
O IMPACTO DA MOBILIDADE VERDE
E O DESAFIO DOS EDIFÍCIOS NZEB



ENQUADRAMENTO



Contexto - Balanço de energia – Portugal (2019) 
Importação: 24,06 Mtep (80%)

‒ Produtos Petrolíferos (P.P.): 12,97 Mtep

‒ Derivados P.P.: 3,48 Mtep

‒ Carvão: 1,53 Mtep

‒ Gás Natural: 5,28 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,10 Mtep

‒ Eletricidade: 0,70 Mtep

Produção: 5,89 Mtep (20%)

‒ Hidroelétricas: 0,76 Mtep

‒ Renováveis: 1,39 Mtep

‒ Geotérmicas: 0,20 Mtep Energia total produzida e importada 29,95 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 3,54 Mtep Energia útil consumida 16,77 Mtep (56%)

Energia Exportada 5,13 Mtep (17%)

Transportes de rotas internacionais (Aéreos & Marítimos): 2,41 Mtep (8%)

Perdas (na distribuição de energia elétrica): 2,93 Mtep (10%)

Importação de energias endógenas (não renováveis): 78%
Fonte: https://www.iea.org/sankey/#?c=Portugal&s=Balance



Energia Elétrica (2019)
Consumo por vetor de energia primária na Produção de energia elétrica: 7,88 Mtep (26%)

‒ Produtos Petrolíferos: 0,25 Mtep

‒ Carvão: 1,24 Mtep

‒ Gás Natural: 3,14 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 1,00 Mtep

‒ Hidroelétricas: 0,76 Mtep

‒ Renováveis: 1,29 Mtep

‒ Geotérmicas: 0,20 Mtep

Energia Endógenas:  4,63 Mtep (59%)

Energias Renováveis: 3,25 (41%)

Energia Elétrica produzida: 4,45 Mtep (56%)

Energia Térmica produzida: 0,50 Mtep (6%)

Perdas: 2,93 Mtep (37%)

Energia Elétrica importada: 0,70 Mtep



Evolução da Energia Elétrica

Evolução da potência elétrica instalada

nos centros electro produtores 

Evolução da Produção Elétrica

Evolução da Produção de Eletricidade

por Fonte de energia



Transportes – (2019) 

Total: 5,94 tep (20%)

‒ Produtos Petrolíferos (P.P.): 5,61 Mtep

‒ Gás Natural: 0,02 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,27 Mtep

‒ Eletricidade: 0,04 Mtep

Energias endógenas (não renováveis): 95%

Energia útil total consumida (16,77 Mtep), os transportes representam 35% do consumo em Portugal



Transportes – (evolução 1990 a 2020) 

Total: 5,94 tep (20%)

‒ Produtos Petrolíferos (P.P.): 5,61 Mtep

‒ Gás Natural: 0,02 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,27 Mtep

‒ Eletricidade: 0,04 Mtep

Energias endógenas (não renováveis): 95%

Energia útil total consumida (16,77 Mtep), os transportes representam 35% do consumo em Portugal



Edifícios
Consumo de Energia útil por vetor de energia primária nos edifícios: 5,07 Mtep (26%)

‒ Produtos Petrolíferos: 0,97 Mtep

‒ Gás Natural: 0,54 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,80 Mtep

‒ Renováveis: 0,10 Mtep

‒ Eletrica: 2,64 Mtep

‒ Cogeração: 0,02 Mtep

Energia Endógenas:  1,51 Mtep (30%)

Energias Renováveis: 3,25 (18%)

Sector residencial representa 55% do consumo 

Sector Serviços representa 45% do consumo 

Energia útil total consumida (16,77 Mtep), os edifícios representam 30% do consumo em Portugal



Edifícios (Residencial: evolução de 1990 a 2020)
Consumo de Energia útil por vetor de energia primária nos edifícios: 5,07 Mtep (26%)

‒ Produtos Petrolíferos: 0,97 Mtep

‒ Gás Natural: 0,54 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,80 Mtep

‒ Renováveis: 0,10 Mtep

‒ Eletrica: 2,64 Mtep

‒ Cogeração: 0,02 Mtep

Energia Endógenas:  1,51 Mtep (30%)

Energias Renováveis: 3,25 (18%)

Sector residencial representa 55% do consumo 

Sector Serviços representa 45% do consumo 

Energia útil total consumida (16,77 Mtep), os edifícios representam 30% do consumo em Portugal



Edifícios (Serviços: evolução de 1990 a 2020)
Consumo de Energia útil por vertor de energia primária nos edifícios: 5,07 Mtep (26%)

‒ Produtos Petrolíferos: 0,97 Mtep

‒ Gás Natural: 0,54 Mtep

‒ Bio fuel e resíduos: 0,80 Mtep

‒ Renováveis: 0,10 Mtep

‒ Eletrica: 2,64 Mtep

‒ Cogeração: 0,02 Mtep

Energia Endógenas:  1,51 Mtep (30%)

Energias Renováveis: 3,25 (18%)

Sector residencial representa 55% do consumo 

Sector Serviços representa 45% do consumo 

Energia útil total consumida (16,77 Mtep), os edifícios representam 30% do consumo em Portugal



NZEB



NZEB

- Net Zero Energy Building / Nearly Zero Energy Building

- Edifícios com necessidades quase nulas



NZEB - Definições  



Requisitos da EPBD para aumentar o número de NZEB



NZEB - Legislação Portuguesa
Requisitos de comportamento térmico, evolução da regulação

Sistemas de energia e controlo de climatização

A primeira iniciativa legislativa, embora sem sucesso, ocorreu em 29 de julho de 
1992. O Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto de 2013, reuniu todos os assuntos 
sobre desempenho energético de edifícios numa única lei. A presente lei estabelece 
como meta obter edifícios com necessidades quase nulas de energia.

DL 40 de 1990 DL 80 de 2006 DL 118 2013 DL 101-D de 2020

DL 115 de 1992 DL 118 de 1998 DL 79 de 2006 DL 118 de 2013 DL 101-D de 2020



NZEB
‒ Componente passiva – otimização de uma 

envolvente mais seletiva

‒ QAI

‒Sistemas Renováveis que permitam o 
aproveitamento da fonte de energia renovável 
com maior disponibilidade no local

‒ Sistemas técnicos eficientes e que permitam a 
sua integração com os sistemas renováveis

‒ Sistemas de acumulação de energia renovável

‒ Sistemas de gestão de energia eficientes



Sistemas e Fontes de Energia

Biomassa: 

preço no consumo: 0,04 €/kWh; período de retorno médio: 10 a 12 anos

Bombas de Calor de condensação a Ar:

preço no consumo: 0,065 €/kWh; período de retorno médio: 10 a 12 anos

Bombas de Calor de condensação a Água (geotermia):

preço no consumo: 0,065 €/kWh; período de retorno médio: 7 a 10 anos

Solar Térmico:

preço no consumo: residual; período de retorno médio: 8 a 12 anos

Fotovoltaico:

preço no consumo: residual; período de retorno médio: 5 a 8 anos

Cogeração (produção de calor e eletricidade):

Pouco recorrente

Sistemas de acumulação de Energia Térmico e Elétrico

Fonte Eurostat - preços da energia no consumidor final doméstico considerando impostos:

Eletricidade: 0,22 €/kWh; Gás: 0,09 €/kWh; pellets: 0,03 €/kWh (preço médio)



NZEB

Vantagens
Garantir as necessidades de conforto com necessidades quase nulas;

Estratégia a nível global, permite também reduzir as necessidades de incorporação de 
energia primaria; descarbonização; redução das emissões;

Uma análise mais integrada pode permitir soluções técnicas com menores potências 
térmicas, menos equipamentos e de menor custo;

Dificuldades
Integração dos sistemas técnicos, sendo que, no contexto da reabilitação ainda mais 
complexo;

Investimento inicial;

Investidores que não serão os beneficiários das soluções implementadas.



MOBILIDADE



Mobilidade Verde



Mobilidade Verde

Cidade do Porto - Edifício de garagem colectiva

Instalação para 150 utilizadores (300 lugares de garagem)
Estimaram-se valores de obra para diferentes cenários considerando instalação para 150 
utilizadores:

– Obra de adaptação das IE’s existentes pelos mínimos técnicos: 650 €/local

– Idem H1 mas com sistema de contagem centralizado: 800 €/local

– Idem H2 mas com sistema de gestão técnica para o SCC*: 1100 €/local

* Sistema de Controlo de Carregamento



Mobilidade Verde

Estratégia de uma mobilidade urbana mais 
sustentável

Estratégia ao nível dos municípios

- Planeamento e diversificação na mobilidade     
e oferta de transportes públicos

Local 

- Incorporação de sistemas que permitam o 
aproveitamento renovável local



Produção Local de Energia

Potência Electrica Instalada em Autoconsumo: 253 MW

Energia Electrica produzida: 2,2 Mtep



MOBILIDADE VERDE E NZEB

Vantagens
Estratégia a nível global, permite também reduzir as necessidades de incorporação de energia 
primaria; descarbonização; redução das emissões;

Modalidade com produção local permite uma maior redução de custos no transporte;

Uma maior produção local tem com menores perdas de energia no seu transporte (na rede de 
distribuição);

Melhoria da Qualidade do Ar nas cidades

Dificuldades
Integração dos sistemas técnicos, sendo que, no contexto da reabilitação ainda mais complexo;

Investimento inicial;

Investidores que não serão os beneficiários das soluções implementadas (mas que numa análise 
holística somos todos).



“Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.”

Our common Future – UN report of the World Commission on Environment and Development

“We can create a more sustainable, cleaner and safer world by making wiser
choices.”

Focus on building long-term client relationships
And committed to the development of more sustainable projects for our 
communities 



OBRIGADO


