
Resumo 

 

Com o crescente aumento do preço da energia para níveis cada vez mais elevados, e 

as notícias sobre as evoluções climáticas a serem cada vez mais alarmantes, a União 

Europeia propôs-se implementar um conjunto de políticas energéticas através das quais 

pretende simultaneamente reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis e 

diminuir as emissões de carbono para a atmosfera. Um dos sectores em que se propôs 

intervir para alcançar estes objectivos, foi na construção civil. Pretende-se melhorar a 

eficiência energética dos edifícios a construir e a reabilitar, quer se trate de edifícios de 

habitação, quer de serviços. Estas políticas foram transpostas para a legislação 

portuguesa através do Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do 

Ar Interior nos Edifícios (SCE), o qual pretende regulamentar o processo de certificação 

energética aquando da construção, venda ou arrendamento dos edifícios e em todos os 

grandes edifícios públicos ou frequentemente visitados pelo público. 

Este trabalho insere-se no âmbito da certificação energética de edifícios existentes, que 

estejam no âmbito do Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios (RCCTE). A classificação inerente à certificação energética de edifícios, 

deve ser efectuada com base num método de cálculo de desempenho energético 

detalhado preconizado no RCCTE. No entanto, a sua aplicação a edifícios existentes 

poderá enfrentar inúmeros obstáculos e pode resultar em custos muito elevados, 

justificando-se deste modo, a aplicação de um modelo de cálculo simplificado que 

facilitará o processo de levantamento dimensional, bem como a definição dos 

parâmetros de caracterização térmica dos edifícios. 

Para além da atribuição de uma classe energética, a certificação energética de edifícios 

existentes destina-se a proporcionar ao proprietário informações sobre medidas de 

melhoria de desempenho energético, com viabilidade económica, que este pode 

implementar para reduzir as suas despesas energéticas e simultaneamente, melhorar a 

eficiência energética do seu edifício. Neste estudo são propostas medidas de melhoria 

de desempenho energético de envolvente exterior, nomeadamente no que respeita a 

soluções de isolamento térmico de paredes exteriores, sendo analisada a viabilidade 



económica deste tipo de intervenções, bem como a sua influência na melhoria do 

conforto térmico e na eficiência energética dos edifícios. 
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Abstract 

 

The increasing energy prices to ever higher levels, and the news on alarming climate 

change, the European Union proposed to implement a set of energy policies to reduce 

the carbon emissions into the atmosphere. One of the sectors in which it proposed to 

intervene to achieve these goals, was in building construction. It seeks to improve the 

energy efficiency of buildings to build or to rehabilitate, whether of buildings for housing 

or services. These policies were translated into Portuguese legislation through the 

system National Certification of Energy and Interior Air Quality in Buildings (SCE), which 

aims to regulate the process of energy certification in the construction, sale or rental of 

buildings and all major public buildings or frequently visited by the public 

This work is related with the energy certification of existing buildings that are under the 

Regulation of the characteristics of thermal performance of buildings (RCCTE). The 

energy rating to be assign to the buildings should be based on the calculation method 

detailed by RCCTE. However, its application to existing buildings may have to face 

many obstacles and can result in very high costs, which favors, the application of a 

simplified calculation model that will facilitate the process of dimensional survey and the 

defining of the parameters of Thermal characterization of the buildings. 

Besides the assignment of a class energy, the energy certification of existing buildings 

gives the owner information on measures to enhance energy performance, with 

economic viability, it can implement to reduce their energy costs and simultaneously, 

improve efficiency energy of its building. In this study are proposed measures to improve 

energy performance of surrounding external of the buildings, particularly as regards the 

strengthening of thermal insulation for exterior walls, being analyzed the economic 



viability of such interventions and their influence on improving the thermal comfort and 

energy efficiency of building. 
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