
Descrição
A diretiva EPBD apresenta um conjunto de oportunidades para os Estados-Membros melhorarem o seu
contexto nacional com vista a contribuir para um parque de edifícios mais eficiente e descarbonizado.

A ADENE, no apoio à Tutela da Energia e em articulação com outras entidades, com destaque para a DGEG,
tem estado envolvida na condução de diversos grupos de trabalho técnicos para a preparação de propostas
legislativas e ferramentas que apoiem a melhoria dos edifícios em Portugal, quer pela construção de edifícios
novos NZEB – Nearly Zero Energy Buildings - ou pela renovação dos existentes. 
Nessa medida, a ADENE coordenou os trabalhos realizados para transposição da edição de 2010 da EPBD,
através da Direção de Edifícios, bem como fez parte do grupo de trabalho DGEG-ADENE para a edição de
2018, este último envolvendo diversas áreas da ADENE como a de Projetos, o SCE, a Academia a Jurídica.

Principais atividades com impacto no setor da energia em Portugal
A EPBD conduziu à implementação e melhoria do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, à evolução
dos requisitos para a construção nova e renovação de edifícios, criou o corpo de Peritos Qualificados bem
como conduziu a diversas outras evoluções relacionadas com os edifícios (qualidade do ar interior, gestão
técnica, eletromobilidade, etc...)

Stakeholders ( incluindo o Target / Beneficiarios )
Consumidores, Investidores, Associações do setor da construção, ADENE, DGEG

Financiamento (identificação dos Programa de apoio)

Financiamento interno ADENE

Transposição da diretiva EPBD

Duração
Edição 2010 – 3 anos (2010-2013)
Edição 2018 – 2 anos (2019-2021)

Gestor do projeto
Edição 2010 – Paulo Santos 
Edição 2018 – Rui Fragoso/Nuno Mateus

O projeto de transposição da diretiva EPBD pretende apoiar Portugal na implementação da
referida diretiva por via do desenvolvimento de propostas de peças legislativas e estudos
técnicos que apoiem as decisões tomadas.  

#TransposiçãoEPBD 

#Certificacaoenergetica 
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