

✓ Formação de profissionais

✓ Sustentável

Proposta de valor

✓ Marketing comum

✓ Verificação da qualidade

✓ Credibilização da solução

✓ Diferenciação da oferta

Aumento do valor    
de mercado



Aplicação a elementos da envolvente dos edifícios
Desenvolvidas metodologias de classificação e modelos de etiqueta

✓ Janelas

✓ Elevadores

✓ Tintas

✓ Isolamentos

✓Alvenarias



Eixo da 
Sustentabilidade

Eixo 
Operacional

Eixo 
Estratégico

✓ Emissão de etiquetas mais ágil

✓ Etiqueta mais relevante

✓ Operação sustentável

Estratégia de desenvolvimento
Objetivo: afirmação definitiva da etiqueta no mercado

Um novo começo,     
com uma nova marca…



Nova marca e assinatura
Distintitiva, clara e fácil de memorizar



Nova etiqueta energética de janelas
Mais “legível” para o consumidor, mais útil para as empresas

✓ Desdobramento A / A+

✓ Níveis de conforto

✓ Janela e vidro

✓ Informação pictográfica



Formação de profissionais
Mais e melhor oferta visando reforço da qualidade das instalações
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✓ > 250 profissionais 
concluíram formação

✓ Revisão do programa 
e conteúdos em 2018

✓ Foco no essencial da 
componente prática

✓ Valorização no Fundo 
Eficiência Energética

✓ Projetistas e técnicos 
de entidades parceiras

✓ B-learning, com 4 horas 
de formação em sala

✓ Boas práticas na 
escolha e/ou prescrição

✓ Etiqueta energética 
como referência



Referência para o mercado e para os consumidores
Reforço da utilização e da utilidade da etiqueta energética
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Certificado 
energético

Plataforma tipo 
“one stop shop”

Fundo Eficiência 
Energética

Programa 
Casa Eficiente

Roadshow



Reforço da comunicação
Orientada para os consumidores, valorizando a poupança energética



Etiqueta energética enquanto instrumento para a eficiência
Procura de soluções mais eficientes incentivou à inovação tecnológica

“Energy efficiency of white goods in Europe. Monitoring the market with sales data”, ADEME, 2016

Em 10 anos de eco-design
e etiquetagem energética

Mais de 25% de redução        

do consumo anual de energia

✓ Frigoríficos e combinados
✓ Máquinas de lavar roupa
✓ Secadores de roupa

Estudo



Objetivo alinhado com resultados do SCE 
Contribuir para implementação de 20% das oportunidades de melhoria



Benefícios para consumidores, empresas e país (Estado)
Diretos, indiretos e societais



Proposta de valor para os consumidores
Benefícios diretos e indiretos

Investimento

Na melhoria da 
envolvente do 
usando produtos 
mais eficientes

Retorno

Benefícios com:

✓ Poupança de energia
✓ Saúde e conforto
✓ Valorização do imóvel

1 € 1,5 €

(VAL a 10 anos)



Rede de Parceiros CLASSE+
Compromisso com a escolha de produtos energeticamente eficientes

✓ Empresas, organismos públicos, 
municípios, associações, etc.

✓ Compromisso de prescrever e/ou 
promover a uso de produtos etiquetados

✓ Utilização da marca, apoio técnico, 
divulgação boas-práticas

✓ Sem custo para entidade parceira
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