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O racional da ELPRE consiste na transformação do parque edificado nacional em edifícios com
necessidades quase nulas de energia, considerando outros desafios prioritários e relevantes para o
contexto Português que extravasam a componente energética e carbónica. A ELPRE assenta desta
forma, integrada e em paralelo, em três grandes objetivos: 
1)a melhoria das condições de vida nos edifícios, tendo como prioridade a mitigação da pobreza
energética, o conforto térmico, a melhoria da qualidade do ar interior e a promoção da saúde e bem-

estar dos ocupantes;
2)a oportunidade de crescimento económico por via dos co-benefícios associados à renovação do
parque de edifícios existentes, promovendo a produtividade laboral, a redução das despesas com a
saúde, a valorização do património e a dinamização do sector da construção e do emprego associado; 
3)o cumprimento das metas ambientais e energéticas definidas no Roteiro para a Neutralidade
Carbónica e no Plano Nacional de Energia e Clima, alinhando com estes os pressupostos e resultados
da ELPRE.

Principais atividades com impacto no setor da energia em Portugal
A ELPRE será um documento estratégico no apoio à implementação de diversas ações no terreno com
vista à renovação dos edifícios. A ADENE, no âmbito do grupo de coordenação liderado pela DGEG e
que inclui o LNEC e IHRU procurarão monitorizar essa ações e assim apoiar o Governo na definição e
implementação de ações de política energética.

Stakeholders (incluindo o Target / Beneficiários)
ADENE, DGEG, Governo, Consumidores

Financiamento (identificação dos Programa de apoio)

Financiamento interno ADENE
     

ELPRE – Estratégia de Longo de Prazo 
para a Renovação dos Edifícios

Duração - 48 meses (2021 – 2025)

Gestor do projeto
DPT - Rui Fragoso
DPT - Cláudia Monteiro
DSGC - Paulo Santos
DSGC - Nuno Baptista

A ELPRE tem como objetivo principal prever os mecanismos de incentivo e de apoio
das ações de renovação dos edifícios (não)residenciais existentes, públicos e
privados, para a obtenção de um parque edificado descarbonizado e de elevada
eficiência energética.
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