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Enquadramento Legal

Materiais de Formação



nZEB – Definição e Implementação

Enquandramento Legal

As políticas europeias reconhecem a importância da renovação 
dos edifícios como elemento-chave para atingir a longo prazo os 
objetivos em matéria de energia e clima, assim como reconhecem 
o seu impacto económico positivo.

Um maior eficiência energética em edifícios novos e existentes é 
um aspeto crucial e os edifícios de energia quase zero devem  
tornar-se na norma num futuro próximo.

De acordo com o plano apresentado para o avanço para uma 
economia competitiva de baixo carbono em 2050, a UE está 
empenhada em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa 
em 80-95% abaixo dos níveis de 1990 até ao ano de 2050.
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nZEB – Definição e Implementação

Enquandramento Legal

Definição

De acordo com a Diretiva relativa à eficiência energética dos
edifícios (EPBD):

Artigo 2.2. "Edifício de Energia quase Zero", um edifício com um
rendimento energético muito elevado, determinado de acordo
com o Anexo I.

A quantidade quase nula ou muito baixa de energia necessária
deve ser coberta em grande medida pela energia proveniente de
fontes renováveis, incluindo a energia proveniente de fontes
renováveis produzidas no local ou nas proximidades "

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



nZEB – Definição e Implementação

Enquandramento Legal

Definição

O Anexo I, artigo 1º, estipula que: "O desempenho energético de um
edifício deve ser determinado com base na energia anual real ou
estimada consumida para satisfazer as diferentes necessidades
associadas à sua utilização típica e refletir as necessidades de energia de
aquecimento e de refrigeração (energia necessária para evitar o
sobreaquecimento) para manter as condições de temperatura previstas
do edifício, e as necessidades de água quente sanitária.

O artigo 9.1 determina que "os Estados-Membros assegurarão que, até
31 de Dezembro de 2020, todos os edifícios novos sejam edifícios de
energia quase zero e após 31 de Dezembro de 2018, os edifícios novos
ocupados e detidos por organismos públicos sejam edifícios com um
energia quase zero".
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nZEB – Definição e Implementação

Enquandramento Legal

Implementação

Os Estados-Membros têm a responsabilidade de incluir nos
seus planos nacionais a definição pormenorizada, na prática,
de edifícios de energia quase zero, de acordo as suas
condições nacionais, regionais e locais.

Mais de metade dos Estados-Membros já implementaram uma
definição, alguns estão em fase de aprovação.

O sector público tem papel primordial nesta temática tal como
foi sublinhado por vários Estados-Membros, incluindo a Itália,
através do estabelecimento de objetivos intermédios
específicos para este sector, ao passo que apenas alguns
Estados-Membros, principalmente os do Norte da Europa,
estabeleceram objetivos para a renovação do atual parque de
edifícios.
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nZEB – Definição e Implementação

Enquandramento Legal

Os Estados-Membros apresentaram um vasto leque de políticas
e medidas de apoio aos objetivos do nZEB nos seus planos
nacionais de ação e eficiência energética (PNAEE), embora
nem sempre seja claro de que forma estas medidas visam
especificamente os nZEB.

A medida com mais potencial para estimular a remodelação no
nZEB é a implementação de esquemas financeiros.

Outras medidas políticas são a sensibilização, educação,
formação e os certificados de desempenho energético dos
edifícios.
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Enquandramento Legal

Principais políticas de renovação para nZEB nos Estados-Membros

nZEB – Definição e Implementação
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Visão Geral da Regulamentação - Portugal

Enquandramento Legal

A Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios permitiu o
desenvolvimento de um pacote legislativo em Portugal, que criou um
Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior nos
Edifícios (SCE), assim como a revisão dos códigos de construção para
edifícios residenciais e não residenciais.

A Diretiva Europeia 2002/91/CE foi transposta para a legislação nacional
portuguesa em 4 de Abril de 2006 através de um pacote legislativo
composto por três Decretos-Lei.

Estes Decretos-lei apenas aplicaram parcialmente a diretiva, mas em
janeiro de 2009, o sistema português de Certificação de Desempenho
Energético abrangeu na sua totalidade a implementação da EPBD.

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Enquandramento Legal

A Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios permitiu o desenvolvimento de um pacote
legislativo em Portugal, que criou um Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar
Interior nos Edifícios (SCE), assim como a revisão dos códigos de construção para edifícios residenciais e
não residenciais.

A Diretiva Europeia 2002/91/CE foi transposta para a legislação nacional portuguesa em 4 de abril de
2006, por meio de um pacote legislativo composto de três decretos-lei:
• Decreto-lei 78/2006 - Sistema Nacional de Certificação de Desempenho Energético e Qualidade do Ar

Interior nos Edifícios (SCE) aplica parcialmente a diretiva 2002/97/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 16 de Dezembro de 2002, no que respeita a eficiência energética de edifícios;

• Decreto-lei 79/2006 - Regulamento dos sistemas de controlo de temperatura em edifícios (RSECE);
• Decreto-lei 80/2006 - Regulamento das características de comportamento térmico de edifícios

(RCCTE).
Desde janeiro de 2009, o Sistema de Certificação de Desempenho Energético Português compreende a 
implementação completa da EPBD, significando que todos os edifícios são agora incluídos (novas 
construções, grandes obras de renovação, edifícios públicos e todos os edifícios quando vendido ou 
alugado).

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Cerca de 80% destes EPCs tiveram lugar depois de janeiro de 2009, para edifícios existentes, mediante a
venda ou aluguer.
Com a publicação da Diretiva Europeia 2010/31/UE de 19 de maio de 2010 relativa ao desempenho
energético dos edifícios, o regime estabelecido pela Diretiva 2002/91/CE foi reformulado. A transposição
da presente diretiva criou uma oportunidade de melhorar e sistematizar a certificação energética e
respetivos regulamentos, bem como alinhar os requisitos nacionais com as imposições da diretiva.
O Decreto-lei 118/2013 de 20 de Agosto de 2013:
• Assegura não só a transposição da diretiva, mas também a revisão da legislação nacional para incluir,

numa única lei que inclui o Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), o regulamento na
Performance Energética de Edifícios Residenciais (REH) e o Regulamento na Performance Energética de
Edifícios de Serviços (CERS).

• Em geral, os requisitos para novos edifícios foram de uma forma exigente aprimorados, promovendo a
eficiência envolvente e a introdução de requisitos técnicos.

• A contribuição dos sistemas de energia renovável (RES) foi também detalhada e estimulada. Também
define nZEB e seus requisitos e transpõe para a legislação nacional, o objetivo de ter nZEB em todos os
novos edifícios após 31 de dezembro de 2020 ou após 31 de dezembro de 2018, no caso de edifícios
públicos.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Tal Diretiva esclarece alguns dos princípios do texto original e introduz
novas disposições destinadas a reforçar o quadro para a promoção da
eficiência energética em edifícios, tendo em conta os objetivos e
desafios acordados pelos Estados-Membros para 2020.

Até dezembro de 2013, mais de 600.000 certificados de desempenho
energético foram emitidos num sistema de registo centralizado onde
peritos qualificados devem aceder e usar para emitir certificados.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Cronograma SCE e uma visão geral sobre a sua aplicação em Portugal

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Regras de Proteção de Edifícios Históricos

Consoante o seu valor relativo, os bens imóveis de
interesse cultural podem ser classificados como de
interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal.

Para os bens imóveis classificados como de interesse
nacional, sejam eles monumentos, conjuntos ou sítios,
adotar-se-á a designação «monumento nacional».

Um bem considera-se de interesse público quando a
respetiva proteção e valorização represente ainda um
valor cultural de importância nacional, mas para o qual o
regime de proteção inerente à classificação como de
interesse nacional se mostre desproporcionado.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Regras de Proteção de Edifícios Históricos

Consideram-se de interesse municipal os bens cuja
proteção e valorização, no todo ou em parte, representem
um valor cultural de significado predominante para um
município.

O procedimento administrativo de classificação de um
bem imóvel é instruído pela DGPC, em articulação com as
direções regionais de cultura (de acordo com a respetiva
área de atuação ).

A classificação de bens culturais como de interesse 
nacional incumbe, nos termos da lei, aos competentes 
órgãos e serviços do Estado (neste caso, ao Conselho de 
Ministros) que emitirão, para o efeito, um decreto do 
governo.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Protection Rules of Historic Buildings

A classificação de bens culturais como de interesse
municipal incumbe aos municípios, embora possa carecer
de prévio parecer favorável da DGPC.

Em território continental, é atribuição da DGPC propor ao 
Governo a classificação de bens imóveis de interesse 
nacional e de interesse público, cabendo-lhe assim, 
aquando da instrução de um procedimento de classificação, 
a aplicação da definição do interesse cultural relevante que 
configura o universo do património cultural nacional, de 
acordo com o n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro, e dos critérios genéricos de apreciação 
enunciados no artigo 17.º da mesma lei.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Enquandramento Legal

Regras de Proteção de Edifícios Históricos

A classificação alarga o seu âmbito estratégico através da constituição de zonas
gerais e especiais de proteção, i.e., zonas onde é proibido qualquer tipo de
construção sem prévio parecer favorável da administração do património
cultural competente.

Os bens imóveis classificados beneficiam de uma zona especial de proteção
(ZEP) que pode ser estabelecida em simultâneo com a decisão final do
procedimento de classificação, ou fixada no prazo máximo de 18 meses a contar
da data da publicação da decisão final do mesmo.

Os efeitos da zona geral de proteção ou da zona especial de proteção provisória
de um bem imóvel classificado, de interesse nacional ou de interesse público,
mantêm-se até à publicação da respetiva zona especial de proteção.

A zona especial de proteção assegura o enquadramento paisagístico do bem
imóvel e as perspetivas da sua contemplação, abrangendo os espaços verdes
que sejam relevantes para a defesa do respetivo contexto.

Visão Geral da Regulamentação - Portugal
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

TIPO DE RES, EXIGÊNCIAS E PODER DE EDIFÍCIOS DE CERTUS EM PORTUGAL
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

• Para sistemas de energias renováveis (ER) isolados não há nenhum regulamento imposto 
no momento;

• Os procedimentos de autorização para a ER ligados à rede, a instalação de sistemas são 
apresentados na figura a seguir.
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

• Apesar do processo parecer complicado, o mesmo ocorre com poucos ou nenhuns problemas;

• Os procedimentos são bastante claros e todos os intervenientes sabem qual o seu papel;

• O processo inicia-se com o registo online no sistema ER na plataforma online
(www.renovaveisnahora.pt) onde são registados o Sistema de ER e a fonte de energia;

• Depois, o proprietário do sistema deve pagar uma taxa para validar a inscrição, esta taxa inclui todos os
custos com licenças, inspeção e certificação;

• Mais tarde, o supervisor de processo – DGEG (direcção geral de energia e Geologia) analisa o pedido
de registro de acordo com as características técnicas da rede elétrica local.
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

• Se o registo for aceite (caso contrário os dados inseridos devem ser corrigidos) o processo avança para
fase de atribuição de potência onde é considerada a potência nominal do sistema tendo em conta o
equilíbrio nacional de produção;

• Após esta fase e considerando que o sistema já está instalado por uma empresa qualificada, usando
equipamento certificado e autorizado de acordo com as normas técnicas portuguesas para instalações
elétricas, o sistema está pronto para ser inspecionado por uma entidade independente.

• Nesta etapa, existem duas possibilidades: ou o sistema é reprovado e fica assim sujeito a correções ou
alterações, ou é aprovado e fica pronto para ser autorizado.
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

A divisão de competências entre as diferentes entidades envolvidas no processo é representada na figura
a seguir:
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

• A DGEG supervisiona o processo e a CERTIEL (Associação Certificadora de Instalações
Elétricas) é o canal de comunicação entre entidades;

• A CERTIEL também faz a ponte com o proprietário dos sistemas ou com as empresas que os
instalam. Certifica também que empresas estão qualificadas para a instalação de sistemas
de ER (de acordo com sua capacidade técnica) e quais as entidades são qualificadas para
executar o sistema inspeção e certificação (ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade e LIQ –
Laboratório Industrial de Qualidade);
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL

• Em grandes sistemas (acima de 5,75 kW), a DGEG envia os seus próprios técnicos para
realizar as inspeções e certificações;

• O sistema de comissionamento para sistemas em rede, a CERTIEL faz a conexão entre o
proprietário do sistema e a empresa portuguesa de utilidade elétrica - EDP para conectar o
sistema à rede nacional;

• Em sistemas ligados à rede, a empresa de instalação é responsável para o
comissionamento.
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

REGULAMENTOS RELEVANTES EM PORTUGAL

A legislação para sistemas de ER pode ser encontrada no mesmo site onde é feito o registo 
dos sistemas, mas o link direto é http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm/legislacao
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

REGULAMENTOS RELEVANTES EM PORTUGAL

A legislação é apresentada em diferentes tipos de documentos: Decreto-lei, Decreto-Lei Regional (para o
arquipélago da Madeira), as portarias e declarações oficiais DGEG
Alguns exemplos destas legislações são apresentadas em baixo:

• Decreto-lei 363/2007, de 2 de novembro – primeira definição do regime jurídico aplicável à produção
de eletricidade proveniente de fontes renováveis;

• Decreto-Lei regional 16/2008/M, de 6 de junho – adapta-se à ilha da Madeira o regime jurídico do
Decreto-lei 363/2007 para a produção de eletricidade através de unidades de pequena produção;

• Decreto-Lei 118/2010 (reformulação do Decreto-lei 363/2077) de 25 de outubro – regime jurídico
simplificado aplicável à produção de eletricidade através de unidades de pequena produção;

• Decreto-Lei 34/2011, de 8 de Março – define o regime jurídico aplicável à produção de electricidade
através de unidades de produção médias (até 250kW).
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Situação Atual das Energias Renováveis

Enquandramento Legal

REGULAMENTOS RELEVANTES EM PORTUGAL

• Decreto-lei 153/2014, de 20 de outubro – estabeleceu o regime jurídico aplicável à produção de
eletricidade projetada para autoconsumo e injeção na rede provenientes de fonte renovável, através
de unidades de pequena produção;

• Portaria 15/2015, de 23 de janeiro – define de tarifa para sistemas de produção de ER com injeção na
rede, cujas fontes são: solar, eólica, biomassa, biogás e hidro;

• Portaria 60/2015-E de 2 de Março – define o procedimento de comunicação tendo em conta os
sistemas isolados, a ser comunicado à DGEG e determina as taxas mencionadas no Decreto-lei
153/2014.

• Outras formas de regulação são aplicadas no sector elétrico Português, tais como:

• Regulamentos técnicos para instalações elétricas de baixa tensão 
(http://www.certiel.pt/web/certiel/instalacoes-de-utilizacao)

• Esquemas de ligação DGEG aprovados para sistemas de energias renováveis
com injeção na rede(http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm/solucoes-de-ligacao)
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PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS AMBIENTAIS E LACUNAS NO QUADRO REGULAMENTAR

DESCRIÇÃO:

Não existem grandes obstáculos ambientais ou entraves (por exemplo a oposição de grupos ambientais)
para a instalação de tecnologias de eficiência energética e energias renováveis em edifícios.

RECOMENDAÇÕES:

NENHUMA
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Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS NAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA RENOVÁVEIS E LACUNAS NOS QUADROS REGULAMENTARES

Em edifícios restritos, as regras de proteção geralmente impõem fortes limitações para a instalação de
tecnologias de energias renováveis.

Exemplo:
O Regulamento para os edifícios inseridos na lista do Património Mundial da UNESCO na propriedade
chamada Universidade de Coimbra — Alta e Sofia (onde a Câmara Municipal de Coimbra está incluído),
permite o uso de painéis fotovoltaicos, se integrados no telhado, mas limitado a uma área máxima de 3
m2 através do edifício.

Esta área máxima é adequada para pequenos edifícios residenciais nesta propriedade, mas não é
adequada para grandes edifícios, tais como a Câmara Municipal. Uma vez que a área muito pequena do
PV não é suficiente para ter um impacto relevante sobre o desempenho energético do edifício, com essa
restrição não é possível alcançar um nível de nZEB.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS NAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA RENOVÁVEIS E LACUNAS NOS QUADROS REGULAMENTARES

Outras restrições para a instalação em grande escala de tecnologias de energia renovável são as tarifas.
Hoje em dia as tarifas pretendem promover o autoconsumo de eletricidade, sendo a produção usada para
evitar o consumo da rede elétrica. Quando a energia é injetada na rede elétrica, a tarifa é muito baixa e
reduz o custo-benefício da instalação de produção.

Em edifícios com uma alta capacidade instalada em energias renováveis, a produção em tempo real pode
frequentemente ser maior do que o consumo e nesta situação o excedente de energia deve ser injetado
na rede com uma tarifa baixa (cerca de 4 € c/kWh).

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS NAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA RENOVÁVEIS E LACUNAS NOS QUADROS REGULAMENTARES

Recomendações:

• Integração de painéis PV em edifícios restritos: A área máxima deve ser definida numa percentagem
da área total do telhado e não usando uma área estabelecida para todos os edifícios. A área máxima
também não deve ser muito restritiva, se forem adotadas soluções para minimizar o seu impacto
visual (tais como telhas solares).

• Tarifas para produção com PV: A energia injetada na rede irá causar um aumento dos custos de gestão
da rede. Portanto, a solução para pagar tal energia com um preço mais baixo do que o preço médio no
mercado grossista está correta. Caso contrário os custos extras na gestão da rede seria pago pelos
utilizadores sem geração de PV, criando uma subsidiação fraudulenta.

• A solução para esse problema não é uma mudança nas tarifas, mas um progresso nas soluções de
armazenamento de energia para garantir uma melhor produção e consumo de forma harmonizada
para evitar a injeção de energia na rede (nos períodos que não são necessários aceder à rede).

• Uma vez que tais soluções apresentam custos muito elevados, há uma necessidade de apoio financeiro
às tecnologias de armazenamento de energia.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Enquandramento Legal

TECNOLOGIA – OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS E LACUNAS NO QUADRO REGULAMENTAR PARA APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM ÁREAS

URBANAS

Não há nenhum obstáculos específico relevante para o uso de tecnologias eficientes (por exemplo,
iluminação ou AVAC) em áreas urbanas.

Recomendações:

Nenhuma

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS DE TECNOLOGIA E LACUNAS NO QUADRO REGULAMENTAR RELATIVO À RENOVAÇÃO DA

ENVOLVENTE CONSTRUTIVA DO EDIFÍCIO

Em edifícios protegidos, as regras de proteção impõem geralmente fortes limitações na  renovação do 
envelope térmico do edifício.
Exemplo: 
O Regulamento para os edifícios inseridos na lista do Património Mundial da UNESCO na propriedade
chamada Universidade de Coimbra — Alta e Sofia (onde a Câmara Municipal de Coimbra está incluída) não
permite a substituição das janelas por janelas de vidros duplos, usando soluções padrão;

O tamanho original deve ser mantido (a solução usual é implementar outra janela no interior). Uma vez
que as caixilharias têm de ser especificamente concebidas para este edifício, não podem ser asseguradas
com soluções-padrão disponíveis no mercado e teriam um custo elevado.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Enquandramento Legal

OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS DE TECNOLOGIA E LACUNAS NO QUADRO REGULAMENTAR RELATIVO À RENOVAÇÃO DO ENVELOPE

TÉRMICO DO EDIFÍCIO

Recomendações:

• As regras de proteção devem permitir a substituição de estruturas para garantir janelas com vidros
duplos, se o material e o projeto original forem mantidos.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A REGULAMENTAÇÃO, NORMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Em Portugal não há nenhuma legislação a nível regional ou local,
com impacto sobre a aplicação de tecnologias de eficiência
energética e energias renováveis em edifícios.

Não há grandes sobreposições entre a legislação europeia e
nacional.

Quando existem sobreposições são apenas temporárias, são
durante o processo de transposição da legislação europeia para a
lei nacional.

SOBREPOSIÇÃO COM OUTRAS DIRECTIVAS / LEGISLAÇÃO
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• Em Portugal não existem obstáculos ambientais relevantes ou lacunas regulamentares para
a instalação de tecnologias de eficiência energética e energias renováveis em edifícios e
sua utilização em áreas urbanas;

• Os principais obstáculos para o uso de tecnologias de energias renováveis e renovação da
envolvente construtiva do edifício são as regras de proteção em edifícios restritos.

• Alguns regulamentos permitem o uso de painéis fotovoltaicos se integrados no telhado,
mas tal é limitado a uma pequena área do edifício. É recomendável, para definir a área
máxima, uma percentagem da área total do telhado e não usar uma área pré-estabelecida
para todos os edifícios.

• A área máxima também não deve ser muito restritiva, se forem adotadas soluções para
minimizar o seu impacto visual

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
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• Também é recomendável, para permitir a implementação de mudanças na envolvente do edifício, usar 
soluções para minimizar o impacto visual (usando o material e o projeto original).

• Outras restrições para a instalação em grande escala de tecnologias de energias renováveis são as 
tarifas, uma vez que a energia injetada na rede é penalizada com uma tarifa muito baixa.

• Este regime tarifário é correto a fim de evitar subsídios fraudulentos entre os consumidores, mas 
recomenda-se a promoção de soluções de armazenamento de energia para garantir uma melhor 
gestão de produção e consumo de forma harmonizada para evitar a injeção de energia na rede.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
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