
Eficiência e distinção:

a etiquetagem energética

Conferência
”Eficiência e gestão de energia 
nos edifícios do futuro”
Roca Lisbon Gallery, 17 jan 2019



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! 



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

ü Janelas

ü Elevadores

ü Tintas

ü Isolamentos

üAlvenarias



Etiquetagem energética de janelas
Qual o benefício energético de uma janela eficiente?

• A substituição de uma 
janela pouco eficiente por 
outra de classe A+ pode 
reduzir em 55% as perdas 
energéticas nesse elemento 
da envolvente

PRODUTO
(janelas eficientes)

OBRA
(substituição de janelas)

ü Eficiência energética 
e poupança na fatura

ü Maior conforto 
térmico e acústico

ü Melhoria bem estar, 
saúde e segurança

ü Qualidade do 
produto

ü Valorização de 
mercado do imóvel

ü Facilidade e rapidez   
de execução (1-2 dias)

ü Profissionais formados 
e  credenciados

ü Benefícios imediatos 
de conforto/bem estar



Etiquetagem energética de janelas
Vantagens para as empresas

§ Diferenciação
ü Oferta classificada por entidade independente

ü Distinção em relação a empresas não aderentes

§ Credibilidade
ü Maior clareza e transparência na informação

ü Etiquetas sujeitas a verificação da qualidade

§ Confiança
ü Instaladores formados e credenciados

ü Associação à Agência de Energia



Time for a
BOOST!



Eixo da 
Sustentabilidade

Eixo 
Operacional

Eixo 
Estratégico

ü Emissão de etiquetas mais ágil

ü Etiqueta mais relevante

ü 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

ü Desdobramento A / A+

ü Níveis de conforto

ü Janela e vidro

ü Informação pictográfica



Nova etiqueta energética de janelas
Emissão agilizada através dos softwares de negócio

ü Em funcionamento



Formação de profissionais
Mais e melhor oferta visando reforço da qualidade das instalações
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ü > 350 profissionais 
concluíram formação

ü Revisão do programa 
e conteúdos em 2018

ü Foco no essencial da 
componente prática

ü Valorização no Fundo 
Eficiência Energética

ü Projetistas e técnicos 
de entidades parceiras

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

ü Boas práticas na 
escolha e/ou prescrição

ü 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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Campanhas de 
comunicação

Certificado 
energético

Simulador e 
Plataforma CasA+

Fundo Eficiência 
Energética

Programa 
Casa Eficiente

IFRRU2020



Casa Eficiente 2020 (https://casaeficiente2020.pt/)

ü Etiqueta CLASSE+ como requisito técnico
ü Orçamento com simulação da etiqueta
ü Classificação “B” ou superior
ü Técnico instalador de janelas eficientes CLASSE+

https://casaeficiente2020.pt/


IFRRU 2020 (www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru) 

ü Etiqueta CLASSE+ como requisito técnico
ü Classificação “B” ou superior
ü Técnico instalador de janelas eficientes CLASSE+

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru


Reforço da comunicação
Para consumidores e profissionais, valorizando a poupança energética



Forte adesão das empresas
Mais de 120 empresas já aderiram aos diferentes planos disponíveis

Valor Valor PME Valor PME+ Valor         
PME Max

Valor 
Excelência

Emissão de etiquetas

Formação de instaladores de janelas eficientes

Utilização da marca

Destaque na comunicação

Material promocional

Portal CasA+



Empresas aderentes*

* À data de 11 de novembro e apenas empresas aderentes a Plano Valor PME ou superior, por ordem alfabética. Para lista completa e/ou atualizada, consultar www.classemais.pt

http://www.classemais.pt/


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

Iniciativa ADENE de participação aberta e gratuita

Visa reconhecer e valorizar as entidades que se 
preocupam com a eficiência energética nas suas atividades

Qualquer entidade pública ou privada pode participar, 
independentemente da sua natureza ou dimensão

Compromisso: realizar, pelo menos, duas ações concretas 
e verificáveis por ano relacionadas etiquetagem energética



Rede de Parceiros CLASSE+
Benefícios para os aderentes

A utilização da marca “CLASSE+” como elemento 
comprovativo do seu empenho na eficiência energética

Divulgação das ações realizadas enquanto 
exemplos de boa prática na eficiência energética

Apoio técnico na identificação e concretização das 
ações de promoção da eficiência energética

Descontos em ações de formação específicas 
organizadas pela Academia ADENE



Rede de Parceiros*

* À data de 11 janeiro de 2019 e por ordem alfabética. Para lista completa e/ou atualizada, consultar www.classemais.pt

http://www.classemais.pt/


Roadmap CLASSE+
Concretização prática do conceito noutros produtos / elementos / soluções

2019 2020 …



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

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

Estudo



Ambição
Tornar a etiqueta CLASSE+ uma referência incontornável, similar à etiqueta europeia

Consumidor

ü Exigir a etiqueta CLASSE+

Empresas do setor

ü Aderir para emissão de etiquetas CLASSE+

Organizações

ü Integrar a Rede de Parceiros CLASSE+www.classemais.pt

http://www.classemais.pt/


Av. 5 de Outubro, 208 - 2º Piso
1050-065 Lisboa - Portugal

Paulo Santos / Luís Bandarra / Margarida Pinto

classemais@adene.pt


