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RESUMO 
 

Este estudo foi realizado com o intuito de analisar, a nível nacional, as medidas de melhoria da 
eficiência energética a implementar em edifícios unifamiliares, de forma a determinar a sua 
rentabilidade económica a longo prazo. Depois desta análise, procedeu-se à criação de um 
ranking, que facilitará a tomada de decisão quanto às medidas mais rentáveis a ser 
implementadas. 
Em primeiro lugar, foram escolhidas as zonas do país a serem estudadas, tendo em conta fatores 
como: zonas climáticas, zonas com maior quantidade de edificado e a procura na reabilitação 
de edifícios. 
Após a escolha das zonas/cidades a analisar, foi utilizado um edifício tipo para cada uma delas 
que correspondesse a uma aproximação do edificado na realidade das mesmas zonas. 
Foram selecionados os vários conjuntos de equipamentos de produção de energia que seriam 
objeto de estudo em cada zona/edifício tipo. Estes conjuntos foram então analisados 
comparando o edifício tipo e o mesmo edifício com a implementação de uma medida de 
melhoria da eficiência energética, nomeadamente: isolamentos na envolvente e mudança de 
envidraçados. 
Para tal, recorreu-se à metodologia de cálculo do Regulamento do Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação (REH) para calcular as necessidades de energia primária, por forma a 
chegar aos custos energéticos decorrentes da implementação das novas medidas a longo prazo. 
Somando estes custos com os da implementação das medidas de melhoria mais os da 
manutenção, obtiveram-se todos os custos que decorrem da implementação de uma medida de 
melhoria, num determinado conjunto de equipamentos de produção de energia, para cada zona 
em estudo. 
Para se obter a rentabilidade económica da implementação de uma determinada medida de 
melhoria, fez-se a diferença entre os custos do edifício tipo com o edifício com a medida de 
melhoria implementada. 
Finalmente, após serem calculados os resultados da rentabilidade económica de todas as 
medidas estudadas procedeu-se à criação do ranking. Este ranking tem como objetivo, 
demonstrar, para as diferentes zonas estudadas, quais as medidas que produzem maior 
rentabilidade e são a melhor opção, do ponto de vista da rentabilidade económica, a ser 
executada. 
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ABSTRACT 
 
This study was conducted in order to analyze, at national level, the measures that can improve 
the energy efficiency of single-family buildings in a renovation process, and determine their 
long-term economic viability. After this analysis, the aim is to create a ranking that will 
facilitate decision making on the choice of the most cost-effective measures that can be 
implemented. 
First, it was chosen the areas of the country to be studied, taking into account factors such as 
zones with high urban density, climatic zones and zones with higher demand in buildings 
renovation. 
After the selection of areas / cities to be analyzed, some virtual reference buildings were built, 
representing the prevailing characteristics of the real buildings. 
Various sets of energy systems were selected, which would be the object of study in each zone 
/ building type. These sets would then be analyzed according to a comparison between the 
building type and the same building with the implementation of energy efficiency improvement 
measures like envelope insulation or change of windows. 
For such, it was used the methodology of the Portuguese thermal regulation in force (REH), 
particularly in what concerns the calculation of the primary energy needs. These energy needs 
are important for the determination of energy costs resulting from the implementation of long-
term measures. These costs, together with investment costs related to the improvement 
measures considered, and maintenance costs, were calculated for each type of building in each 
climatic zone analyzed and taking into account different building systems. 
To obtain the cost-effectiveness of the renovation measure, it was calculated the difference 
between the costs of a reference building and the building with the application of the renovation 
measure. 
Finally, after calculating the cost-effectiveness of all renovation measures considered in this 
study, a ranking of measures was created. This ranking is useful as it points out the most cost-
effective measures for each type of building and for each zone considered in the study. 
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  CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo é introduzido o tema da dissertação, mostrada a sua relevância e apontados 
os principais objetivos. Apresenta-se também a estrutura da dissertação indicando e 
descrevendo os capítulos que a compõe. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Antes de avançar para a exposição do objetivo principal desta dissertação, é fundamental 
perceber as razões que levaram à sua realização e o que fez com que este tema tivesse 
relevância. Para tal, foi feita uma retrospetiva da evolução das medidas de melhoria da 
eficiência energética na construção de edifícios em Portugal, de forma a mostrar o 
crescente relevo que tem vindo a ser dado às questões energéticas no parque habitacional. 
 
1.1. A construção de edifícios unifamiliares em Portugal e a evolução 
das medidas de melhoria de eficiência energética 
 
A preocupação com o conforto térmico, nem sempre foi tida em conta no processo de 
construção de edifícios. 
Na maior parte do edificado construído antes dos regulamentos atualmente em vigor, a 
principal medida, no que toca à melhoria do conforto térmico, era a utilização de paredes 
duplas de fachada com caixa-de-ar. Esta, permitia controlar as transferências de calor nos 
edifícios através de uma caixa-de-ar situada entre dois panos de alvenaria na fachada 
(Santos, et al., 2006). 
A legislação relativa ao comportamento térmico, só entrou em vigor, em Portugal, em 
1991 por intermédio do RCCTE (Regulamento das Características do Comportamento 
Térmico de Edifícios). Este regulamento (Diário da República, 1990), veio trazer uma 
maior consciência relativamente às questões térmicas do edifico, que proporciona tanto 
maior conforto quanto melhor o seu desempenho energético. Constituiu assim uma mais-
valia, não só para as novas habitações, como também para a reabilitação dos edifícios 
anteriores à data do regulamento. 
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Em 1998, sairia uma regulamentação (Diário da República, 1998). com os mesmos 
princípios do RCCTE mas desta feita para edifícios de serviços, a qual se denominou 
Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE).   
Em 2002, foi publicada a Diretiva Europeia EPBD (Energy Performance of Building 
Directive) que levou a uma revisão regulamentar nesta área em 2006. Citando a própria 
diretiva (Comunidade Europeia, 2003): 

 
Artigo 1.o 
Objetivo 
O objetivo da presente diretiva é promover a melhoria do desempenho energético dos 
edifícios na Comunidade, tendo em conta as condições climáticas externas e as condições 
locais, bem como as exigências em matéria de clima interior e a rentabilidade económica. 
A presente diretiva estabelece requisitos em matéria de:  
a) Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho energético 
integrado dos edifícios;  
b) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos edifícios;  
c) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes edifícios 
existentes que sejam sujeitos a importantes obras de renovação;  
d) Certificação energética dos edifícios; e  
e) Inspeção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios e, 
complementarmente, avaliação da instalação de aquecimento quando as caldeiras 
tenham mais de 15 anos. 

 
Como referido, em 2006, na sequência da publicação da EPBD, foi feita uma revisão 
tanto do RCCTE como do RSECE (Diário da República, 2006). Além disso, sairia o 
Decreto-Lei nº78/2006, relativamente ao Sistema Nacional de Certificação Energética e 
da Qualidade do Ar no Interior dos Edifícios (SCE), cujos principais resultados seriam a 
criação do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. 

 
O SCE tem como principais vertentes: 
 Envolvimento de diversos agentes 
o Técnicos; 
o Municípios; 
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o Gestão; 
o Ordens Profissionais; 
o Promotores, Arrendatários e outros agentes. 
 Registo central 
o Emissão eletrónica em plataforma informática assegura recolha centralizada; 
o Produção de Certificado Energético digital em PDF. 
 Corpo de técnicos qualificados 
o Reconhecimento pelas Ordens Profissionais; 
o Atuação disseminada em todo o território nacional; 
o Recolha “in-situ” da informação para avaliação do desempenho energético. 
 O certificado Energético 
 Desempenho energético dos edifícios 
 Potencial de melhoria 
o Propostas de medidas de melhoria 
o Linhas de atuação para melhoria da eficiência energética nos edifícios. 

 
A EPBD viria a sofrer uma atualização em 2010, no sentido de forçar um mais rápido e 
eficaz alcance das metas "UE 20-20-20" em 2020 (Comunidade Europeia, 2010). Este 
objetivo, passa por reduzir em 20% as emissões de gases de efeito de estufa, 20% da 
energia produzida ser proveniente de energias renováveis e promover um aumento de 
20% na eficiência energética. Para tal, no ano de 2013, foram publicados em Portugal o 
REH (Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação) em 
substituição do RCCTE e o RECS (Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços), que viria a substituir o RSECE no caso dos edifícios 
de serviços (Diário da República, 2013). 
Quanto ao REH, o regulamento a ser efetivamente abordado neste estudo, para além de 
terem sido atualizados os requisitos de qualidade térmica, foram também introduzidos 
novos requisitos de eficiência energética sendo eles na climatização, preparação de águas 
quentes sanitárias e do aproveitamento de energias renováveis de gestão de energia.  
Foi também mantida a promoção da utilização das energias renováveis, com destaque 
para a energia solar, com clarificação e reforço dos métodos para a quantificação do 
respetivo contributo. 
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Por via da definição de formas adequadas de quantificação, é incitada a utilização de 
sistemas ou soluções passivas nos edifícios, como também a otimização do desempenho 
em consequência de um menor recurso aos sistemas ativos de climatização (Diário da 
República, 2013). 
Foi então com base neste panorama em que se encontra o país, nomeadamente o de 
alcançar o objetivo europeu “UE 20-20-20”, que foi fulcral proceder à realização deste 
estudo. 
Para tal, houve a necessidade de seguir uma metodologia que fornecesse os níveis de 
rentabilidade das medidas de melhoria (Almeida, et al., 2013) a partir da qual se obtêm 
as medidas rentáveis e não rentáveis separadas pelo nível de referência, nomeadamente o 
edifício tipo, e também o custo ótimo, que é definido como o nível de desempenho 
energético que leva ao mais baixo custo ao longo do ciclo de vida económico estimado 
(Comissão Europeia, 2012a), sendo o custo global determinado tendo em conta os custos 
de investimento, os custos de manutenção e os custos de funcionamento.  
 
2. OBJETIVOS 
 
O objetivo desta dissertação consiste no estudo da rentabilidade económica resultante da 
implementação de uma qualquer medida de melhoria de eficiência energética, nos 
edifícios tipo analisados, para determinadas zonas do país.  
Recorrendo às metodologias que irão ser abordadas de seguida, nomeadamente a 
metodologia de cálculo das necessidades energéticas constante do REH e a metodologia 
de cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade do desempenho energético dos edifícios 
decorrente do quadro metodológico comparativo desenvolvido pela Comissão Europeia 
e publicado no Regulamento Delegado 244/2014, deseja-se chegar a todos os custos 
associados à implementação de uma determinada medida de melhoria e, deduzindo aos 
custos energéticos de um edifício tipo, compreender a relação custo-benefício que será 
obtida se essa medida for implementada. 
Finalmente, depois de completar essa análise, será criado um ranking, que permita 
compreender que, para uma zona específica do país, para um conjunto de equipamentos 
de produção de energia, ou mesmo a nível nacional, quais são as opções mais rentáveis 
no momento da reabilitação do edifício. 
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3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
A dissertação encontra-se dividida em quatro partes fundamentais. 
Em primeiro lugar, é relatado o estado da arte relativamente ao tema da rentabilidade 
económica das medidas de melhoria do desempenho energético. Que tipo de estudos já 
foram feitos, quais os progressos já obtidos quer nacional ou internacionalmente, que 
informações são necessárias reter para a realização desta dissertação e que tipo de 
ferramentas de estudo irão ser utilizadas. 
De seguida, é abordada a metodologia que foi aplicada, de forma a chegar aos resultados 
pretendidos para a construção do ranking. Esta metodologia, consiste numa sequência de 
processos necessários para obter os custos associados à implementação das medidas de 
melhoria da eficiência energética. Desde a escolha da zona a analisar, edifício tipo, custos 
de equipamentos, de manutenção e de energia, sendo que estes últimos custos, serão 
obtidos após o cálculo dos índices de eficiência energética (REH). 
Após ser explanada toda a metodologia utilizada no desenvolvimento da dissertação, 
serão relatados os resultados obtidos. Estes mesmos resultados estão organizados sob três 
perspetivas/rankings: ranking por zona, ranking por conjunto de equipamentos de 
produção de energia e ranking global das medidas de melhoria analisadas. 
Finalmente, todas as conclusões que foram retiradas da análise dos resultados, serão 
expostas no último capítulo, onde também será explicado se o principal objetivo foi ou 
não cumprido e que tipo de ideias se pode reter da realização desta dissertação.
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  CAPÍTULO II 

 
CAPÍTULO II – ESTADO DA ARTE 
  
1. ENQUADRAMENTO GERAL 
 
Como é de conhecimento geral, o setor dos edifícios é dos maiores consumidores de 
energia, e consequentemente um dos maiores emissores de gases com efeito de estufa que 
propiciam alterações climáticas indesejadas. Isto faz com que seja do maior interesse 
estudar maneiras de melhorar o desempenho energético dos edifícios não só para reduzir 
o consumo de energia e diminuir os gases de efeito de estufa provocados pela mesma, 
mas também, para melhorar a qualidade e conforto do ambiente interior e a rentabilidade 
económica do edificado. Para isso será necessário proceder à implementação de medidas 
de melhoria do desempenho energético do edificado existente. Neste momento é da maior 
importância estudar a implementação destas medidas ao nível da reabilitação de edifícios 
de maneira a obter resultados o mais rapidamente possível. Este tipo de medidas pode ir 
desde a melhoria da qualidade da envolvente, troca de equipamentos/eletrodomésticos 
por outros de maior eficiência e pela implementação de sistemas que utilizem ou 
produzam energias renováveis. 
Para o estudo da implementação destas medidas, a revisão da diretiva europeia relativa 
ao desempenho energético de edifícios (EPBD recast) determinou que fosse analisada a 
melhoria da eficiência energética nos edifícios de maneira a obter um nível ótimo de 
rentabilidade económica. Foi criado para tal a metodologia de cálculo dos níveis ótimos 
de rentabilidade para o desempenho dos edifícios e componentes de edifícios, publicada 
pela Comissão Europeia através do Regulamento Delegado 244/2014. Esta metodologia 
tem como objetivo analisar todas as medidas de melhoria do desempenho energético dos 
edifícios a ser implementadas de maneira a encontrar os níveis ótimos de rentabilidade, 
sejam elas aplicadas individualmente ou em combinações de medidas.  
Após a análise dos requisitos existentes nos regulamentos nacionais à luz da metodologia, 
cabe aos países membros ajustarem os regulamentos caso os requisitos estejam 
demasiado afastados dos níveis ótimos de rentabilidade.  
Torna-se então necessário estudar a implementação desse tipo de medidas em cada país, 
isto porque, convém estudar efeitos relacionados com o clima, características do edifício 
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existente, economia, que variam não só entre países mas também entre diferentes zonas 
do mesmo. 
O custo-benefício da implementação de medidas de desempenho energético consiste em 
calcular a poupança que irá ser obtida da diferença entre o consumo de energia no edifício 
antes e após a implementação da medida e relacionar esta poupança com o investimento 
necessário para a obter. Isto é, um equipamento que possua determinado desempenho 
energético e consuma uma quantidade X de kWh, se for substituído por um de melhor 
desempenho que consuma menos energia, digamos Y, a poupança em energia será de X-
Y.  
Para tal, é necessária a utilização de modelos de cálculo, para obter uma previsão do 
retorno de investimento da implementação das medidas de eficiência energética, de 
maneira a esclarecer se determinada medida pode proporcionar um custo-benefício 
vantajoso. De modo a quantificar estes modelos, é necessário recorrer a ferramentas de 
cálculo e do apoio de análises estatísticas nomeadamente do consumo de energia dos 
habitantes, variação do custo da energia ao longo dos últimos anos e outros fatores que 
podem fazer variar o valor do retorno para as previsões em estudo. 
É também importante estudar o potencial de melhoria do desempenho energético, isto 
porque convém ter uma noção do que pode ser expectável de ser atingido consoante 
variáveis como o financiamento e a adesão do mercado. Para isso é necessário dividir o 
potencial em três patamares, o potencial técnico, o potencial viável e o potencial viável 
com custo-benefício. Cada um tem a sua importância sendo que o potencial técnico é 
meramente estatístico e o potencial viável com custo-benefício é aquele que mais se 
assemelha à realidade e o que mais interessa para o estudo da melhoria do desempenho 
energético. Outro fator de relevo é o tipo de medidas de melhoria de desempenho 
energético que irão ser estudadas. Pode-se dizer que são abordados três tipos de medidas, 
sendo elas as medidas de melhoria da envolvente, que dizem respeito à colocação de 
isolamento, sombreamento adequado, boa ventilação e vãos envidraçados; as medidas de 
melhoria de equipamentos e eletrodomésticos que tem como objetivo estudar a melhoria 
do desempenho energético de equipamentos com elevado desempenho em comparação 
com o convencional, e por fim os sistemas de produção de energias renováveis que apesar 
terem como inconveniente o grande investimento inicial, são uma medida que melhora o 
desempenho energético e reduz a quantidade de gases de efeito de estufa que pudessem 
ser provocados por fontes de energia não renovável. 
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Fora de Portugal existem já vários estudos realizados sobre este tema, tendo já sido 
coletado ao longo dos últimos anos informação importante relativamente à qualidade dos 
mesmos e uma facilidade de ajuste que ainda não é possível obter em Portugal. Isto faz 
com que seja possível analisar esses estudos para poder entender que tipos de medidas 
levam a um melhor desempenho energético dos edifícios. 
 
2. METODOLOGIAS DE CÁLCULO PARA A AVALIAÇÃO DA 

RENTABILIDADE DE AÇÕES DE MELHORIA DO 
DESEMPENHO ENERGÉTICO 

 
Como já foi referido anteriormente, para a obtenção das previsões de retorno financeiro 
e qualidade das medidas a ser aplicadas no sentido de obter uma boa relação custo-
benefício, é necessário avaliar que tipo de métodos serão usados na estimativa e que tipo 
de ferramentas serão utilizadas para o cálculo dos valores de retorno. 
 
2.1. Estimativa de custo/poupança de energia 

  
No que toca a custos, fala-se do investimento que vai ser feito em prol da implementação 
da nova medida de eficiência energética, como por exemplo, a compra de um determinado 
produto com eficiência energética superior àquele que se possuí. A poupança será o valor 
que irá ser deduzido das contas após a alteração do equipamento convencional pelo que 
possui melhor eficiência energética.   
Existem vários tipos de poupança financeira e encontram-se devidamente explicados em 
(Saskatchewan, 2013) e irão ser explanados nos subcapítulos 2.2., 2.3., 2.4. e 2.5.. 

 
2.2.  Poupança direta 
 
A poupança direta está relacionada com a substituição de um equipamento 
convencionalmente utilizado nas habitações existentes, por um de melhor eficiência 
energética, obtendo-se uma poupança de forma direta, nomeadamente pela redução na 
fatura da eletricidade.  
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Sucintamente, passa por ser uma poupança que se obtém a partir da implementação de 
uma medida que melhora o desempenho energético do edifício.  

 
2.3. Poupança indireta 

 
Determinados tipos de medidas, para além da poupança direta, proporcionam também 
poupança de forma indireta, isto é, apesar de serem aplicados com o objetivo de melhorar 
a eficiência de um equipamento, a interligação com outros sistemas fará com que esses 
também possam ser passiveis de resultar em poupança para o habitante. 
 
Por exemplo, a carga de arrefecimento num edifício inclui o calor gerado pelo sistema 
de iluminação. Outros fatores que também contribuem para a carga de refrigeração são: 
iluminação, escritório e equipamentos de alimentação que compõem 40% da carga, o 
calor trazido de fora nas contas de ventilação adicionam mais 40%, e o ganho de calor 
solar através das janelas os restantes 20%. Usando iluminação eficiente, diminuindo os 
níveis de luz, usando janelas de alta eficiência, otimizando o sistema de ventilação, etc., 
irá tudo reduzir a carga de refrigeração, bem como o uso direto de eletricidade para 
iluminação, ventiladores de aquecimento, etc.  
 
Este tipo de poupança pode, para além dos efeitos positivos, considerar também alguns 
efeitos negativos. 
 
Por exemplo, a utilização de uma iluminação eficiente irá aumentar a carga de 
aquecimento, reduzindo a carga de arrefecimento. No entanto, os sistemas de 
aquecimento produzem calor de forma mais eficiente do que a iluminação, portanto, o 
impacto líquido de iluminação eficiente é quase sempre positivo, especialmente se for 
usado gás natural para aquecimento. 
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2.4. Poupança no custo de capital 
 

Edifícios que incorporem sistemas de desempenho energético elevado podem não custar 
mais do que edifícios convencionais, isto porque, o uso eficiente da luz solar, 
sombreamento, fachada-cortina e ventilação natural, reduz a necessidade de uso de 
energia em iluminação, aquecimento e arrefecimento. O custo adicional empregue nos 
sistemas de melhor desempenho energético é compensado pela redução do custo de 
capital em zonas técnicas e na redução de sistemas. 

 
2.5. Poupança em manutenção 
 
As habitações que abordem a utilização de medidas de melhoria do desempenho 
energético podem ter menores custos em manutenção devido ao aumento de vida útil dos 
equipamentos. Por exemplo: Mudar para iluminação fluorescente compacta eficiente que 
tem dez vezes mais tempo de vida, reduz o número de trocas de lâmpadas e resulta em 
menores custos trabalhistas. (Saskatchewan, 2013). É difícil quantificar este tipo de 
poupança e deve ser feita recorrendo às entidades responsáveis pela manutenção do 
edifício.  

 
3. FERRAMENTAS PARA A AVALIAÇÃO DO RETORNO 

FINANCEIRO 
 

Para obter o retorno financeiro de forma a saber até que ponto determinada medida possui 
um custo-benefício aceitável para ser implementada é necessário recorrer a ferramentas 
de cálculo. 
Essas ferramentas estão apresentadas de forma explícita em (Saskatchewan, 2013) e irão 
ser abordas nos subcapítulos 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.. 
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3.1. Retorno Simples 
 

Entenda-se por retorno simples o período que demora a poupança efetuada com a 
implementação das medidas de eficiência energética para alcançar o valor obtido no 
investimento inicial.  
Apesar de ser de fácil cálculo dá uma previsão pouco rigorosa devido à falta de três 
importantes fatores: 
1. A poupança de energia continua até ao fim da vida útil do equipamento e não 
apenas até à obtenção do retorno financeiro, o que leva a que esta metodologia não leve 
em linha de conta o tempo de vida útil do equipamento. 
2. Não existe qualquer tipo de comparação com outros investimentos, 
potencializando um maior risco por falta de informação essencial. 
3. Este método de cálculo não toma em atenção o valor do dinheiro ao longo do 
tempo fazendo com que possa ser posto em causa o custo-benefício ao longo dos anos. 
 
3.2. Retorno do Investimento (ROI) 
 
A principal diferença entre o retorno simples e o retorno do investimento (ROI) é que 
neste último é considerada a vida útil do projeto/medida. 
Calculando o ROI obtém-se então que para a vida útil de determinado projeto/medida ir-
se-á ter para além do retorno do investimento inicial, um acréscimo de poupança (que 
diretamente relacionado com o investimento inicial passa a ser o lucro da medida 
implementada), que é obtido em percentagem. 
 
3.3. Valor Atual Líquido (VAL)   
 
 O valor atual líquido é considerado o melhor método de avaliação porque, ao contrário 
dos métodos anteriormente descritos, toma em consideração não só a vida útil do 
equipamento como no ROI, mas também o risco de investimento.  
Se o somatório do valor atual anual expectável nas poupanças de energia for superior ao 
investimento inicial, o valor líquido atual irá ser positivo. 
Deve ser selecionada uma taxa de desconto adequada para os investimentos consoante o 
risco do estudo em análise.    
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3.4. Taxa de Retorno Interno (TIR) 
 
Este método assemelha-se ao VAL mas, ao invés de considerar um desconto à priori, 
baseia-se num processo iterativo de forma a obter o tipo de desconto que levaria o valor 
de VAL a ser de zero. 
Este tipo de método é bastante interessante para poder comparar diferentes projetos de 
forma a perceber qual deles proporcionaria o melhor investimento. 
Os seguintes pontos tomam especial importância na análise do TIR: 
 Valor do dinheiro ao longo do tempo 
 Tempo do cash flow 
 Tempo de projeto 

 
 
4. POTENCIAL DE MELHORIA DO DESEMPENHO 

ENERGÉTICO 
 
Para se poder entender a extensão do estudo de implementação de medidas de melhoria 
do desempenho energético é necessário conhecer que tipo de potencialidade é expectável 
e exequível.  
De modo a obter esse tipo de conhecimento terá de se dividir a potencialidade em três 
campos, o potencial técnico, o potencial viável e o potencial viável com custo-benefício. 
Estas potencialidades servem como base de estudo para que a análise final seja a mais 
adequada à realidade quanto possível. 
É também importante que se estude a potencialidade de entre três tipos de intervenções 
ao nível de medidas de melhoria do desempenho energético, tendo cada uma delas a sua 
importância e relevo na melhoria de eficiência. Entre elas há as medidas de melhoria da 
envolvente que têm como principal objetivo estudar a rentabilidade de diferentes tipos de 
isolamento acústico e também a adequada ventilação e sombreamento de maneira a 
reduzir a energia consumida por equipamentos de aquecimento/arrefecimento. 
Outro tipo de intervenções são a utilização de equipamentos/eletrodomésticos de superior 
índice de desempenho energético e ainda a utilização de energias renováveis. 
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5.  DIFERENTES TIPOS DE POTENCIAL 
 
5.1. Potencial Técnico  
 
O potencial técnico resulta da implementação de todas as medidas de melhoria analisadas, 
a sua inclusão no edifício seria instantânea, isto é, todas as medidas que produzissem 
rentabilidade seriam aplicadas de imediato. O total do potencial técnico da eficiência de 
energia para cada setor da construção é adquirido através da estimativa da potencialidade 
técnica de cada medida de eficiência energética individualmente. A título 
exemplificativo, no caso do setor residencial, a potencialidade técnica seria obtida, se 
100% da energia despendida em iluminação de forma não eficiente, fosse substituída 
instantaneamente. 

 
5.2. Potencial Viável 

 
O potencial viável é definido como o caso de uma adesão adequada das medidas de 
melhoria do desempenho energético que seriam adotadas caso houvesse um grande 
financiamento das mesmas e através da determinação da adesão possível ao mercado caso 
fosse feita uma divulgação adequada e objetiva no mercado. 
 
5.3.  Potencial Viável com Custo-benefício 

  
O potencial viável com custo-benefício é definido como a potencialidade que produz uma 
adesão das medidas de melhoria de desempenho energético o mais semelhante possível à 
realidade em que as medidas são baseadas em métodos de cálculo do custo ótimo, de 
maneira a que produzam um bom custo-benefício. 
 
O potencial viável com custo-benefício é aquele que mais se assemelha à realidade. Isto 
porque apenas será executado nas medidas em que o custo-benefício tenha o retorno 
financeiro adequado, de maneira a que o investimento que vai ser necessário tenha à priori 
uma garantia de que o investimento é seguro. 
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O facto de ser necessário um financiamento avultado para a implementação de medidas 
e ao mesmo tempo promover uma execução de programas a uma grande escala, sobre 
todas as medidas inclusive aquelas que podem não ter retorno financeiro, ou que o mesmo 
não seja num período aceitável de anos, faz com que o potencial viável, apesar de 
melhorar significativamente o desempenho energético, esteja menos adequado à realidade 
devido ao risco de investimento. 
O mesmo se pode dizer da potencialidade técnica sendo esta já meramente estatística. 
Seguidamente, pode ver-se na Figura 1, a diferença de eficiência energética que cada 
potencialidade proporciona de uma forma geral.  
 
 

 
Figura 1 – Abrangência das potencialidades referidas - em (Saskatchewan, 2013) 
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6. TIPOS DE MEDIDAS DE MELHORIA DO DESEMPENHO 
ENERGÉTICO 

 
6.1.  Medidas de melhoria da envolvente 

 
As medidas de melhoria da envolvente do edifício referem-se principalmente à 
implementação de isolamentos térmicos de maneira a reduzir os coeficientes de 
transmissão térmica até ao nível desejado de conforto e ao mesmo tempo de eficiência de 
forma a reduzir a utilização acessória de equipamentos de aquecimento ou arrefecimento 
que produzem energia para o seu funcionamento. 
É também necessário o estudo do sombreamento adequado dos envidraçados de maneira 
a que os espaços se mantenham à temperatura adequada mediante a estação do ano e da 
radiação solar que possa incidir nos envidraçados, quer seja o bom sombreamento em 
alturas do ano em que se deseje que o ambiente interior se mantenha fresco ou a 
temperaturas razoáveis, quer seja a possibilidade de deixar o envidraçado captar a luz 
solar de forma a aquecer o espaço interior a partir do vão envidraçado. 
Por último, para que haja conforto no interior do edifico sem a necessidade de utilização 
de equipamentos que produzam energia, é também fulcral uma ventilação adequada do 
edifício cumprindo as renovações de ar propostas pelo REH. 
 
6.2. Equipamentos e eletrodomésticos  

 
Existem também medidas que têm como objetivo a substituição de equipamentos e 
eletrodomésticos convencionais de baixo nível de desempenho energético, por outros de 
melhor qualidade. Esta alteração produz uma poupança imediata nas contas de 
eletricidade devido ao menor consumo de energia. Este tipo de medidas produzem uma 
grande poupança, mas ao mesmo tempo requerem muitas vezes investimentos avultados. 
Para colmatar estes grandes investimentos existem programas específicos, que utilizam 
incentivos financeiros, valores de retoma na troca do equipamento antigo de forma a 
tornar mais apelativa a aquisição de equipamentos/eletrodomésticos de elevado nível de 
desempenho energético. 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
17 

  CAPÍTULO II 

6.3. Sistemas de produção de energias renováveis  
 

Estas medidas, apesar de necessitarem de um elevado investimento inicial e de o retorno 
financeiro não ser normalmente atingido tão rapidamente como nas restantes medidas, 
conduz à produção de energias limpas que não produzem gases de efeito de estufa. Sendo 
portanto uma medida que proporciona custo-benefício e reduz a produção de emissões 
para atmosfera, faz com que a implementação de energias renováveis seja uma medida 
de elevado interesse, não somente pelo retorno financeiro mas pelo conjunto de benefícios 
que proporciona. Apesar de tudo, este tipo de sistemas ainda requer o auxílio de 
equipamentos que utilizem energia não renovável como é o caso dos painéis solares 
fotovoltaicos que a radiação solar fornecida pode não ser suficiente, nomeadamente em 
estações em que existem poucas horas de exposição solar e em que a mesma não seja tão 
forte quanto o desejável. 
 
7.  QUALIDADE DAS MELHORIAS 
 
Um pouco por todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos da América, já existe 
um grande conhecimento sobre a implementação deste tipo de medidas e também da 
melhoria do desempenho energético em si. 
Encontram-se já a fazer estudos e calibrações dos métodos empregues, o que mostra 
estarem em estado mais avançado relativamente em Portugal. 
Esses países que já colocam em prática estes estudos vão tendo ao longo dos anos, uma 
perceção da qualidade dos programas utilizados e medidas implementadas, para as quais 
um país que ainda está a começar o estudo carece de sensibilidade para tal. 
Esses países já estudam inclusivé a criação de conjuntos de medidas a ser implementados 
que por si só não teriam grande influência mas que conjugadas de forma adequada com 
outras, permite que o cliente obtenha um grande desempenho energético com um retorno 
adequado. Como por exemplo o estudo feito por (Branz, 2009), na Nova Zelândia, em 
que analisa conjuntos de medida de maneira a achar o seu VAL. 
Mediante o que foi dito anteriormente, foi possível obter uma noção das melhorias que 
proporcionam uma maior qualidade do desempenho energético e custo-benefício. Torna-
se importante obter este conhecimento para o estudo que irá ser realizado, de maneira a 
que haja um termo de comparação entre situações que possam ser semelhantes. 
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Depois da análise detalhada de alguns artigos chegou-se às seguintes conclusões: 
 Segundo estudos de (Associates, 2006), no setor residencial, as medidas que têm 
maior potencial de produzir poupanças na energia são as medidas de aquecimento de 
temperatura dos espaços, quer através da climatização, como também da adequada 
utilização de isolamento térmico. As restantes medidas que foram consideradas de grande 
potencial foram a introdução de equipamentos de aquecimento das águas quentes, 
incluindo aquecimento através de painéis solares e por último as medidas de 
arrefecimento dos espaços. 
 Falando agora em estudos realizados na Europa, o artigo BELAFI, Z.; GELESZ, 
A.; REITH, A. - Comparison of the cost and energy efficiency of energy saving measures 
in case of Hungarian single family house, Ago. 2013, faz uma análise de várias 
alternativas em diferentes medidas, mais centradas no desempenho energético da 
envolvente do que em equipamentos, para realmente perceber aquelas que são eficientes 
e que provocam um custo-benefício de referência. Para tal, dividiram as medidas por três 
diferentes grupos, sendo um deles referente ao aquecimento do edifício, onde se 
encontram inseridos parâmetros como o isolamento, ventilação, temperatura de referência 
qualidade de envidraçado e caixilharia e a renovação do ar.  
O conforto interior no Verão é outro dos grupos, tendo especial atenção com a 
temperatura de referência, sombreamento, refletância e outros parâmetros relacionados 
com o arrefecimento do edifício. 
Por último, o grupo da disposição do edifício, isto é, se é um edifício com sombreamento 
natural (vegetação) ou se possui algum edifício imediatamente adjacente e a sua 
orientação. Depois de analisarem todos os parâmetros chegaram à conclusão que, a 
melhor forma de reduzir os consumos de energia em aquecimento no edifício seria a 
aquisição de envidraçados que possuíssem desempenho térmico elevado.  
Relativamente ao conforto interior no Verão, uma boa medida seria a de utilizar a 
ventilação natural, como por exemplo abrir as janelas dos quartos, de maneira a que a 
temperatura de referência fosse mantida sem recurso a equipamentos consumidores de 
energia.  
Em relação à disposição do edifício, deve ser promovida a orientação ideal dos espaços 
de alojamento de forma a haver o sombreamento adequado bem como a utilização de 
sombreamento natural como por exemplo árvores.  
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 O estudo BRANZ, I.P. - Cost benefits of sustainable housing retrofits, Abr. 2009, 
consistiu em estudar um modelo de custo-benefício para a implementação de medidas de 
melhoria do desempenho energético na Nova Zelândia. 
Para tal foi necessário dividir o país em 4 zonas diferentes de forma a distingui-las pelo 
tipo de habitações e clima. 
As medidas estudadas incluíam o tratamento da envolvente, a melhoria da eficiência e 
conservação da água, sistemas de aquecimento, sistemas de controlo de humidade e 
iluminação. Os benefícios considerados foram as poupanças em energia, água e o uso de 
combustíveis mais baratos. Benefícios no conforto e saúde relacionados com a 
temperatura interior foram também considerados. 
Foram criados três pacotes de medidas. No pacote de medidas básicas de baixo custo 
todas as medidas provocam benefícios e as que mais contribuem para isso são os 
chuveiros de baixa pressão e a substituição do termostato. O pacote de medidas padrão, 
para além de conter as medidas do pacote básico de baixo custo, adiciona o isolamento 
da cobertura e do piso térreo e também uma lareira. O isolamento da cobertura e a lareira 
provocam grandes benefícios no valor líquido. A lareira contribui bastante porque o 
combustível que utiliza para a produção de calor é a madeira (biomassa). 
O último pacote é o pacote avançado de medidas, e para além dos dois anteriores, possui 
algumas medidas de elevado custo e que, algumas delas, não proporcionam custo-
benefício. 
Concluiu-se que para o pacote de medidas padrão houve um ligeiro aumento da 
temperatura e que a energia utilizada continuou praticamente inalterável. Todas as 
medidas no pacote básico e padrão, obtiveram bom custo-benefício relativamente ao 
benefício nacional, muitas delas também proporcionam custo-benefício para o cliente 
dependendo do período de retorno do investimento. No pacote avançado de medidas a 
bomba de calor de água quente e os tanques de águas pluviais não produziram custo-
benefício. 
 Na tese de doutoramento da Doutora Inês Margarida Lima de Azevedo sobre 
Energy Efficiency in the U.S. Residential Sector: Na Engineering and Economic 
Assessment of Opportunities for Large Energy Savings and Greenhouse Gas Emissions 
Reductions, foi também estimado o potencial de quatro aspetos importantes de energia e 
de políticas de conceção climática, sendo eles a energia primária, energia entregue, 
eletricidade e emissões de dióxido de carbono. 
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Para o consumo de energia primária, a maior contribuição para o desempenho energético 
foi o melhoramento dos sistemas de aquecimento, em segundo os sistemas de 
arrefecimento e em menor escala a iluminação e o aquecimento das águas. Estes 
resultados são considerados admitindo a utilização não só de eletricidade mas também de 
gás natural como combustível. Caso apenas fosse considerada a possibilidade de se poder 
utilizar um combustível, expondo por ordem decrescente de poupança de energia seria: 
eletricidade, sistemas de arrefecimento, sistemas de aquecimento e águas quentes. 
No caso da energia entregue, considerando a possibilidade de utilização de mais do que 
um combustível para a produção de energia, as maiores contribuições vão para sistemas 
de aquecimento, quer do espaço interior como das águas, tendo o arrefecimento e a 
iluminação uma contribuição reduzida comparativamente ao aquecimento. Se apenas 
fosse possível a utilização de um combustível, o potencial de desempenho energético iria 
ser mais reduzido mas a ordem de contribuição de cada tipo de medidas continuaria 
inalterável. 
Relativamente ao desempenho eficiente da eletricidade, as medidas com maior 
contribuição por ordem decrescente seriam, sistemas de arrefecimento, iluminação, 
frigoríficos/refrigeradores, sistemas de aquecimento. Como nos casos anteriores isto foi 
considerado mediante a possibilidade de utilizar mais do que um combustível. No caso 
em que apenas fosse possível a utilização de um combustível a medida que maior 
desempenho proporcionaria seria a iluminação, seguindo-se pelos sistemas de 
arrefecimento e aquecimento e por último os frigoríficos/refrigeradores. 
Por fim, e continuando a admitir a possibilidade de utilização de mais do que um 
combustível, a redução da produção de dióxido de carbono obteria as suas maiores 
contribuições pelo aumento do desempenho energético da eletricidade. Se apenas fosse 
possível a utilização de um combustível no consumo de energia, a redução de produção 
de dióxido de carbono seria inferior a um terço da obtida caso fosse considerada a 
possibilidade de utilização de mais de um combustível. 
 
Como se pode constatar a partir das análises retiradas dos artigos referidos, pode-se 
concluir que as medidas que mais influência têm na melhoria do desempenho energético, 
estão ligadas ao aquecimento e arrefecimento dos edifícios, nomeadamente na instalação 
de equipamentos destinados a promover uma temperatura de conforto interior adequada. 
O facto de estes equipamentos utilizarem bastante energia para o seu funcionamento, faz 
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com que alterar os mesmos por outros de melhor desempenho energético, faça com que 
o retorno financeiro e as poupanças em energia sejam mais rentáveis.  
Através de uma adequada disposição do edifício, sombreamento, desempenho térmico e 
ventilação é possível atingir um conforto interior de boa qualidade tanto no Verão como 
no Inverno e portanto, não será necessário a utilização dos equipamentos de climatização 
com tanta frequência o que, para além de provocar uma redução da energia produzida, 
logo redução do valor da fatura, provoca também uma redução da produção dos gases de 
efeito de estufa. 

 
8. POTENCIALIDADES DO ESTUDO 
 
É essencial fazer o estudo das medidas de melhoria do desempenho energético em cada 
país. A análise destas medidas irá permitir a calibração, no nosso país, da metodologia do 
custo ótimo publicada pela Comissão Europeia através do Regulamento Delegado 
244/2014 de forma a perceber, consoante o tipo de edifico, localização do mesmo e o 
clima, que tipo de medidas serão mais adequadas para serem implementadas no edifício 
de maneira a obter um melhor desempenho energético. A melhoria do desempenho 
energético tem múltiplas vantagens, desde a redução do consumo de energia que, ao 
mesmo tempo reduz a fatura tanto da eletricidade como de outros combustíveis, e também 
reduz a emissão de gases de efeito de estufa. A melhoria do conforto do cliente é outra 
das vantagens obtidas na implementação de medidas de melhoria de eficiência energética.  
Para mostrar como todas estas vantagens se encontram interligadas dá-se os exemplos 
seguintes: 
 
1. Falando de medidas na envolvente, um bom isolamento térmico proporciona 
menores perdas de calor e ajuda a manter a temperatura interior do edifico, o que reduz a 
necessidade de sistemas para obter a temperatura interior desejada e portanto o uso de 
energia.  
2. Um sistema de aquecimento de elevado desempenho energético também 
proporciona conforto ao utilizador e ao mesmo tempo reduz a energia consumida, o que 
reduz a fatura mensal de eletricidade ou qualquer outro combustível. 
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3. O uso de sistemas de produção de energias renováveis reduz a quantidade de 
emissões de gases de efeito de estufa porque utiliza um combustível limpo para a 
produção de energia para consumo. 
 
Depois dos exemplos explanados em cima, torna-se fácil perceber que o estudo das 
medidas de melhoria da eficiência energética, têm o maior interesse em ser analisadas. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
Neste capítulo, ir-se-á explanar a metodologia que foi seguida, com vista a obter a 
rentabilidade económica das medidas de melhoria de eficiência energética, de forma a 
achar o custo-benefício de cada uma delas e, posteriormente, criar os rankings propostos.  
 
1. OBJETOS DE ANÁLISE NA RESOLUÇÃO DO ESTUDO 

 
Para a realização desta análise, foi necessário ter em conta vários fatores, nomeadamente: 
as zonas de maior relevância em Portugal a nível de edificado, os tipos de equipamentos 
de produção de energia e as medidas que deveriam ser estudadas. 
Foi preponderante selecionar o quão abrangente teria de ser o estudo, de modo a que este 
seja, não só o mais fiel possível à conjuntura atual do país e do seu edificado, mas também 
à alteração dos próprios regulamentos. 
 
2. A ESCOLHA DOS DISTRITOS 

 
Esta escolha foi ponderada segundo a filosofia de que deveriam ser abrangidos neste 
estudo as cidades que possuíssem maior população bem como parque habitacional, mas 
também, que possuíssem diferentes parâmetros nomeadamente a zona climática e a 
altitude, de forma a haver uma maior diversidade de resultados, de maneira a compreender 
as variações das diferentes zonas de Portugal a ser estudadas (Figura 2). 
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Figura 2 - Zonas climáticas de Portugal continental (Hispano, 2013) 

 
Assim sendo, decidiu-se que as cidades que mais se adequavam ao estudo seriam as de 
Lisboa, Porto e Bragança. 
Lisboa e Porto, são cidades relativamente parecidas em termos geográficos, visto ambas 
serem no litoral do país. No que diz respeito às zonas climáticas, estas diferem tanto no 
Inverno como no Verão. No entanto, considerando que representam as duas cidades com 
maior densidade populacional do país, é de todo importante que este estudo seja efetuado 
em ambas (PORDATA, 2011). 
No que toca a Bragança, esta apresenta uma grande diferença em relação às restantes 
cidades em análise, tanto pelo facto de se localizar no interior do país e numa zona de 
altitude elevada, como também, por estar inserida numa zona climática diferente 
(PORDATA, 2014). 
Mediante estas diferenças, era fundamental que se fizesse uma comparação entre 
Bragança e os restantes distritos, para que se perceba melhor até que ponto as diferentes 
zonas climáticas têm influência no estudo da rentabilidade das medidas de melhoria de 
eficiência energética. 
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3.  EDIFÍCIO UNIFAMILIAR TIPO ESCOLHIDO 
 

De modo a tornar o estudo representativo mais gerível na sua dimensão, foi selecionado 
um edifício tipo que representa-se o edificado unifamiliar em Portugal para habitações 
construídas entre as décadas de 60 e 90.  
Para tal, foram tidas em consideração algumas características, tais como: os tipos de piso, 
a cobertura, as fachadas, os envidraçados, a orientação do edifício, as proteções solares e 
também a área útil de pavimento em metros quadrados. Estes foram considerados os 
aspetos mais importantes para esta análise, visto que o que se pretende é o estudo das 
necessidades energéticas (Almeida, 2014).  
O edifício tipo possui uma área útil do pavimento de 100m2, um pé direito de 2,70m, 
podendo todos os restantes dados ser observados nas Tabelas 1 a 4. 
É também importante referir que se trata de um edifício com cobertura tradicional em 
tijolo. 

Tabela 1 - Edifício tipo levantamento dimensional 

 
 
Na Tabela 1 podemos observar o levantamento dimensional que foi utilizado no edifício 
tipo escolhido. Informações uteis ao calculo das necessidades energéticas através da 
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metodologia do REH tal como: área útil do pavimento, número de pisos, tipologia e áreas 
da envolvente encontram-se explanadas nesta tabela. 
 

Tabela 2 - Edifício tipo sistemas e inércia térmica 

 
 
Na Tabela 3 temos parâmetros relativamente aos sistemas utilizados, a inércia térmica 
bem como algumas perguntas importantes ao cálculo pela metodologia do REH. Para o 
cálculo das necessidades energéticas optou-se por não contabilizar qualquer tipo de 
sistemas de aquecimento e arrefecimento no edifício tipo visto o mesmo se tratar de uma 
habitação construída entre os anos 60 a 90.
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Tabela 3 - Edifício tipo envolvente exterior 

 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
28 
                                                                                                                     CAPÍTULO III 

 
Na Tabela 4 encontram-se os valores dos coeficientes de transmissão térmica utilizados 
nesta analise bem como as soluções construtivas escolhidas. Estes valores do coeficiente 
de transmissão térmica serão aqueles que irão sofrer as alterações a quando da 
implementação das medidas de melhoria da eficiência energética e será dai que irão ser 
retiradas as reduções nas necessidades energéticas comparativamente ao edifício tipo. A 
partir desta redução das necessidades irão ser feitos os cálculos dos custos de energia, de 
forma a compreende se o investimento inicial nas medidas aplicadas se revela rentável. 
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Tabela 4 - Edifício tipo envolvente interior 
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De igual forma ao que se apresenta na Tabela 4, também na Tabela 5 podemos observar 
as considerações tidas em conta relativamente aos coeficientes de transmissão térmica 
utilizados mas desta feita para a envolvente interior. Estes coeficientes de transmissão 
térmica não irão sofrer alterações visto que fazem parte da envolvente interior, não sendo 
assim os principais recetores de energia térmica proveniente do espaço exterior, não 
estando estes expostos às transferências de calor da mesma forma que as soluções da 
envolvente exterior. 
 
4. TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

ANALISADOS 
 

Foi também importante a escolha dos tipos de equipamentos de produção de energia, de 
forma a englobar o maior número de possibilidades no que toca às combinações 
equipamento/medidas de melhoria, de maneira a poder conjugar varias alternativas que 
possam surgir no parque habitacional de Portugal. 
Para tal, foram então selecionados equipamentos a gás, a eletricidade, combinações entre 
os dois, e também equipamentos produtores de energia através de energias renováveis, 
nomeadamente a biomassa. 
Os equipamentos em estudo foram o esquentador a gás e elétrico, os equipamentos 
multisplit, as bombas de calor e equipamentos com utilização de energia de biomassa 
(Almeida, 2014).  

 
4.1. Equipamentos a gás 

 
Os equipamentos a gás produzem energia através de combustíveis fósseis, sendo os mais 
comuns para aquecimento o gás propano e butano e, mais recentemente, o gás natural. 
São geralmente usados para o aquecimento de águas quentes sanitárias a partir de um 
esquentador (Figura 3), pelo qual passa a canalização que é pré aquecida pelo calor 
provocado pela combustão do gás e assim transportada, pelas tubagens, para onde for 
necessário (Silva, 2015). 
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Figura 3 - Esquentador a gás 

 
Existe também a possibilidade de utilizar equipamentos a gás para o aquecimento do 
edifício em si, como por exemplo, radiadores que apesar de funcionarem a água, 
necessitam de um equipamento produtor de energia nomeadamente a gás para aquecer a 
mesma (Figura 4) e aquecedores (Figura 5). 

 
Figura 4 - Radiadores 
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Figura 5 - Aquecedor 

 
No estudo em questão, foram utilizados esquentadores a gás com eficiências nominais de 
87% e 92%. Eficiência nominal (de um equipamento) é a razão entre a energia fornecida 
pelo equipamento para o fim em vista (energia útil) e a energia por ele consumida (energia 
final) e expressa em geral em percentagem sob condições nominais de projeto (Hispano, 
2013) 

 
4.2. Equipamentos a eletricidade 

 
Os equipamentos elétricos produzem energia a partir da eletricidade. 
Como exemplo de equipamentos que utilizam a eletricidade, podem referir-se os 
esquentadores elétricos. Este tipo de equipamentos são mais baratos, no entanto, quando 
comparados com esquentadores a gás produzem níveis maiores de CO2 e outros GEE. 
Por outro lado existem outros equipamentos com níveis de eficiência nominal bastante 
superior à obtida através de equipamentos a gás como é o caso dos multi-split e das 
bombas de calor. 
O multi-split (Figura 6), tanto pode ser usado para o aquecimento do edifício, como 
também, servir as necessidades de arrefecimento. 
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Figura 6 - Sistema de ar-condicionado multi-split 

   
4.3. Equipamentos com apoio de energias renováveis 

 
Quanto aos equipamentos com apoio de energias renováveis, são eles as bombas de calor 
apesar de necessitarem de equipamentos produtores de energia elétricos para o seu 
funcionamento (Figura 7) e a energia de biomassa (Figura 8). 

 

 
Figura 7 - Bomba de calor geotérmica 

Existem bombas de calor geotérmicas, aerotérmicas e hidrotérmicas. 
Por sua vez, a biomassa é um meio de produção de energia que passa pela combustão de 
material orgânico. 
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As principais vantagens da utilização da biomassa são o baixo custo no combustível, o 
facto de serem menos prejudiciais para o meio ambiente que os combustíveis fósseis e de 
funcionarem com base em energia renovável.  
Em contrapartida, esta fonte de energia possui menor poder calorifico e é ainda pouco 
explorada, sendo portanto mais escassa a procura da mesma. 

 

 
Figura 8 - Ciclo energético da biomassa 

 
5.  MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 
Para o desenvolvimento da análise foi necessário estabelecer quais as medidas de 
melhoria da eficiência energética que seriam abordadas. Foi então decidido que seria feito 
o estudo das medidas mais influentes na envolvente dos edifícios. São elas: os 
isolamentos na parede, na cobertura, no pavimento e as caixilharias de envidraçados 
(Almeida, 2014).  
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5.1. Paredes 
 

Existem diversos tipos de isolamento pela parede, tais como: isolamento pelo exterior, 
inserido na caixa-de-ar e isolamento pelo interior (Santos, et al., 2006). Neste momento, 
o tipo de isolamento pela parede mais utilizado e com melhores resultados é o sistema de 
ETICS. Estes sistemas construtivos são aplicados em superfícies planas verticais 
exteriores, fachadas, empenas e em superfícies cujo ângulo com a vertical não exceda os 
5º. Os suportes podem ser constituídos por paredes de alvenaria de tijolo, blocos de betão, 
pedra, betão celular, painéis pré-fabricados de betão, blocos de betão leve com argila 
expandida, taipa, adobe, entre outros (Figura 9) (Almeida, et al., 2005). 

 
Figura 9 - ETICS 

 
As principais vantagens do sistema ETICS são: a redução das pontes térmicas, uma maior 
variedade no tipo de acabamento e a diminuição do peso das paredes, contribuindo para 
a diminuição das cargas produzidas pelas mesmas. Além disso, o facto de ocupar menos 
espaço que as demais soluções, proporciona uma maior área do espaço habitável. Este 
sistema é também melhor no que toca a reparações e reabilitação do que as restantes 
alternativas. Por último, e sendo a vantagem mais importante para o estudo, torna-se uma 
solução económica a longo prazo ao reduzir as necessidades de arrefecimento e 
aquecimento no edifício (Almeida, et al., 2005). 
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5.2. Cobertura 
 

Para o isolamento da cobertura poderão utilizar-se diversos materiais tais como o XPS 
(Figura 10) e a lã de rocha (Figura 11). 
As principais vantagens do XPS são: 
 Excelente isolamento térmico 
 Boa resistência mecânica 
 Insensibilidade a água e boa permeabilidade ao vapor de água 
 Boa aderência 
 Leveza 
 Facilidade de transporte 
Vantagens da lã de rocha: 
 Incombustível 
 Não liberta gases tóxicos 
 Excelente tanto a nível acústico como térmico 
 Permeabilidade do ar 

 

 
Figura 10 - XPS 
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Figura 11 - Lã de rocha 

 
Existem várias soluções/disposições construtivas mediante a utilização da cobertura, seja 
ela restrita, com acesso pedonal ou também com acesso de veículos (Figura 12 a 16).  

 

 
Figura 12 - Cobertura não acessível 

 
Este tipo de cobertura é utilizado em sítios onde o acesso será restrito, isto porque, a zona 
em questão não necessita de qualquer tipo de utilização a não ser em caso de emergência 
ou manutenção. Assim sendo, é mais económico optar por uma solução que não tenha o 
mesmo tipo de exigências que uma que necessite de suportar cargas com mais 
regularidade.  
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Figura 13 - Cobertura acessível 

 
Este tipo de cobertura destina-se essencialmente ao uso pedonal e é concebida de tal 
forma que permite uma adequada utilização e segurança que uma cobertura não acessível 
não produz. 
Para tal, em vez da gravilha será necessário optar por uma camada de regularização com 
uma betonilha armada de maneira a assentar o revestimento e desta forma promover uma 
comoda utilização.  

 
Figura 14 - Cobertura acessível pré-fabricada 

 
De igual forma à cobertura acessível, também esta cobertura permite o acesso de cargas, 
nomeadamente pedonais. O que difere entre ambas é o modo de conceção da camada 
superior, na cobertura acessível normal é necessário a produção das camadas de 
regularização e de betonilha no local ao passo que na cobertura acessível pré-fabricada as 
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lajetas já se encontram feitas e vindas de fábrica e é apenas feita a colocação das mesmas 
sobre as camadas inferiores com recurso a distanciadores.  

 
Figura 15 - Cobertura acessível a veículos 

 
Para este tipo de cobertura é necessário camadas que proporcionem uma maior resistência 
a cargas, essencialmente pesadas. A resistência a cargas produzidas por veículos deve 
estar assegurada logo, será fundamental conceber uma laje em betão armado para o efeito. 

 
Figura 16 - Cobertura ajardinada 
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Este tipo de cobertura é utilizado como alternativa à cobertura não acessível. É uma 
melhor opção porque os revestimentos naturais nomeadamente a terra vegetal também 
contribuem para um melhor isolamento térmico e acústico. 
 

 
Figura 17 - Cobertura tradicional e invertida 

 
Também ainda pode ser dividida em cobertura tradicional ou invertida (Figura 17), sendo 
que a invertida proporciona uma menor transmissão térmica e daí menores necessidades 
de arrefecimento e aquecimento (Almeida, et al., 2005). 
A implementação das medidas de melhoria na cobertura, nomeadamente, o isolamento 
térmico, que são as soluções que irão ser abordadas nesta dissertação, têm como principal 
vantagem a diminuição do coeficiente de transmissão térmica. As transferências térmicas 
entre o espaço exterior e interior na cobertura são feitas através do conjunto de soluções 
construtivas para a mesma cobertura. Segundo essa ideologia, a implementação do 
isolamento adequado produz reduções nas necessidades de arrefecimento e aquecimento 
que porventura irão proporcionar a rentabilidade económica a ser estudada. 
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5.3. Pavimento 
 

Tal como o isolamento na cobertura também o isolamento no pavimento é 
maioritariamente produzido em XPS. 
A solução/disposição construtiva mais utilizada irá ser demonstrada de seguida e também 
será explicada a utilidade da mesma. (Sotecnisol, 2014)  
 
 

 
Figura 18 - Pavimento residencial ou comercial 

 
Este tipo de disposição construtiva para o pavimento possui a camada de isolamento 
térmico imediatamente após a camada de impermeabilização que se encontra em contacto 
com a laje, seguido de um feltro de geotêxtil por onde será feita a drenagem e por fim a 
argamassa e o revestimento final em madeira ou mosaico dependendo do tipo de utilidade 
do mesmo. 
Também da mesma maneira que foi estudado para a cobertura o isolamento como medida 
de melhoria, o mesmo aconteceu para o pavimento. 
No pavimento as transferências de calor são feitas entre o espaço exterior e o espaço 
interior, mas, desta feita, o espaço exterior é o solo. 
De igual modo, o adequado uso de isolamento no pavimento proporciona a redução das 
necessidades energéticas e consequentemente, produz rentabilidade energética que será o 
ponto de estudo no âmbito da análise que irá ser feita. 
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5.4. Envidraçado 
 

No que toca aos envidraçados, este estudo cingiu-se apenas à análise do material das 
caixilharias, nomeadamente as de PVC (Figura 19). 
As caixilharias em PVC são produzidas através da extrusão. Os principais constituintes 
do PVC são o carbono, hidrogénio e cloro, sendo estes componentes provenientes do 
petróleo e do sal. As principais vantagens na utilização do PVC são a versatilidade e a 
leveza do material, o bom isolamento térmico e acústico quando comparado a outros 
materiais e a resistência ao choque. Além disso, é um material reciclável, auto-extinguível 
no comportamento ao fogo e resiste aos agentes químicos e atmosféricos. As principais 
desvantagens são o elevado preço do material comparativamente com o alumínio e a 
durabilidade da cor do material em si (Almeida, et al., 2005). 
Para este estudo é necessário ter em conta vários fatores do vão envidraçado no estudo da 
rentabilidade económica.  
O envidraçado em si pode ser simples ou duplo e possuir diferentes tipos de espessura e 
de espaçamento entre os envidraçados caso seja uma solução de vidro duplo. Estas 
alterações no envidraçado proporcionam diferentes tipos de transferência de calor pelo 
envidraçado produzindo assim múltiplas soluções no que toca ao coeficiente de 
transmissão térmica por isso, para este estudo, será utilizado como padrão vidro duplo 
com 4mm de espessura no vidro exterior, 6mm no vidro interior e espaçamento 16mm. 
Também pela caixilharia existem transferências de calor e portanto o objetivo será o de 
achar quais as que produzem maior rentabilidade económica. 
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Figura 19 - Caixilharia em PVC 
 

6.  DIVERSOS CUSTOS ASSOCIADOS 
 

Para a realização deste estudo foi também necessário atribuir custos a diversos 
intervenientes na obtenção do resultado final da implementação das medidas de melhoria. 
São eles: equipamentos, material das medidas de melhoria, custos de manutenção e custos 
de energia. 

 
6.1. Equipamentos 
 
Para o estudo dos vários equipamentos utilizados, foi necessário atribuir um custo inicial 
associado ao equipamento em questão, bem como um custo associado à sua manutenção. 
Assim, foi feita uma pesquisa e selecionada uma gama de equipamentos de aquecimento, 
arrefecimento e preparação de águas quentes sanitárias, de acordo com as necessidades 
de cada sistema utilizado nesta análise. Os equipamentos escolhidos acabaram por ser 
aqueles que foram selecionados pelo REH como referência sendo que foram apenas 
selecionados para o estudo os equipamentos multi-split, esquentadores a gás e elétricos, 
bomba de calor e equipamentos com utilização de biomassa (Tabela 5). 
 
 
 

Tabela 5 – Preço dos equipamentos e da manutenção dos mesmos 
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6.2. Material das medidas de melhoria 
 

Os materiais utilizados nas medidas de melhoria, tais como as placas de XPS, a lã de 
rocha e os diferentes tipos de caixilharias, tiveram de ser contabilizados nos custos 
iniciais. Além disso, também foi tida em conta, a reparação das zonas onde estes materiais 
foram implementados. Estes custos podem ser vistos das Tabelas 6 a 9. 
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Tabela 6 – Preços de cada medida analisada na parede 

 
 
As medidas analisadas foram isolamento na parede em EPS com 40, 50, 60, 80, 100, 160 
e 180 milímetros de espessura. 
 

Tabela 7 – Preços de cada medida analisada na cobertura 
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As medidas analisadas foram isolamento na cobertura em lã de rocha com 80, 100 e 120 
milímetros de espessura. 
 

Tabela 8 - Preços de cada medida analisada no pavimento 

 
 
As medidas analisadas foram isolamento no pavimento em lã de rocha com 40, 60 e 80 
milímetros de espessura. 
 

Tabela 9 - Preços de cada medida analisada na caixilharia 

 
 
As medidas analisadas foram as caixilharias em PVC com coeficiente de transmissão 
térmica de 2.10 W/m2.ºC e 2.40 W/m2.ºC. 
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6.3. Custos de manutenção 
 
Foi também determinado o custo de manutenção que é um valor fixo anual resultante de 
todos os custos relacionados com a manutenção tanto dos equipamentos fornecedores de 
energia como das medidas na envolvente. Isto é, cada equipamento e medida tem um 
custo de manutenção associado como pode ser visto na Tabela 10. 

Tabela 10 – Custo de energia manutenção e GEE 
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6.4. Custos de energia 
 

Relativamente aos custos de energia, estes encontram-se ligados às necessidades de 
energia para aquecimento, arrefecimento e águas quentes que são calculadas de acordo 
com a metodologia do REH. Após obter as necessidades energéticas e retirando os custos 
unitários da base de dados da ERSE com uma taxa de crescimento anual de 3% (Tabela 
11), chega-se aos custos de energia que irão ser obtidos em € e se encontram dispostos na 
Tabela 10 já exposta anteriormente. 

 
Tabela 11 – Custos unitários da eletricidade, gás, e dióxido de carbono 
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7. METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DO RANKING DA 
RENTABILIDADE ECONÓMICA DAS MEDIDAS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 
Para a realização desta análise, foi necessário criar uma metodologia. Partindo do 
princípio que seria fundamental chegar aos valores da energia produzida pelos 
equipamentos a utilizar, para as diferentes zonas a estudar, no edifício tipo. Seria 
necessário estudar o edifício tipo, com as várias soluções de melhoria, de forma a 
comparar com o edifício tipo original, para obter os valores de rentabilidade.  
Esta metodologia divide-se em várias etapas que irão ser descritas de seguida. 
Em primeiro lugar faz-se o cálculo das necessidades energéticas de aquecimento, 
arrefecimento e de preparação de águas quentes sanitárias. De seguida são obtidos os 
custos de investimento e sua manutenção, o que engloba os equipamentos de 
fornecimento de energia, as medidas de melhoria da eficiência energética e ainda os 
equipamentos produtores de energia renovável, caso haja algum. 
A partir das necessidades energéticas calculam-se os custos de energia anual. 
Depois de obter os custos de investimento e os custos de exploração (custos de 
manutenção mais os custos de energia), calculam-se os custos gerais. 
Por fim, comparam-se os custos gerais de um conjunto de equipamentos sem qualquer 
tipo de medida de melhoria com outro que possua uma e dai, retira-se a rentabilidade 
económica que resulta dessa medida.  
Neste trabalho, foi realizada uma análise singular de cada medida de melhoria. Foram 
estudados vários tipos de espessuras de isolamento na envolvente e, para cada uma delas, 
foi feita uma análise, de forma a compreender a variação dos custos das diferentes 
espessuras dos isolamentos, sejam eles na parede, cobertura ou pavimento. A análise dos 
envidraçados, e como já referido anteriormente, focou-se essencialmente no tipo de 
caixilharia, sendo que foram estudadas as caixilharias em PVC.  
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7.1.  Índices de eficiência energética  
 
Numa primeira etapa, efetuou-se o estudo das necessidades de aquecimento, 
arrefecimento e das águas quentes sanitárias.  
Foi por isso fundamental começar por calcular as necessidades de energia tendo por base 
a metodologia de cálculo do REH, para as diferentes cidades e seus edifícios tipo 
associados, sem qualquer tipo de medida de melhoria da eficiência energética, isto é, sem 
qualquer tipo de isolamento térmico. A partir daí, têm-se então um termo de comparação 
base para que se possa finalmente realizar um ranking e compreender qual das medidas é 
a mais rentável. 
A análise das águas quentes sanitárias (AQS) foi executada apenas uma vez para cada 
cidade, visto que, como este projeto se foca no estudo de medidas de melhoria na 
envolvente, as necessidades de AQS não irão apresentar qualquer variação, a não ser a da 
eficiência nominal ligada ao sistema ao qual se encontra associada.  
No caso das necessidades de aquecimento e arrefecimento, como é natural, ao alterar a 
envolvente introduzindo diferentes tipos de isolamento, terá que se alterar as 
necessidades. Assim sendo, após calcular as necessidades de energia tendo por base a 
metodologia de cálculo do REH para o caso do edifício tipo sem isolamento, foi 
necessário proceder a novos cálculos do mesmo, mas desta feita, para cada medida de 
melhoria em estudo, de forma a obter os resultados das necessidades de arrefecimento e 
aquecimento. Para obter estes mesmos resultados, e com o auxílio da metodologia de 
cálculo do REH para obter as necessidades de energia do edifício sem isolamento, a única 
alteração necessária foi a introdução do coeficiente de transmissão térmica de cada 
isolamento em estudo.  
Concluída esta primeira etapa, têm-se então ultimada a análise dos índices de eficiência 
energética para todas as medidas de melhoria, e que na fase final irão ser utilizadas para 
o cálculo dos custos globais. 
 

 
 
 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
51 

  CAPÍTULO III 

7.2. Custos iniciais e de manutenção 
 

Numa segunda fase são contabilizados todos os gastos com a implementação das medidas 
de melhoria em estudo. Para tal, são calculados, não só os custos dos sistemas de produção 
de energia, mas também da aquisição do material necessário para executar as medidas de 
melhoria, sem esquecer os custos associados aos envidraçados e a quaisquer tipos de 
sistemas de produção de energias renováveis. Depois de definidos os custos iniciais e de 
manutenção ter-se-á os custos totais que irão ser requeridos ao longo da vida útil do 
edifício em estudo.  
Além disso, será necessário fazer a análise dos custos totais para o tempo de vida útil das 
medidas a ser implementadas. Para tal, divide-se os custos para o setor social e privado, 
uma vez que existem taxas de desconto e de caráter social que farão alterar os custos ao 
longo do período em estudo.  
Neste trabalho, estabeleceu-se um tempo de vida útil de 30 anos, este tempo de vida útil 
foi assim estipulado por ser um estudo em que a metodologia se vê inserida no 
Regulamento Delegado 244/2014, o que faz com que, no caso de sistemas de produção 
de energia, ao fim de 20 anos (considerando este o tempo de vida útil dos mesmos), seja 
necessária a aquisição de novo equipamento. Portanto, considerou-se os custos de 
substituição sendo estes os únicos que irão sofrer um acréscimo para além do custo inicial, 
ao longo dos 30 anos considerados. 
Existem também os custos associados à energia consumida. É necessário utilizar uma 
estimativa para obter os valores de custo da produção de energia, quer elétrica, quer do 
gás, para o tempo de vida útil. Estes valores foram retirados dos simuladores fornecidos 
pela ERSE no seu próprio site, e em conjunto com as necessidades obtidas na etapa 
anterior, alcançou-se o custo anual de energia, para os 30 anos em análise.  
Foi também essencial contabilizar os custos necessários à manutenção do edifício. Para 
isso, foi utilizado o valor de custo de manutenção obtido na fase de orçamentação presente 
nesta etapa, e atribui-lo como um custo anual ao longo do período em estudo. 
Por último, e a nível social, foi ainda tida em conta uma taxa relativa à produção de GEE 
e CO2, sendo também este custo, um valor fixo anual de 20€ (ERSE, 2012). 
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7.3. Custos totais e comparações  
 
Por último, obtêm-se os custos globais através do cálculo do valor atualizado líquido de 
todos os custos que foram estudados anteriormente. 
Com vista a obter os rankings das medidas de eficiência energética, estes custos totais 
serão diretamente comparados com o mesmo sistema de produção de energia a que estão 
ligados, mas que não possuem qualquer tipo de medida de melhoria. Daí, irá ser retirada 
a diferença dos custos que determinada medida irá proporcionar. Posteriormente, irão ser 
descobertas quais delas necessitam de uma menor quantidade de produção de energia, ou 
que apresentam, a nível de custos, a maior rentabilidade económica, sendo este o principal 
objetivo desta dissertação. 
Por fim irá ser demonstrado um exemplo de todos os passos necessários aos cálculos para 
chegar as rentabilidades económicas das medidas de melhoria estudadas (Figura 20 e 
tabelas 12 e 13): 
 

 
Figura 20 – Resultados obtidos segundo a folha de cálculo do REH das necessidades energética da 

medida de melhoria isolamento em lã de rocha na cobertura com 80mm de espessura 
 
Na Figura 20 pode-se observar as necessidades energéticas que advém da implementação 
da medida de melhoria isolamento em lã de rocha na cobertura com 80mm de espessura 
no edifício tipo em estudo a partir da folha de cálculo do REH. 
Apos obter os resultados das necessidades energéticas parte-se para a os cálculos que se 
encontram explanados na Tabela 12. 
Todos os resultados das necessidades energéticas de cada uma das medidas de melhoria 
encontram-se no anexo IV. 
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Tabela 12 - Tabela com as necessidades de energia totais, os fatores de conversão em energia primária, a 
energia primária total e as energias renováveis utilizadas para o caso da medida de melhoria isolamento 

em lã de rocha na cobertura com 80mm de espessura 
 

 
 
Na tabela 12 tem os valores das necessidades de energia totais para o aquecimento, 
arrefecimento e águas quentes sanitárias. Também podem ser vistos os fatores de 
conversão de cada uma das necessidades energéticas, em energia primária que também 
está se encontra apresentada com a denominação PE. Por fim, encontram-se também 
representada a energia utilizada segundo energias renováveis.  
 
Tabela 13 – Custos de investimento e exploração da medida de melhoria incluindo custos das medidas de 

melhoria, dos equipamentos usados, custos de energia, manutenção e custos em GEE’s para o caso da 
medida de melhoria isolamento em lã de rocha na cobertura com 80mm de espessura 

 
 
Seguidamente a converter as necessidades em energia primária, irão ser obtidos os custos 
de energia anual, aos quais irão ser atribuídos o preço unitário da energia utilizada, com 
um crescimento já demonstrado na Tabela 11. São também calculados os custos nas 
medidas de melhoria e nos equipamentos bem como a sua manutenção como já foi 
explicado no capítulo III, subcapítulo 6, para o período em estudo que é de 30 anos. A 
partir dai pode-se obter todos os custos totais e o seu somatório como se observa na Tabela 
13. 
Para mais informações relativamente às tabelas finais onde se encontram os custos de 
cada uma das medidas em cada um dos conjuntos de equipamentos estudados consultar o 
anexo III. 
Por fim, e após obter os custos totais relativamente à medidas a ser analisada, serão 
deduzidos esses custos com os obtidos para o mesmo conjunto de equipamentos, mas sem 
qualquer alteração da envolvente, isto é, o edifício tipo. Dessa dedução, irá resultar a 
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rentabilidade económica da medida a analisar, ou seja, a diminuição nos custos ao longo 
do período do estudo (30 anos), fará reduzir os custos em energia provocado assim a 
rentabilidade económica. 
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 CAPÍTULO IV 

 
CAPÍTULO IV – ANÁLISE DE RESULTADOS E CRIAÇÃO DO 
RANKING 
 
Para este capítulo ficou reservada a análise de resultados, isto é, mediante a metodologia 
que foi descrita anteriormente, pretende-se chegar aos resultados de rentabilidade e, 
compreender quais as medidas que produzem maior rentabilidade, a zona que se situam, 
em que conjunto de equipamentos e o porquê da diferença das rentabilidades. Este 
capítulo termina com a criação dos rankings das medidas de melhoria da eficiência 
energética que foi proposto executar no âmbito desta dissertação. 
 
1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Neste capítulo, irá ser feita a análise aos resultados obtidos através da aplicação da 
metodologia anteriormente apresentada. 
Este estudo será feito de forma a englobar diferentes perspetivas, isto é, será feita a análise 
por conjunto de equipamentos para compreender quais as melhores soluções em termos 
de equipamentos para o estudo da rentabilidade económica. Será também feito o estudo 
por zona de maneira a perceber como cada zona afeta a inclusão das medidas de melhoria 
no edifício tipo e as rentabilidades que delas advêm e também, a nível nacional, quais as 
medidas que permitem mais rentabilidade. 
Para tal será fundamental o uso da tabela 14, que funciona como uma legenda para a 
interpretação das tabelas respeitantes aos rankings. 
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Tabela 14 - Legenda para a correta interpretação das tabelas ranking 

 
 
A tabela 14 foi criada com o objetivo de tornar mais clara a leitura das tabelas com os 
resultados das rentabilidades por ranking. 
Cada elemento de estudo esta divido por cores ou, no caso das zonas do país estudadas, 
pela inicial da mesma.  
As cores está por gradientes em que, nomeadamente nos isolamentos, a espessura mais 
fina do isolamento é representada pela cor mais clara do gradiente. 
 
2.  ANÁLISE POR MEDIDAS DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 
 
No âmbito nacional, a análise por medidas de melhoria de eficiência energética serve para 
compreender quais as medidas que provocam a maior rentabilidade.  
Este estudo será realizado a partir das cidades analisadas, e que englobam os mais 
variados casos a nível geográfico em Portugal, facto este que se torna relevante para o 
estudo. 
Esta análise irá abranger as próximas duas secções (3 e 4) e transpô-las para um ranking 
nacional, de forma a entender o comportamento de cada medida em Portugal, e daí retirar 
informação de quais são os mais rentáveis, em que zona, com que equipamentos, e 
porquê. 
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De seguida irá ser feita a análise das medidas de eficiência energética a aplicar aos 
diversos elementos da envolvente sendo eles: a cobertura, as paredes os pavimentos e os 
envidraçados. 

 
2.1. Cobertura 

 
Neste ponto, irá falar-se sobre a implementação de medidas de melhoria de eficiência 
energética na cobertura, nomeadamente, o isolamento na cobertura. 
Esta medida mostra-se, em termos gerais, como a medida mais rentável em todos os 
sistemas de todas as zonas estudadas. 
De entre os tipos e espessuras de isolamentos diferentes que foram analisados, os mais 
rentáveis são divididos de diferentes formas consoante a sua localização. Em Bragança, 
o isolamento com maior rentabilidade económica é a lã de rocha com 120mm de 
espessura, isto para todos os conjuntos de equipamentos estudados, ao passo que no Porto, 
também para todos os conjuntos, a medida de melhoria mais rentável é o isolamento com 
80mm de espessura. Em Lisboa as medidas mais rentáveis variam dependendo do 
conjunto de equipamentos utilizados. Os equipamentos que utilizam sistemas multi-split 
para o aquecimento e arrefecimento com eficiências de 4,1 e 3,5 respetivamente, têm 
como isolamento mais rentável a lã de rocha com 100mm de espessura sendo que, nos 
restantes conjuntos de equipamentos estudados a medida de melhoria que maior 
rentabilidade económica produz é o isolamento com 120mm de espessura. 
A partir da análise que acabou de ser feita, conclui-se que, em Portugal, para quase todos 
os conjuntos de equipamentos, a medida mais rentável é a lã de rocha com 120mm de 
espessura. Isso pode ser confirmado nas tabelas 15 a 17.  
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Tabela 15 - Rentabilidade económica em Lisboa 

 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
59 

 CAPÍTULO IV 

 
Nesta tabela (Tabela 15), pode-se verificar como já se tinha dito, que as medidas de 
melhoria na cobertura são de facto, a melhor solução a adotar, para o caso específico de 
Lisboa. Em quase todas as soluções de conjuntos de equipamentos, pode-se estabelecer 
uma hierarquia no que toca às medidas de eficiência estudadas. Têm-se então como 
melhores medidas de melhoria os isolamentos na cobertura, seguidos pelos isolamentos 
na parede e por fim os do pavimento. Acerca das medidas de melhoria nos envidraçados, 
é de notar que em todos os casos estudados não produzem qualquer tipo de rentabilidade. 
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Tabela 16 - Rentabilidade económica no Porto 
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Também no Porto pode-se tirar as mesmas conclusões, sendo que neste caso a melhor 
medida é o isolamento na cobertura com espessura de 80mm. Repara-se também que no 
Porto existe uma maior variação de resultados entre os isolamentos nas paredes e nos 
pavimentos, continuando no entanto o isolamento na parede a ser a melhor alternativa ao 
isolamento na cobertura, excetuando os casos em que os sistemas a analisar possuem 
esquentador elétrico com eficiência nominal de 0,92. 
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Tabela 17 - Rentabilidade económica em Bragança 
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Por fim, e para o caso de Bragança, confirma-se a ideia já exposta anteriormente que 
define o isolamento na cobertura como melhor medida de melhoria a aplicar em todas as 
zonas. Na zona de Bragança pode-se também constatar que, contrariamente ao Porto e 
em Lisboa, existem conjuntos de equipamentos em que nitidamente as medidas de 
melhoria da eficiência energética no pavimento são de melhor qualidade dos que as 
medidas na parede. Estes casos específicos são o conjunto de equipamentos com 
esquentador elétrico com eficiência nominal de 0,92 para aquecimento e aguas quentes 
sanitárias e o que utiliza a biomassa para o mesmo efeito. 
No que toca às zonas estudas, a que proporciona maior rentabilidade económica em 
resultado da implementação de medidas de melhoria a partir da cobertura, é Bragança, 
sendo mesmo, em comparação direta com todos os conjuntos de equipamentos das várias 
zonas, superior em termos de rentabilidade para todas as demais.   
Em termos globais, a medida de melhoria da eficiência energética que maior rentabilidade 
possui no que toca a isolamento na cobertura, encontra-se em Bragança e trata-se de um 
isolamento em lã de rocha com 120mm de espessura e que se encontra no conjunto de 
equipamentos constituído por esquentador a gás com eficiência nominal 92% (0,92) para 
satisfazer as necessidades de aquecimento e para as águas quentes sanitárias e multi-split 
com 3,5 de COP para as necessidades de arrefecimento (Tabela 18 e 19).
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Tabela 18 - Rentabilidade económica total, Top 15 
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Tabela 19 – Rentabilidade económica total, Top 16-30 
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A partir das tabelas 18 e 19, e apesar de apenas estarem demonstradas as primeiras 30º, 
pode-se ter uma ideia do ranking global das medidas de eficiência energética em estudo. 
Com queria ser demonstrado, vê-se claramente que as medidas de melhoria com maior 
rentabilidade económica se aplicam a Bragança, nomeadamente o isolamento em lã de 
rocha com 120mm de espessura. Consegue-se também compreender o peso que a 
implementação das medidas de melhoria da eficiência energética na cobertura 
proporciona em cada conjunto de equipamentos, concluindo portanto que é nesta zona da 
envolvente que se encontram as medidas mais rentáveis.  
 
2.2. Paredes 
 
No que toca à análise das medidas de melhoria efetuadas nas paredes exteriores, o estudo 
envolve uma maior complexidade, isto porque, existe uma variação não só de zona para 
zona mas também entre conjuntos de equipamento e, até mesmo, entre a perspetiva 
privada e social. 
Começando por Bragança, nos conjuntos de equipamentos multi-split para o aquecimento 
e arrefecimento com eficiências de 4,1 e 3,5 respetivamente, a medida de melhoria mais 
rentável é o isolamento EPS com 40mm de espessura. Nos conjuntos de equipamentos 
com utilização de bomba de calor para o aquecimento e águas quentes sanitárias e 
sistemas de arrefecimento elétrico com eficiência 2,68, obteve-se como mais rentável o 
isolamento EPS com 50mm de espessura. Nos restantes conjuntos de equipamentos a 
medida mais rentável foi o isolamento EPS com 100mm de espessura. Neste último caso, 
as medidas de isolamento na parede com maior rentabilidade deixam de ser a melhor 
alternativa ao isolamento pela cobertura, passando assim a ser os isolamentos no 
pavimento melhor opção que o isolamento na parede, isto é, segundo o ranking obtido 
para os restantes equipamentos, obtém-se como medida de melhoria mais rentável as 
medidas na cobertura, de seguida as medidas no pavimento e só depois se encontram as 
medidas de melhoria nas paredes. As únicas exceções encontram-se nos conjuntos de 
equipamentos com sistema multi-split para o aquecimento e para o aquecimento de águas 
quentes com recurso a energia de biomassa e esquentador a gás com eficiência 0,92, sendo 
que mesmo nestes casos, apenas a nível social é que isto se verifica.  
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No Porto consegue-se fazer uma leitura mais fácil dos dados. Em relação à rentabilidade 
ao nível privado, apenas dois conjuntos não possuem como medida de melhoria mais 
rentável o isolamento EPS com 40mm, sendo eles o conjunto que possui esquentador a 
gás com 0,92 de eficiência para o aquecimento e águas quentes sanitárias e que não possui 
qualquer tipo de equipamento para satisfazer as necessidades de arrefecimento, e também, 
o conjunto de equipamentos que possui esquentador a gás com eficiência de 0,92 para o 
aquecimento e preparação de águas quentes sanitárias e sistema de arrefecimento multi-
split com eficiência de 3,5. Nestes casos em específico, a medida mais rentável ao nível 
privado é o isolamento com 80mm de espessura sendo que a nível social a medida passa 
a ser o isolamento com 100mm de espessura. 
Em Lisboa pode-se dizer que para todos os conjuntos de equipamentos existem 
alternativas em termos de medidas de melhoria que são as mais viáveis em termos de 
rentabilidade económica logo a seguir à utilização de isolamento na cobertura, sendo elas 
o isolamento na parede com 40mm e 50mm de espessura. 
Para os conjuntos de equipamentos que possuem sistemas multi-split para o aquecimento 
e arrefecimento com eficiências de 4,1 e 3,5 respetivamente, e também para o sistema que 
utiliza bomba de calor para o aquecimento e águas quentes sanitárias, a medida de 
melhoria mais rentável é o isolamento EPS com 40mm de espessura. Nas restantes, existe 
uma variação entre a perspetiva privada e a social sendo que a nível privado a medida 
mais rentável é o isolamento com 50mm de espessura e na perspetiva social a medida 
mais rentável é o isolamento com 100mm de espessura. 
Em termos de zona, a que proporciona maior rentabilidade é em Bragança embora nem 
em todos os casos seja a melhor alternativa ao isolamento na cobertura. 
A medida mais rentável em termos globais, encontra-se em Bragança e é o isolamento 
com 100 mm de espessura, quando este se aplica ao sistema que utiliza esquentador a gás 
com eficiência nominal 92% (0,92) para satisfazer as necessidades de aquecimento e para 
as águas quentes sanitárias e multi-split com 3,5 de eficiência nominal para as 
necessidades de arrefecimento (Tabelas 18 e 19). 
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2.3. Pavimento 
 

Relativamente aos pavimentos pode-se dizer que de uma forma geral, à exceção dos 
envidraçados que não proporcionam rentabilidade, é o elemento da envolvente onde as 
alterações produzem menor rentabilidade económica. 
No entanto, há alguns casos em que para além de serem mais rentáveis que algumas das 
medidas estudadas para as paredes, chegam mesmo a ser a melhor opção em alternativa 
à utilização de isolamento na cobertura. 
Esses casos verificam-se no Porto, nos conjuntos de equipamentos que possuem 
esquentador a gás com eficiência de 0,92 para o aquecimento e preparação de águas 
quentes sanitárias e sistema de arrefecimento multi-split com eficiência de 3,5 e também 
no conjunto que utiliza esquentador a gás com eficiência 0,92 para o aquecimento e 
preparação de águas quentes sanitárias mas desta feita, não possui qualquer tipo de 
equipamento para satisfazer as necessidades de arrefecimento. Nestes conjuntos de 
equipamentos, e relativamente ao setor privado, a medida de melhoria mais eficiente a 
seguir ao isolamento na cobertura é o isolamento no pavimento em lã de rocha com 80mm 
de espessura. 
Também em Bragança se verificam estas alterações, aliás, nesta zona, para além destes 
conjuntos de equipamentos, também os que utilizam energia de biomassa para o 
aquecimento e preparação de águas quentes sanitárias com ou sem sistema multi-split 
para satisfazer as necessidades de arrefecimento, possuem como medida mais eficiente o 
isolamento em lã de rocha com 80mm de espessura, suplantando qualquer tipo de medida 
de melhoria na parede. Ainda em Bragança, tanto o conjunto que utiliza esquentador a 
gás como o que aproveita a energia da biomassa para aquecimento e preparação de águas 
quentes sanitárias, produzem também a nível do setor social maior rentabilidade do que 
todas as medidas de isolamento na parede. 
Por fim, e tal como para as paredes e cobertura, a zona onde a rentabilidade é maior 
segundo o estudo da implementação das medidas, é Bragança, sendo a medida mais 
rentável a nível global o isolamento em lã de rocha com 80mm de espessura no conjunto 
de equipamentos que utiliza esquentador a gás com eficiência nominal 0,92 para 
aquecimento e aguas quentes sanitárias e nenhum equipamento para o arrefecimento 
(tabelas 18 a 20). 
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Tabela 20 - Rentabilidade económica total, Top 31-45 
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Analisando a Tabela 20 admite-se como medidas menos rentáveis, em termos gerais, os 
isolamentos no pavimento seguindo-se os isolamentos na parede com as maiores 
espessuras. Repara-se também que qualquer medida de melhoria da eficiência energética 
a ser aplicada as caixilharias de PVC estudadas, não proporciona qualquer tipo de 
rentabilidade. 
 
2.4. Caixilharias 
 
As caixilharias em PVC revelaram ser uma má opção no que toca à implementação de 
medidas de melhoria de eficiência energética, de forma a obter rentabilidade económica 
(Tabela 20). 
Isto porque em nenhum dos casos foi possível obter resultados positivos, ou seja, 
produtores de rentabilidade económica a longo prazo. Isto pode-se justificar pelos grandes 
investimentos iniciais necessários à sua implementação, pela baixa relação área de 
caixilharia/área de envolvente. 
Por outro lado este tipo de medidas promove um grande melhoramento no que toca ao 
conforto acústico mas este tema não se encontra no âmbito deste estudo. 
 
3. ANÁLISE POR EQUIPAMENTO 

 
No caso da análise por equipamento, o objetivo será compreender, qual ou quais os 
sistemas de produção de energia que, complementarmente com as medidas de eficiência 
energética analisadas, provocam uma maior rentabilidade económica. 
Esta análise torna-se importante, nomeadamente, em casos onde na reabilitação de 
edifícios, se opte pela mudança do equipamento utilizado na produção de energia, quer 
seja por necessidade, no caso dos equipamentos terem chegado ao fim da vida útil, quer 
seja por opção da entidade privada.
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3.1. Equipamento MultiSplit para aquecimento e arrefecimento e 
esquentador a gás para águas quentes sanitárias 
 
Este sistema é constituído por um equipamento multi-split para o aquecimento e 
arrefecimento, sendo que as suas eficiências nominais são 4.1 e 3.5 respetivamente. O 
equipamento utilizado para suprir as necessidades de águas quentes sanitárias é um 
esquentador a gás natural com eficiência de 87% (0,87). 
Para este conjunto de equipamentos pode-se começar por dizer que, a par com os outros 
dois conjuntos de equipamento com multi-split para aquecimento e arrefecimento com 
eficiência 4,1 e 3,5 respetivamente, em que são utilizadas tanto a biomassa como 
esquentador elétrico com 0,8 de eficiência, possuem os piores resultados em termos de 
rentabilidade económica. 
A medida mais rentável neste caso é o isolamento na cobertura. Isto verifica-se para todas 
as zonas estudadas, sendo que é em Bragança que se encontram os melhores resultados. 
Às medidas de melhoria que mais rentabilidade económica proporcionam são na 
cobertura, caso haja a impossibilidade da implementação de medidas na cobertura, as 
alternativas mais rentáveis são: os isolamentos na parede em Bragança, os isolamentos na 
parede no Porto com espessuras de 40mm e 50mm e de seguida os isolamentos no 
pavimento em Bragança. Todas as restantes medidas, nomeadamente todos os 
isolamentos na parede e no pavimento, se encontram abaixo destas medidas inumeradas. 
A medida mais rentável encontra-se em Bragança e é o isolamento em lã de rocha com 
120mm de espessura (Tabela 22). 
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Tabela 21 - Top 10 medidas do conjunto equipamento MultiSplit para aquecimento e arrefecimento e 
esquentador a gás para águas quentes sanitárias 

 
 

Nesta tabela é evidente como as medidas de melhoria na cobertura são de facto a solução 
mais rentável para o conjunto equipamento MultiSplit para aquecimento e arrefecimento 
e esquentador a gás para águas quentes sanitárias. Sendo que, a medida mais rentável a 
seguir aos isolamentos na cobertura é o isolamento na parede com 40mm de espessura 
em Bragança. 
Na perspetiva social repara-se que os isolamentos na cobertura para Lisboa, saem fora 
das 10 melhores medidas analisadas para este conjunto de equipamentos sendo mesmo os 
isolamentos na parede com 40mm e 50mm de espessura em Bragança mais rentáveis que 
os isolamentos na cobertura com 100mm e 120mm de espessura para a zona do Porto. 
Em termos da perspetiva social existe uma diferença de resultados relativamente ao setor 
privado. Algumas medidas de melhoria de isolamento na parede em Bragança chegam 
mesmo a ser mais rentáveis que algumas medidas de melhoria na cobertura no Porto e em 
Lisboa.  
Por fim, convém frisar que todos os resultados relativamente aos envidraçados possuem 
valores negativos não se mostrando rentáveis de todo. 
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3.2. Bomba de calor  
 

Os equipamentos utilizados neste conjunto são a bomba de calor e o multisplit. É utilizado 
para aquecimento, águas quentes sanitárias e aquecimento com eficiências nominais de 
3.33, 3.33 e 2.68 respetivamente. 
Neste sistema, a rentabilidade é um pouco maior que a obtida para o sistema Equipamento 
MultiSplit com Nic 4.10 Nvc 3.50 e esquentador a gás Nac 87%. 
Também neste conjunto as medidas que produzem maior rentabilidade económica são o 
isolamento na cobertura, em todas as zonas estudadas. Seguidamente encontram-se todas 
as medidas de melhoria estudadas na zona de Bragança tanto o isolamento na parede 
como no pavimento. 
À exceção das medidas de melhoria nos envidraçados e caixilharia que não dão 
rentabilidade em nenhum dos casos, as medidas que piores resultados fornecem, no que 
toca a rentabilidade, são os isolamentos no pavimento sendo todos os de Lisboa e do Porto 
os resultados com menor rentabilidade económica. 
A medida de melhoria que maior rentabilidade económica dá é o isolamento na cobertura 
em lã de rocha com 120mm de espessura referente à zona de Bragança (Tabela 23). 
 

Tabela 22 - Top 10 medidas do conjunto bomba de calor 
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Para este conjunto de equipamentos, vê-se na tabela, que na perspetiva privada mantem-
se o isolamento na cobertura como medida mais rentável seguida pelo isolamento na 
parede com 40mm de espessura em Bragança. Existe apenas diferenças entre medidas da 
cobertura da mesma zona sendo na mesma os isolamentos na cobertura em Bragança a 
solução mais rentável, seguindo-se do Porto e por fim Lisboa. 
Na perspetiva social, diferentemente do conjunto anteriormente analisado, já pode-se 
observar duas das medidas do isolamento na cobertura em Lisboa ficando apenas a faltar 
o isolamento com 80mm de espessura em detrimento do isolamento na parede com 80mm 
de espessura em Bragança. 

 
3.3. Equipamento MultiSplit para aquecimento e arrefecimento com 
esquentador elétrico para águas quentes sanitárias 
 
Tal como no primeiro sistema apresentado, também este, utiliza um equipamento multi-
split para o aquecimento e arrefecimento com eficiência nominal de 4,1 e 3,5 
respetivamente. No caso das águas quentes sanitárias, o equipamento utilizado é um 
esquentador elétrico com 80% (0,8) de eficiência nominal. 
Neste caso, e como seria de esperar, devido à correspondência de alguns equipamentos 
com o sistema de Equipamento MultiSplit com Nic 4.10 Nvc 3.50 e esquentador a gás 
Nac 87%, os resultados obtidos são também idênticos. Isto acontece, pois a única 
diferença que existe entre ambos, diz respeito ao aquecimento de águas quentes sanitárias. 
Como estas necessidades não variam com a alteração da envolvente, nomeadamente a 
instalação de isolamentos térmicos, era de esperar que não houvesse variação dos 
resultados da implementação das medidas de melhoria e da sua rentabilidade. 
Pode-se então, para finalizar, dizer que as análises feitas neste sistema serão iguais aos 
do Equipamento MultiSplit com Nic 4.10 Nvc 3.50 e esquentador a gás Nac 87%, ou seja, 
o isolamento na cobertura é a medida que produz maior rentabilidade económica, sendo 
também em Bragança onde se encontram os resultados de maior rentabilidade 
comparativamente aos diferentes tipos de isolamento (Tabela 24). 
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Tabela 23 - Top 10 medidas do conjunto equipamento MultiSplit para aquecimento e arrefecimento com 
esquentador elétrico para águas quentes sanitárias 

 
 

Nesta tabela, em termos hierárquicos tudo se mantem igual ao conjunto equipamento 
MultiSplit para aquecimento e arrefecimento e esquentador a gás para águas quentes 
sanitárias visto ambos possuírem os mesmos equipamentos para satisfazer as 
necessidades de aquecimento e arrefecimento. 
  
3.4. Equipamento MultiSplit para arrefecimento e Biomassa para 
aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
Aqui, a biomassa é utilizada para o aquecimento e águas quentes sanitárias neste sistema 
sendo a eficiência nominal de 0,93. Para o arrefecimento é utilizado um equipamento 
multi-split com 3,5 de eficiência nominal. 
Neste caso, os resultados são superiores aos obtidos anteriormente. Isto deve-se à 
utilização de uma energia renovável como equipamento de produção de energia. Também 
por isso, os resultados na perspetiva social são substancialmente maiores, motivados pela 
redução dos custos/taxas associadas às emissões de CO2. 
Para este sistema, as medidas de melhoria da eficiência mais rentáveis continuam a ser o 
isolamento na cobertura. 
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Convém ainda dizer que, em Bragança, a rentabilidade obtida, origina resultados 
substancialmente maiores que no Porto e em Lisboa, nomeadamente no isolamento na 
cobertura, sendo esta diferença, ainda maior que nos sistemas anteriormente estudados. 
Diferentemente dos anteriores conjuntos de equipamentos, neste caso, a medida mais 
rentável em alternativa ao isolamento na cobertura é o isolamento no pavimento em lã de 
rocha com 80mm de espessura situado na zona de Bragança (Tabela 25). Esta alternação 
acontece devido à alteração no tipo de fornecimento de energia utilizado e do tipo de zona 
em questão sendo mesmo algumas das medidas do isolamento no pavimento mais 
rentáveis que algumas das medidas utilizadas na parede para Bragança. 

  
Tabela 24 – Top 10 medidas do conjunto equipamento MultiSplit para arrefecimento e Biomassa para 

aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
 

Para o conjunto equipamento MultiSplit para arrefecimento e Biomassa para aquecimento 
e águas quentes sanitárias assiste-se a algumas alterações comparativamente aos 
conjuntos já analisados. A primeira é o facto de os isolamentos na cobertura em Lisboa 
passarem a ser mais rentáveis do que os no Porto. Em segundo, a medida mais rentável 
em alternativa ao isolamento na cobertura passa a ser o isolamento no pavimento com 
80mm de espessura em Bragança. Por último, e falando já na perspetiva social, assistimos 
ao fenómeno que aconteceu no conjunto equipamento MultiSplit para aquecimento e 
arrefecimento e esquentador a gás para águas quentes sanitárias, ou seja, medidas de 
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isolamento na cobertura, neste caso o Porto, saíram do top 10 para dar lugar a medidas de 
isolamento na parede em Bragança nomeadamente os isolamentos de 80mm, 100mm e 
180mm. 
 
3.5. Equipamento MultiSplit para arrefecimento com esquentador a 
gás para aquecimento e águas quentes sanitárias  
 
Para o sistema em questão, foi utilizado para o arrefecimento um equipamento multi-split 
com 3,5 de eficiência nominal, ao passo que, para o aquecimento e águas quentes 
sanitárias se usou um esquentador a gás com 92% (0,92) de eficiência nominal. 
Os resultados obtidos foram semelhantes aos obtidos em Equipamento MultiSplit_Nvc 
3.50 e Biomassa para Nic e Nac. Apesar de não se utilizar uma energia renovável, tanto 
para o aquecimento como para as águas quentes sanitárias, as eficiências nominais são 
bastante próximas. No caso do arrefecimento são mesmo iguais, já que ambos os sistemas 
partilham um equipamento multi-split com eficiência de 3,5. Assim, e como seria de 
esperar, os resultados deste sistema são bastante próximos aos verificados para o conjunto 
de Equipamento MultiSplit_Nvc 3.50 e Biomassa para Nic e Nac., sendo o isolamento na 
cobertura a medida que maior rentabilidade produz. 
Pode-se também constatar que, para os sistemas que utilizam equipamentos a gás, a 
rentabilidade económica na implementação das medidas de melhoria, é superior àqueles 
que utilizam equipamentos elétricos. Isto deve-se essencialmente às diferenças nas 
eficiências nominais e nos fatores de conversão, visto o preço unitário da eletricidade ser 
bastante superior ao do gás. 
Cabe por fim referir que, neste sistema se encontram os melhores resultados analisados 
neste estudo, tanto para Lisboa como para Bragança, sendo ainda neste último onde se 
obtém os melhores resultados no que toca à rentabilidade económica através da 
implementação de medidas da melhoria da eficiência energética, sendo a maior delas o 
isolamento na cobertura em lã de rocha com 120mm de espessura (Tabela 26). 
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Tabela 25 - Top 10 medidas do conjunto equipamento MultiSplit para arrefecimento com esquentador a 
gás para aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
 

A análise do conjunto equipamento MultiSplit para arrefecimento com esquentador a gás 
para aquecimento e águas quentes sanitárias encontra-se facilitada visto que tanto para a 
perspetiva privada como social a única diferença em termos hierárquicos é a alternativa 
as medidas de melhoria na cobertura. Na perspetiva privada é o isolamento no pavimento 
com 80mm de espessura em Bragança a melhor alternativa aos isolamentos na cobertura, 
ao passo que na perspetiva social é o isolamento na parede com 100mm de espessura. 

 
3.6. Esquentador a gás para aquecimento e águas quentes sanitárias  

 
Neste caso, foi estudada a opção de se utilizar como equipamento para aquecimento e 
águas quentes sanitárias, um esquentador a gás com eficiência de 92% (0,92). No entanto, 
não existe nenhum equipamento produtor de energia para as necessidades de 
arrefecimento. 
Os resultados obtidos foram bastante próximos, ainda que originando uma menor 
rentabilidade nos isolamentos na cobertura, mas melhorando a rentabilidade no que toca 
aos isolamentos no pavimento, dos obtidos no conjunto Equipamento MultiSplit Nvc 3.50 
com esquentador a gás 92% para Nic e Nac que possuí os mesmos equipamentos para o 
aquecimento e águas quentes sanitárias, mas que tinha também um equipamento 
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multisplit com eficiência nominal 3,5 para satisfazer as necessidades de arrefecimento. 
Isto mostra que, as necessidades de arrefecimento em qualquer uma das zonas estudadas, 
influenciam negativamente o isolamento na cobertura quando da omissão de um 
equipamento para as satisfazer, mas por outro lado, tornam a utilização dos isolamentos 
no pavimento uma melhor alternativa aos isolamentos na cobertura.  
Diferente desta análise, encontra-se a zona do Porto em que os resultados são superiores 
aos obtidos em Equipamento MultiSplit Nvc 3.50 com esquentador a gás 92% para Nic e 
Nac. Isto pode ser devido às baixas necessidades de aquecimento, tornando mais rentável 
a não utilização dum equipamento para as satisfazer. 
Conclui-se dizendo que, este sistema de equipamentos é o que gera a maior rentabilidade 
no Porto, onde a melhor medida é o isolamento na cobertura em lã de rocha com 80mm 
de espessura (Tabela 27). 

 
Tabela 26 – Top 10 medidas do conjunto esquentador a gás para aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
 

Neste conjunto, depara-se com uma situação que ainda não tinha sido encontrada, isto é, 
para a perspetiva privada, existe uma medida de melhoria da eficiência energética que 
proporciona maior rentabilidade do que medidas de melhoria na cobertura. Esta medida 
é o isolamento no pavimento com 80mm de espessura em Bragança que consegue 
produzir maior rentabilidade económica do que todos os isolamentos na cobertura 
estudados para Lisboa.  
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A única diferença entre a perspetiva privada e a social é que também o isolamento no 
pavimento com 60mm de espessura em Bragança é mais rentável que qualquer medida 
de melhoria na cobertura em Lisboa. 

 
3.7. Biomassa para aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
Para este sistema foi utilizada a biomassa para a produção de energia, para satisfazer as 
necessidades de aquecimento e águas quentes sanitárias, ambas com uma eficiência 
nominal de 0,93. No que toca às necessidades de arrefecimento, não foi utilizado qualquer 
equipamento para a produção de energia para a satisfação das mesmas. 
Este sistema pode ser comparado com o Equipamento MultiSplit_Nvc 3.50 e Biomassa 
para Nic e Nac, visto que ambos partilham a utilização de biomassa para satisfazer Nic e 
Nac. A diferença é que no Equipamento MultiSplit_Nvc 3.50 e Biomassa para Nic e Nac, 
é utilizado um equipamento multisplit com eficiência de 3,5 para satisfazer as Nvc e neste 
caso, não existe qualquer equipamento para esse efeito. 
Os resultados são relativamente parecidos entre ambos no caso do Porto, sendo que, neste 
caso em questão, a rentabilidade económica é relativamente menor (Tabela 28). Esta 
proximidade, como já foi referido anteriormente, deve-se às baixas necessidades de 
arrefecimento, o que faz com que, o facto da utilização do equipamento para satisfazer 
essas necessidades, revela ser mais vantajoso do que um sistema semelhante mas que não 
utilize um equipamento para tal. 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
81 

 CAPÍTULO IV 

Tabela 27 - Top 10 medidas do conjunto biomassa para aquecimento e águas quentes sanitárias 

 
 
Neste conjunto, as medidas de melhoria dos isolamentos nos pavimentos em Bragança, 
continuam a revelar-se como medidas de grande rentabilidade. Na perspetiva privada, o 
isolamento no pavimento com 80mm de espessura em Bragança produz maior 
rentabilidade que todas as medidas de melhoria na cobertura no Porto e maior 
rentabilidade também do que os isolamentos na cobertura com 80mm e 100mm em 
Lisboa. 
Na perspetiva social, os isolamentos no pavimento em Bragança com 80mm e 60mm de 
espessura passam mesmo a ser mais rentáveis que qualquer medida de melhoria no Porto 
e em Lisboa. Também de notar que os isolamentos na cobertura no Porto saem fora do 
top 10 dando lugar aos isolamentos na parede em Bragança com 80mm e 10mm de 
espessura, sendo também estas medidas mais rentáveis do que qualquer medida de 
melhoria no Porto na perspetiva social. 

 
3.8. AVAC para aquecimento e arrefecimento e Biomassa para águas 
quentes sanitárias 

 
O último sistema analisado, possui o conjunto de equipamentos AVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar-Condicionado) também já referido anteriormente como multi-split, para 
satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento, em que as suas eficiências 
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nominais são de 4,1 e 3,5 respetivamente. Para o aquecimento de águas quentes sanitárias 
é utilizada a energia da biomassa com uma eficiência nominal de 0,93. 
Este sistema contém equipamentos idênticos aos utilizados em 4.2.1 e 4.2.3., partilhando 
inclusive as mesmas eficiências nominais. 
Como a implementação das medidas de melhoria se cinge à envolvente do edifício, as 
necessidades das águas quentes sanitárias não sofrem alterações na rentabilidade. Assim, 
como apenas esse equipamento difere dos sistemas já analisados nos casos 4.2.1 e 4.2.3, 
os resultados da rentabilidade económica serão também idênticos a estes (Tabela 29).   

 
Tabela 28 - Top 10 medidas do conjunto AVAC para aquecimento e arrefecimento e Biomassa para águas 

quentes sanitárias 

 
 

A análise desta tabela é igual à do conjunto equipamento MultiSplit para aquecimento e 
arrefecimento com esquentador elétrico para águas quentes sanitárias visto ambos 
possuírem os mesmos equipamentos para satisfazer as necessidades de aquecimento e 
arrefecimento. 
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4. ANÁLISE POR ZONA 
 

Na análise por zona, faz-se a comparação entre todas as medidas de todos os sistemas de 
produção de energia, de forma a compreender, naquela zona, quais as medidas que 
promovem uma maior rentabilidade económica, identificar padrões e perceber porque em 
determinada zona são essas medidas, e não outras, a serem as mais rentáveis. 
Esta análise também poderá servir para que posteriormente, em casos práticos, aquando 
da reabilitação de um edifício na zona em questão, exista já uma referência que facilite a 
escolha da solução mais rentável, tanto da perspetiva social como da privada, bastando 
apenas a consulta de um ranking obtido a partir deste mesmo estudo.   

 
4.1. Lisboa 
 
Em Lisboa, como é evidente na Tabela 15, as medidas que produzem uma maior 
rentabilidade económica são a utilização de isolamento na cobertura. Isto pode dever-se 
a diversos fatores, nomeadamente à intensidade e duração da radiação solar que se faz 
sentir no nosso país e à grande área de exposição deste elemento da envolvente à mesma. 
Nesta zona do país existem dois tipos de padrões no que toca aos resultados obtidos nos 
diferentes conjuntos de equipamentos. Para os conjuntos que utilizam como principal 
fornecimento de energia equipamentos a eletricidade, multi-split para o aquecimento e 
arrefecimento, quanto menor for a espessura do isolamento maior a sua rentabilidade, 
excetuando no caso do isolamento na cobertura. 
Por outras palavras, a aposta num isolamento de maior espessura não se mostra mais 
rentável em termos de eficiência, ao ponto de cobrir as despesas gastas no investimento 
desse mesmo isolamento. 
Por outro lado, nos restantes conjuntos, onde são utilizados como fornecedor de energia 
os esquentadores a gás e a biomassa, quanto maior for a espessura do isolamento na 
cobertura, melhor a sua rentabilidade. 
O sistema de produção de energia que promove uma melhor rentabilidade económica é o 
que usa o recurso a um esquentador a gás para aquecimento e preparação de águas quentes 
sanitárias, com uma eficiência de 92% e equipamento multi-split com eficiência 3,5 para 
satisfazer as necessidades de arrefecimento. No que toca ao isolamento na cobertura, é o 
que produz melhores resultados em Lisboa, sendo o isolamento em lã de rocha com 
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100mm, a medida de melhoria da eficiência energética que melhor rentabilidade 
proporciona nesta zona. 
Relativamente as caixilharias em PVC, e como já foi referido mais que uma vez 
anteriormente, todos os resultados de todas medidas em todos os conjuntos de 
equipamentos testados foram negativos, dai não ser necessário fazer uma exaustiva 
análise dos mesmos visto não haver vantagem na sua implementação a nível da 
rentabilidade económica. 

 
4.2. Porto 

 
À semelhança de Lisboa, o Porto é também uma cidade costeira e que assim partilha de 
algumas semelhanças geográficas nomeadamente a altitude. A principal semelhança em 
termos de rentabilidade económica encontra-se nos conjuntos de equipamentos que 
utilizam como fornecimento de energia sistemas multi-split para o aquecimento e 
arrefecimento com eficiências de 4,1 e 3,5 respetivamente e também o que utiliza a bomba 
de calor para aquecimento e águas quentes sanitárias. Para estes conjuntos de 
equipamentos, tal como em Lisboa, quanto menor for a espessura dos isolamentos na 
parede e no pavimento, maior será a sua rentabilidade térmica. 
A principal diferença é apreciada nos conjuntos de equipamentos que utilizam o 
esquentador a gás para satisfazer as necessidades de aquecimento, sendo que, no Porto os 
resultados dos isolamentos no pavimento promovem maior rentabilidade do que algumas 
medidas de isolamento na parede, sendo mesmo a melhor alternativa ao isolamento na 
cobertura para o caso do isolamento no pavimento em lã de rocha com 80mm de 
espessura. 
A medida de melhoria de eficiência energética mais rentável, a nível económico, nesta 
zona do país, é também, o isolamento na cobertura. Sendo que em todos os conjuntos de 
equipamentos analisados a medida mais eficiente é o isolamento em lã de rocha com 
80mm de espessura seguindo-se o de 120mm e por fim o de 100mm. O isolamento na 
cobertura produz elevados níveis de rentabilidade em todos os sistemas de produção e 
utilização de energia, quando em comparação com as restantes medidas de melhoria 
analisadas. Por esta razão, e segundo o estudo que foi feito, a sua utilização será sempre 
aconselhada em primeiro lugar, em caso de reabilitação de edifícios no Porto. 
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O conjunto de equipamentos que produz melhores resultados nesta zona do país é o que 
utiliza esquentador a gás para aquecimento e preparação de águas quentes sanitárias com 
uma eficiência de 92% (Tabela 7). É também neste sistema que se encontra a medida de 
melhoria da eficiência energética mais rentável no Porto, sendo ela, o isolamento na 
cobertura em lã de rocha com 100mm de espessura.  
Convém ainda frisar, que no caso dos conjuntos de equipamentos que utilizam 
esquentador a gás para satisfazer as necessidades de aquecimento bem como os que 
utilizam a energia de biomassa, no âmbito da perspetiva social, as medidas de melhoria 
no pavimento fornecem menor rentabilidade que os isolamentos na parede quando 
comparando diretamente os resultados com os obtidos para a perspetiva privada. 
Mais uma vez, e como para Lisboa, todos os resultados relativos às caixilharias em PVC 
foram negativos, o que revela que o investimento na sua substituição não se torna rentável 
em termos de poupança de energia a longo prazo, de tal forma que seja benéfica a sua 
aplicação a nível térmico. 

 
4.3. Bragança 
 
Em Bragança, tal como nas restantes cidades analisadas, a medida de melhoria da 
eficiência energética mais rentável é o isolamento na cobertura.  
Nesta zona do país, foi onde se conseguiu obter maior rentabilidade económica, mais 
precisamente nas medidas de isolamento na cobertura. Isto deve-se ao facto de ser uma 
zona climática diferente, e se encontrar a uma altitude superior à das restantes cidades, 
fazendo com que, a implementação de qualquer medida, em qualquer zona da envolvente, 
reduza as necessidades de produção de energia, de tal forma que, o investimento de 
qualquer melhoria seja rentável a nível económico.  
O conjunto de equipamentos que produz maior rentabilidade económica, nesta zona do 
país, para as paredes, cobertura e pavimentos, é o que possui esquentador a gás para 
aquecimento e preparação de águas quentes sanitárias com uma eficiência de 92% e 
equipamento multi-split com eficiência nominal de 3,5 (Tabela 8). Neste sistema, e tal 
como para Lisboa, a medida mais rentável é o isolamento na cobertura em lã de rocha 
com 120mm de espessura, sendo esta medida, efetivamente a mais rentável nesta zona do 
país, e também, em toda a análise que foi feita. Pode-se dizer que, tal como em Lisboa, o 
isolamento na cobertura com 120mm de espessura, é o mais rentável para os sistemas que 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho 
Energético e de produção/utilização de Energias Renováveis 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
86 
                                                                                                                    CAPÍTULO IV 

utilizam como equipamento para satisfazer as necessidades de aquecimento e preparação 
de águas quentes sanitárias o esquentador a gás com 92% (0,92) de eficiência nominal. 
Também esta medida é a mais rentável para todos os conjuntos nesta zona do pais, sendo 
que os que utilizam biomassa para as necessidades nominais de aquecimento e para a 
preparação de águas quentes sanitárias, como também para o que utiliza multi-split para 
o arrefecimento e biomassa para as águas quentes sanitárias, a par dos que que utilizam 
esquentador a gás para as necessidades de aquecimento, os quatro conjuntos de 
equipamentos que maior rentabilidade proporcionam neste estudo.  
Falando agora do isolamento na parede, os resultados obtidos foram bastante variáveis 
consoante as diferenças nos tipos de equipamentos utilizados. As espessuras mais 
rentáveis foram as de 40mm nos sistemas com recurso a multi-split para as necessidades 
de aquecimento e arrefecimento, 50mm para o conjunto de equipamentos com a utilização 
de bomba de calor para satisfazer as necessidades de aquecimento e de 100mm para os 
conjuntos de equipamentos que possuem esquentador a gás e energia de biomassa para o 
aquecimento. 
Por fim, volta-se a referir que os resultados relativos às caixilharias em PVC deram 
negativos como seria de esperar segundo a análise que já foi feita e explicada 
anteriormente. 
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 CAPÍTULO V - CONCLUSÃO 

 
Depois de realizada esta análise, e de ter atingido o objetivo proposto, que culminou na 
construção de diversos rankings, de medidas de maior rentabilidade económica, foram 
também determinadas quais as melhores opções para o panorama nacional, quer de uma 
perspetiva privada quer de uma perspetiva social esta comparação pode também ser vista 
nos anexos I e II. Deu-se também a conhecer quais as alternativas mais vantajosas às 
medidas de melhoria mais rentáveis, caso estas não possam ser executadas, e ainda, das 
medidas estudadas, aquelas que não proporcionam rentabilidade económica. 
Começando por falar das medidas que melhor impacto produziram no estudo em si, pode-
se afirmar com veemência que, para todas as zonas estudadas, as medidas de melhoria na 
cobertura, mais precisamente os isolamentos, foram a solução mais vantajosa no estudo 
da rentabilidade, não só por uma pequena diferença na poupança em energia, mas por 
valores bastante superiores quando comparados com as outras medidas. A cobertura 
possuí uma área útil exposta superior à restante envolvente quando comparada com à 
parede onde a área em contacto com o espaço exterior é inferior e, comparativamente ao 
pavimento em que a área apesar de ser igual se encontra em contacto com o solo onde 
não há tantas transferências térmicas entre o exterior e interior do edifício, o que faz com 
que sofra uma maior variação na rentabilidade aquando da implementação de um 
isolamento. A medida que mais se destacou em todas as zonas estudadas foi portanto, o 
isolamento em lã de rocha na cobertura com 120mm de espessura, para uma cobertura 
tradicional com desvão como foi decidido na escolha do edifício tipo. 
As medidas de melhoria nas paredes são, em termos globais, a melhor alternativa aos 
isolamentos na cobertura. No entanto, em alguns casos, nomeadamente em Bragança, 
existem conjuntos de equipamentos em que aquando da impossibilidade de 
implementação de medidas de melhoria na cobertura, têm como principal alternativa o 
isolamento no pavimento. Estes casos são os que possuem esquentador a gás ou utilizam 
a energia de biomassa como fornecedores de energia. A melhor medida do ponto de vista 
global, no que diz respeito aos isolamentos nas paredes foi o isolamento em EPS com 
40mm de espessura. As exceções ocorrem: em Bragança, nos conjuntos de equipamentos 
que utilizam como fornecedores de energia o esquentador a gás ou a biomassa, em que a 
medida mais rentável é o isolamento EPS com 100mm de espessura; no Porto, nos 
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conjuntos de equipamentos que utilizam esquentador a gás para satisfazer as necessidades 
de aquecimento e de águas quentes sanitárias, com ou sem equipamento para satisfazer 
as necessidades de arrefecimento, em que para esta zona a medida mais rentável em 
termos económicos é o isolamento em lã de rocha com 80mm de espessura. 
As medidas menos rentáveis a implementar na parede foram os isolamentos em EPS com 
160mm e 180mm de espessura. A exceção verifica-se em Bragança, onde pela perspetiva 
social, para os conjuntos de equipamentos que utilizam como fornecedores de energia 
esquentador a gás e biomassa, a rentabilidade se mostra superior do que em algumas 
medidas de melhoria na parede, nomeadamente, os isolamentos com 40mm, 50mm e 
60mm de espessura. 
Relativamente aos isolamentos no pavimento, estas foram as medidas de melhoria que 
maior diferença sofreram em função das diferentes zonas. Isto torna-se claro quando se 
fala de diferentes zonas climáticas mas, mais importante ainda, de diferentes altitudes. O 
principal padrão que se encontra no estudo destas medidas, é o facto de, nos conjuntos de 
equipamentos em que são utilizados como fornecedores de energia, para satisfazer as 
necessidades de aquecimento e arrefecimento, os equipamentos elétricos multi-split as 
medidas de melhoria no pavimento são as que menor rentabilidade proporcionam, quando 
comparando com as da cobertura e da parede. Isto também se pode verificar para a 
solução que utiliza a bomba de calor como fornecedor de energia. Por outro lado, e 
principalmente em Bragança, para os conjuntos de equipamentos com esquentador a gás 
e energia de biomassa como fornecedores de energia, a rentabilidade aumenta, sendo 
mesmo a melhor alternativa aos isolamentos na cobertura. Apesar de tudo, isto só se 
verifica para o isolamento em lã de rocha com 80mm de espessura, visto que, apesar das 
medidas no pavimento serem mais rentáveis nesses conjuntos de equipamentos, não 
superam algumas medidas de melhoria nas paredes. Em termos globais, a medida que 
produz a maior rentabilidade num maior conjunto de equipamentos é o isolamento em lã 
de rocha com 60mm de espessura. Contudo, é o isolamento com 80mm de espessura que 
possui a maior rentabilidade económica, apesar disto só se verificar em Bragança, nos 
conjuntos de equipamentos que utilizam como fornecedores de energia para aquecimento 
e águas quentes esquentador a gás e a energia de biomassa, e no Porto, para os conjuntos 
de equipamentos que utilizam esquentador a gás para as necessidades de aquecimento e 
águas quentes sanitárias e que possuam ou não equipamento para arrefecimento. 
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No que toca às caixilharias em PVC, todas as medidas em todas as zonas estudadas deram 
resultados negativos, ou seja, não foi possível obter rentabilidade económica a partir da 
implementação de medidas de melhoria nas mesmas. Isto deve-se ao elevado custo no 
investimento inicial que, quando comparado com a redução das necessidades que advém 
da sua aplicação, não se mostram vantajosas. Por outras palavras, o período de retorno 
destas medidas é superior a 30 anos.  
Há que ter em conta que, para além do conforto térmico proporcionado pela 
implementação destas medidas, também existe o conforto acústico. Neste estudo, o 
conforto acústico não foi tido em consideração, mas este faz com que seja um dos maiores 
fatores de interesse na aquisição deste tipo de equipamento. Pode-se então dizer que, neste 
estudo, cujo objetivo é a rentabilidade económica do ponto de vista energético, a 
substituição das caixilharias para PVC não são uma boa opção. Não obstante, há outros 
fatores que podem ser tidos em conta na implementação deste equipamento, mas que não 
foram analisados. 
Por fim, pode-se dizer que a zona que obteve maior rentabilidade económica em termos 
globais foi Bragança. Isto deve-se ao tipo de zona climática e altitude a que se encontra 
fazendo com que a implementação destas medidas, reduza significativamente as 
necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício tipo. 
No que toca aos conjuntos de equipamentos de produção de energia, aqueles que em 
termos globais produziram maior rentabilidade foram os que utilizam como equipamentos 
produtores de energia para aquecimento esquentador a gás com eficiência de 92% e 
energia de biomassa com eficiência 93%. O conjunto de equipamentos que proporcionou 
melhores resultados foi o que possui esquentador a gás para as necessidades de 
aquecimento e águas quentes sanitárias e equipamento elétrico multi-split com eficiência 
de 3,5, isto para Lisboa e Bragança. Para o Porto foi o mesmo conjunto mas sem qualquer 
tipo de equipamento para satisfazer as necessidades de arrefecimento. 
Após a análise dos resultados e da criação dos rankings, é importante que este tema 
continue a ser objeto de estudo de maneira a conseguir cumprir o objetivo europeu “UE 
20-20-20”, e de maneira a que se promova uma reabilitação do parque habitacional 
Português em que as decisões a ser tomadas tenham por base uma filosofia que promova 
a rentabilidade económica para todas as partes interessadas, através do auxílio de estudos 
como o desta dissertação. 
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1. TRABALHOS FUTUROS 
 
Conclui-se esta dissertação com a esperança que muito mais possa vir a ser atingido e que 
outros aspetos relevantes a esta simulação possam ser estudados nomeadamente a análise 
de caixilharias em alumínio e madeira, e também, contabilizar a análise do envidraçado. 
Outros materiais a ser utilizados na envolvente podem também mostrar resultados mais 
rentáveis o que também pode ser outro aspeto a analisar. Por fim, pode também ser objeto 
de analise outros aspetos relevantes na produção de energia como por exemplo os 
equipamentos ligados à sua produção, eletrodomésticos e iluminação.
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ANEXOS 
 
Neste capítulo de anexos encontram-se tabelas relativamente aos custos de investimento, 
de manutenção, energia e custos totais. Também inclui tabelas com as necessidades 
energéticas de cada medida em cada zona e conjunto de equipamento estudado. 
Para além disso possui também gráficos que mostram as diferenças nos custos associados 
a cada medida, de cada conjunto de equipamentos e para cada uma das zonas. 
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ANEXO I 
 
De seguida irão ser apresentados gráficos da rentabilidade económica das medidas de 
melhoria da eficiência energética analisadas, para a perspetiva privada e social, em cada 
zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
98 
                                                                                                                                                                                                                       ANEXO I  

 

 
Figura 21 - Rentabilidade económica em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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Figura 22 - Rentabilidade económica em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 
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Figura 23 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 
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Figura 24 - Rentabilidade económica em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 
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Figura 25 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 26 - Rentabilidade económica em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 27 - Rentabilidade económica em [Biomassa NicNac], Lisboa 
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Figura 28 - Rentabilidade económica em [AVAC + Biomassa Nac], Lisboa 
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Figura 29 - Rentabilidade económica em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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Figura 30 - Rentabilidade económica em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Figura 31 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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Figura 32 - Rentabilidade económica em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 
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Figura 33 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 34 - Rentabilidade económica em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 35 - Rentabilidade económica em [Biomassa NicNac], Porto 
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Figura 36 - Rentabilidade económica em [AVAC + Biomassa Nac], Porto 
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Figura 37 - Rentabilidade económica em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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Figura 38 - Rentabilidade económica em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 

 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
116 
                                                                                                                                                                                                                       ANEXO I  

 
Figura 39 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 
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Figura 40 - Rentabilidade económica em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 
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Figura 41 - Rentabilidade económica em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 42 - Rentabilidade económica em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 43 - Rentabilidade económica em [Biomassa NicNac], Bragança 
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Figura 44 - Rentabilidade económica em [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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ANEXO II 
 
Serão agora apresentados todos os gráficos relativamente aos custos de investimento, 
custos de exploração e custos totais. É também mostrada a diferença de custos entre a 
perspetiva social e privada. 
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Figura 45 - Custo inicial em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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Figura 46 - Custo inicial em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 

 

 
Figura 47 - Custo inicial em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 
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Figura 48 - Custo inicial em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 

 

 
Figura 49 - Custo inicial em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 50 - Custo inicial em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 

 
Figura 51 - Custo inicial em [Biomassa NicNac], Lisboa 
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Figura 52 - Custo inicial em [AVAC + Biomassa Nac], Lisboa 
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Figura 53 - Custo exploração em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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Figura 54 - Custo exploração em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 

 

 
Figura 55 - Custo exploração em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 
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Figura 56 - Custo exploração em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 
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Figura 57 - Custo exploração em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 58 - Custo exploração em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 

 

 
Figura 59 - Custo exploração em [Biomassa NicNac], Lisboa 
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Figura 60 - Custo exploração em [AVAC + Biomassa Nac], Lisboa 
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Figura 61 - Custo total em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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Figura 62 - Custo total em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 
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Figura 63 - Custo total em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 
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Figura 64 - Custo total em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 
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Figura 65 - Custo total em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 66 - Custo total em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Figura 67 - Custo total em [Biomassa NicNac], Lisboa 
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Figura 68 - Custo total em [AVAC + Biomassa Nac], Lisboa 
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Figura 69 - Custo inicial em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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Figura 70 - Custo inicial em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Figura 71 - Custo inicial em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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Figura 72 - Custo inicial em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 
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Figura 73 - Custo inicial em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 74 - Custo inicial em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 75 - Custo inicial em [Biomassa NicNac], Porto 
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Figura 76 - Custo inicial em [AVAC + Biomassa Nac], Porto 
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Figura 77 - Custo exploração em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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Figura 78 - Custo exploração em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Figura 79 - Custo exploração em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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Figura 80 - Custo exploração em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 
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Figura 81 - Custo exploração em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 82 - Custo exploração em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 83 - Custo exploração em [Biomassa NicNac], Porto 
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Figura 84 - Custo exploração em [AVAC + Biomassa Nac], Porto 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
159 

ANEXO II 

 
Figura 85 - Custo total em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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Figura 86 - Custo total em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Figura 87 - Custo total em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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Figura 88 - Custo total em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 
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Figura 89 - Custo total em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 90 - Custo total em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Figura 91 - Custo total em [Biomassa NicNac], Porto 
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Figura 92 - Custo total em [AVAC + Biomassa Nac], Porto 
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Figura 93 - Custo inicial em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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Figura 94 - Custo inicial em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 
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Figura 95 - Custo inicial em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 
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Figura 96 - Custo inicial em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 
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Figura 97 - Custo inicial em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 98 - Custo inicial em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 99 - Custo inicial em [Biomassa NicNac], Bragança 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
174 
                                                                                                                                                                                                                      ANEXO II 

 
Figura 100 - Custo inicial em [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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Figura 101 - Custo exploração em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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Figura 102 - Custo exploração em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 
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Figura 103 - Custo exploração em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
178 
                                                                                                                                                                                                                      ANEXO II 

 
Figura 104 - Custo exploração em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 
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Figura 105 - Custo exploração em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 106 - Custo exploração em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
181 

ANEXO II 

 
Figura 107 - Custo exploração em [Biomassa NicNac], Bragança 
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Figura 108 - Custo exploração em [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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Figura 109 - Custo total em [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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Figura 110 - Custo total em [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 
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Figura 111 - Custo total em [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 
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Figura 112 - Custo total em [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
187 

ANEXO II 

 
Figura 113 - Custo total em [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 114 - Custo total em [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Figura 115 - Custo total em [Biomassa NicNac], Bragança 
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Figura 116 - Custo total em [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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ANEXO III 
 
De seguida irão ser expostas as tabelas referentes aos valores obtidos quanto aos custos 
inicias (investimento), custos de exploração (custo de energia, custo de manutenção) e os 
custos totais. Também aqui se apresenta a perspetiva privada e social. 
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Tabela 29 - Custos do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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 ANEXO III 

Tabela 30 - Custos do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 
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Tabela 31 - Custos do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 

 
 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
195 

 ANEXO III 

Tabela 32 - Custos do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 
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Tabela 33 - Custos do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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 ANEXO III 

Tabela 34 - Custos do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Tabela 35 - Custos do conjunto [Biomassa NicNac], Lisboa 
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 ANEXO III 

Tabela 36 - Custos do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], Lisboa 
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                                                                                                                                                                                                                     ANEXO III 

Tabela 37 - Custos do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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 ANEXO III 

Tabela 38 - Custos do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Tabela 39 - Custos do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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 ANEXO III 

Tabela 40 - Custos do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 

 



Rentabilidade Económica de medidas de melhoria do Desempenho Energético e de produção/utilização de Energias 
Renováveis 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
204 
                                                                                                                                                                                                                     ANEXO III 

Tabela 41 - Custos do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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 ANEXO III 

Tabela 42 - Custos do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Tabela 43 - Custos do conjunto [Biomassa NicNac], Porto 
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 ANEXO III 

Tabela 44 - Custos do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], Porto 
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Tabela 45 - Custos do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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 ANEXO III 

Tabela 46 - Custos do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 
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                                                                                                                                                                                                                     ANEXO III 

Tabela 47 - Custos do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 
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 ANEXO III 

Tabela 48 - Custos do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 
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Tabela 49 - Custos do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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 ANEXO III 

Tabela 50 - Custos do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Tabela 51 - Custos do conjunto [Biomassa NicNac], Bragança 
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 ANEXO III 

Tabela 52 - Custos do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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 ANEXO IV 

ANEXO IV 
 
Neste anexo encontram-se as necessidades energéticas, obtidas a partida da metodologia 
do REH, para cada uma das medidas analisadas em cada conjunto de equipamentos em 
estudo.
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                                                                                                                                                                                                                     ANEXO IV                                            

Tabela 53 - Necessidades do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Lisboa 
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 ANEXO IV 

Tabela 54 - Necessidades do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Lisboa 
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Tabela 55 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Lisboa 
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 ANEXO IV 

Tabela 56 - Necessidades do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Lisboa 
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Tabela 57 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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 ANEXO IV 

Tabela 58 - Necessidades do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Lisboa 
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Tabela 59 - Necessidades do conjunto [Biomassa NicNac], Lisboa 
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 ANEXO IV 

Tabela 60 - Necessidades do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], 
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Tabela 61 - Necessidades do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Porto 
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 ANEXO IV 

Tabela 62 - Necessidades do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Porto 
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Tabela 63 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Porto 
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 ANEXO IV 

Tabela 64 - Necessidades do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Porto 
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Tabela 65 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Porto 
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 ANEXO IV 

Tabela 66 - Necessidades do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Porto 
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Tabela 67 - Necessidades do conjunto [Biomassa NicNac], Porto 
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 ANEXO IV 

Tabela 68 - Necessidades do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], Porto 
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Tabela 69 - Necessidades do conjunto [MultiSplit Nic 4.10_Nvc 3.50 + esq_Gas Nac 87%], Bragança 
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 ANEXO IV 

Tabela 70 - Necessidades do conjunto [Bomba de calor NicNac 3.33 + Nvc 2.68], Bragança 
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Tabela 71 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nic 4.10_Nvc 3.50 + DHW Electric 80%], Bragança 
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 ANEXO IV 

Tabela 72 - Necessidades do conjunto [Multi Split_Nvc 3.50 + Biomassa], Bragança 
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Tabela 73 - Necessidades do conjunto [Multi Split Nvc 3.50 + Nic DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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 ANEXO IV 

Tabela 74 - Necessidades do conjunto [Nic 92% + DHW Gas boiler 92%], Bragança 
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Tabela 75 - Necessidades do conjunto [Biomassa NicNac], Bragança 
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 ANEXO IV 

Tabela 76 - Necessidades do conjunto [AVAC + Biomassa Nac], Bragança 
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