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Riscos e Obstáculos - Coimbra

Materiais de Formação



Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

• Financeiro – Custo da renovação, esquemas e incentivos
financeiros e período de recuperação;

• Técnico – Selecão das soluções em relação aos sistemas
existentes, disponibilidade de dados fiáveis, utilização de
soluções inovadoras, manutenção e complexidade do
comissionamento, património cultural;

• Organizacional e Jurídico– Legislação, governação, políticas
e diálogo entre as partes interessadas;

• Social e Ambiental – Perspctiva do ciclo de vida, qualidade
interna, conscientização e comprometimento dos usuários.

Os Riscos comuns, dificuldades e obstáculos das renovações do nZEB são:
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Financeiros – Custo da renovação, esquemas financeiros e incentivos e período de retorno.

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

• Demonstrar a relação custo-benefício dos projetos de eficiência
energética é geralmente problemático;

• As entidades públicas encontram muitas vezes dificuldades em obter
financiamento para investimentos, uma vez que podem não ser
capazes de financiar todo o seu programa de investimento
diretamente a partir de fundos públicos;

• Difícil convencer os gestores a empreender projetos que podem
tornar-se antieconómicos quando os preços da energia diminuem
durante um período limitado.

Risco Financeiro, Dificuldades e Obstáculos
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Risco Financeiro, Dificuldades e Obstáculos

• O mercado de investimento privado para a eficiência
energética está subdesenvolvido e precisa do apoio dos
atores públicos para atingir um tamanho autossustentável;

• Os objetivos e ofertas dos bancos públicos em relação à
eficiência energética são frequentemente determinados por
uma combinação de arranjos institucionais idiossincráticos,
conjuntos variados de informações e fatores pessoais, não
apenas por objetivos de políticas públicas;

• O nível de financiamento público destinado a apoiar o
mercado financeiro para a eficiência energética é muitas
vezes impedido por uma subestimação nos governos e
bancos públicos dos benefícios económicos e sociais que isso
traria.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Risco Financeiro, Dificuldades e Obstáculos

• Os investidores percebem que os riscos de investir em
eficiência energética são mais altos do que os agentes
imobiliários acreditam;

• Os investimentos em eficiência energética podem ser
fornecidos durante longos períodos de tempo (até 25 anos),
recomenda-se que os investidores tenham confiança de que
existe um quadro regulamentar robusto, estável e coerente
que sustente os investimentos em eficiência energética;

• A falta de visibilidade do financiamento da eficiência
energética, uma vez que estes projetos representam
frequentemente um nicho de atividade relativamente
pequeno para os grandes bancos e os elevados custos iniciais
que muitas vezes reduzem o número de projetos
implementados.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Técnicos– Selecão das soluções em relação aos sistemas existentes, disponibilidade de dados
fiáveis, utilização de soluções inovadoras, manutenção e complexidade do comissionamento, património
cultural
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Técnicos, Dificuldades e Obstáculos

Uma das principais dificuldades técnicas ainda está relacionada com a necessidade de desenvolver
soluções inovadoras e acessíveis na escala de edifícios e distritos.

Vários projetos de pesquisa têm abordado este assunto, e as conclusões são:
• Tanto os agentes contratantes como os consultores destacam a existência de uma fraca execução

no local e a necessidade de melhorar a garantia de qualidade;
• Os consultores consideram a necessidade de garantias de desempenho energético e requisitos

para testes;
• Os processos de longa duração ainda são um problema;
• Os problemas anteriores podem ser evitados com a passagem de conhecimento durante os

processos de construção e planejamento e / ou otimização do fluxo de informações entre
profissionais;

• O mercado para a renovação do SFH nZEB ainda é pequeno e o conceito nZEB ainda está por
definir.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Técnicos, Dificuldades e Obstáculos

As principais barreiras identificadas são:

• Conhecimento insuficiente das tecnologias existentes que podem ser utilizadas para a renovação de
edifícios até ao nZEB no clima mediterrâneo e ferramentas ineficientes para o sector público para a
renovação do nZEB;

• Os mercados nacionais carecem de familiaridade e experiência com processos e intervenções de
conceção e existe um número insuficiente de profissionais e designers qualificados para o nZEB;

• O conceito de nZEB ainda não é compreendido pela maioria dos fornecedores;
• Mesmo os primeiros adeptos do nZEB não conseguem encontrar facilmente os agentes técnicos

apropriados.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Técnicos, Dificuldades e Obstáculos

• Falta de soluções padrão e soluções tecnológicas;

• Falta de conhecimentos e competências e falta de formação e certificação de empresas;

• Falta de cooperação entre os diferentes segmentos da indústria da construção e falta de iniciativa na
inovação, devido ao caráter conservador da indústria da construção;

• Deve ser dada especial ênfase à importância do património cultural;

• É importante estabelecer uma relação entre conservação e eficiência energética através do
desenvolvimento e demonstração de novas soluções, adaptadas a edifícios históricos, bem como à
implementação de novas ferramentas para o processo de tomada de decisão.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos organizacionais e legais– Legislação, governação, política e diálogo entre as partes interessadas
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos organizacionais e legais, dificuldades e obstáculos
• As políticas, os regulamentos e as normas não foram

estabelecidas em todos os Estados-Membros ou ainda estão
em desenvolvimento, representando assim um dos obstáculos
mais legislativos;

• Os municípios estão limitados pela falta de conhecimentos
técnicos para serem capazes de identificar e desenvolver
projetos e pela falta de recursos financeiros para pagar os
custos de tais conhecimentos, a fim de desenvolver planos de
negócios financiáveis;

• As regras atuais em matéria de regras e em matéria de
contratos públicos são onerosas e criam barreiras ao
investimento.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos organizacionais e legais, dificuldades e obstáculos
• O sector público é governado por um ciclo orçamental

anual e por um fluxo de caixa de poupança plurianual,
dificultando assim o financiamento por parte das entidades
públicas da eficiência energética;

• Geralmente, não há incentivo para economizar quando os
orçamentos são alocados numa base anual;

• A descentralização e as tarefas estatutárias relacionadas
com a energia das autoridades locais, a propriedade e
funcionamento ambíguos de grandes ativos energéticos
(por exemplo, iluminação pública), a incapacidade das
autoridades locais de manterem a poupança monetária
devido a melhorias de eficiência (se os custos de energia
forem reduzidos, a autoridade local também irá diminuir).
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Riscos Sociais e Ambientais, Dificuldades e Restrições

• A falta de evidências fiáveis dos desempenhos energéticos, leva
a uma má consciência sobre o que pode ser alcançado e a uma
falta de confiança de várias partes interessadas;

• Há muito poucos exemplos de “edifícios de energia quase zero”
desenvolvidos, com a maioria dos exemplos de trabalho a serem
projetos de demonstração;

• A falta de uma definição comum de nZEB e uma compreensão
da terminologia contribui para piorar o problema de visibilidade
e credibilidade.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB

Riscos e Obstáculos

Riscos Sociais e Ambientais, Dificuldades e Restrições

• A aceitação do que é considerado um nível adequado de
conforto térmico varia amplamente com diferentes
padrões pessoais e culturais;

• Há um diálogo fraco entre usuários e quem oferece
soluções e geralmente o comportamento real não é
considerado na construção de modelos de informação;

• Economizar energia não é uma questão técnica simples,
mas também depende do estilo de vida dos usuários.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos

Riscos e Obstáculos

Portugal - Situação e resultados do questionário
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Em Portugal não existem projetos anteriores com informações relevantes sobre barreiras nas renovações
do nZEB.

Assim, foi utilizado um questionário online (SurveyMonkey) para identificar as
principais barreiras à renovação do nZEB em Portugal.

O questionário foi enviado a todos os Municípios Portugueses, Agências
Energéticas, ESCOs registadas e algumas outras partes interessadas.

O questionário foi respondido por 95 partes interessadas.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

A maioria das respostas foi recebida de:
• Municípios (81,1%)

• ESCOs e indústria (7,4%)

• Organizações de pesquisa (7,4%)

• O número de respostas recebidas de
autoridades regionais, agências
governamentais e agências locais foi
baixo.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários:

Barreiras e obstáculos para a realização de projectos de renovação
de nZEB em edifícios públicos identificados pelas partes
interessadas:
• Barreiras financeiras- 71,3%

• Disposição e decisão política- 21,3%

• As barreiras técnicas e o quadro jurídico não são, por
conseguinte, considerados obstáculos fortes;

• Duas partes interessadas identificadas como principais
barreiras: preservação do valor histórico dos edifícios; E
simultaneamente barreiras financeiras e falta de vontade e
decisão política.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Quais os aspetos que representam a
mais importante barreira ou
obstáculo financeiro que impede a
renovação do nZEB de edifícios
públicos, identificado pelos
interessados:
• Investimento global;
• Falta de orçamento público para

renovações do nZEB (74,4%
consideram que o governo
português não apoia a renovação
energética);

• Dificuldades no acesso a apoios
financeiros.

Resultados relevantes dos questionários sobre barreiras financeiras:
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários sobre barreiras financeiras:

Sobre o mecanismo mais adequado para
impulsionar a renovação energética, as
partes interessadas responderam:
• Diminuição do IVA;

• Subsídios;

• Empréstimos preferenciais;

• Um mecanismo para promover Contratos
de Performance Energético (EPC) foi
sugerido pelas partes interessadas.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários sobre barreiras financeiras:

Sugestões apresentadas pelas partes interessadas:

• É necessário mais apoio (redução do IVA e empréstimos
preferenciais, investimentos devem ser parcialmente suportados
pelo orçamento do estado e dos fundos da UE);

• Melhor distribuição dos fundos disponíveis (financiamento europeu
e nacional);

• Mais técnicas de apoio e formação para os municípios;

• Melhoria no apoio governamental (redução da burocracia, mais
articulação entre as autoridades nacionais e locais e uma melhor
divulgação das informações sobre os regimes de apoio disponível).
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários relativos aos Obstáculos Técnicos:
Barreira técnica ou obstáculo que impeça a renovação do nZEB de edifícios públicos, identificadas pelas
partes interessadas:

• Falta de dados fiáveis sobre os custos de
manutenção, de durabilidade e tempo;

• Falta de dados fiáveis sobre poupanças em
condições operacionais reais;

• Complexidade da instalação e comissionamento
do processo de renovação;

• Necessidade de mão-de-obra especializada;
• Falta de conhecimentos técnicos para a seleção

das melhores opções de renovação;
• Falta de conhecimento sobre a compatibilidade

entre o sistema existente e a nova solução.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

• Falta de conhecimento / dados sobre a
qualidade e durabilidade das soluções; Falta
de dados confiáveis sobre a influência do
comportamento de uso de energia dos
usuários em relação às soluções selecionadas;

• Incompatibilidade entre tecnologias em uso e
a proposta de renovação;

• Impacto visual e critérios estéticos.

Resultados relevantes dos questionários relativos aos Obstáculos Técnicos:
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

• 68,3% das partes interessadas dizem que os sistemas são projetados de acordo com o desempenho desejado, mas
ajustados ao orçamento planejado;

• 3,7% das partes interessadas consideram que o nível de desempenho energético desejado não precisa ser
estabelecido antes da renovação;

• 7,3% - o sistema é concebido de acordo com a sua visibilidade e prioridades políticas, independentemente dos custos
e desempenho energético);

• 12,2% - que os sistemas são projetados de acordo com o desempenho desejado;

• 8,5% - o sistema é calculado de acordo com o orçamento de renovação, independentemente do nível de
desempenho energético.

Resultados relevantes dos questionários:

Influência do nível de desempenho energético desejado na escolha das soluções técnicas quando
comparado com outros aspetos, como os financeiros ou sociais:
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários:

A mais importante barreira organizacional e / ou legal ou obstáculo que previne a renovação do nZEB
de edifícios públicos identificados pelas partes interessadas são:

• Falta de compromisso político como principal barreira;
• Uma cadeia de tomada de decisão difícil para decidir quais edifícios devem ser renovados e quais

são os objetivos energéticos a serem alcançados;
• Má comunicação / diálogo entre as partes interessadas;
• As políticas de redução de energia não são consideradas prioritárias;
• Falta de sensibilização para as necessidades de redução de energia;
• Conflito entre competências e responsabilidades de diferentes órgãos;
• Leis e regulamentos.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Resultados relevantes dos questionários:

Barreira ou impedimento jurídico impedindo a renovação do nZEB de edifícios públicos identificados
pelas partes interessadas
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Informação adicional:

• 92% das partes interessadas concordaram com o uso de produtos novos e inovadores no processo de
renovação, mas ao mesmo tempo apresentaram preocupações sobre o custo, desempenho e
fiabilidade de alguns produtos inovadores;

• 65,95% das partes interessadas confirmaram que a avaliação do ciclo de vida (ACV) faz parte da
avaliação do desempenho energético nos edifícios;

• Ressalta-se ainda que as soluções tradicionais, que apresentaram bons resultados, não devem ser
esquecidas.

• Além disso, 97,8% das partes interessadas consideram que a cidadania não tem conhecimento da
renovação energética promovida pelas autoridades públicas. Algumas partes interessadas forneceram
comentários adicionais para reforçar que não há informações suficientes fornecidas à cidadania.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

Principais conclusões dos questionários:

• Os principais obstáculos identificados para as renovações do nZEB nos edifícios
municipais em Portugal são as barreiras financeiras;

• O investimento global é a barreira mais forte, agravada pela falta de orçamento
público para a renovação do nZEB e pelo difícil acesso aos sistemas financeiros;

• Existem também barreiras organizacionais importantes, como a falta de
empenhamento político e a decisão grosseira para decidir quais edifícios devem ser
renovados e quais os objetivos energéticos a atingir;

• Os obstáculos técnicos não são tão fortes como o financeiro e organizacional, mas a
falta de dados fiáveis sobre durabilidade e custos de manutenção e tempo também
são uma barreira importante ou as reformas nZEB nos edifícios municipais.
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Riscos comuns, dificuldades e obstáculos nas renovações nZEB em 
Portugal

Riscos e Obstáculos

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Escola primária da Solum

Riscos e Obstáculos

Dificuldades Técnicas

Geral

• Existem 7 edifícios pré-fabricados na área
exterior da escola.

• Tais edifícios não são uma construção
permanente e não pertencem ao Município,
sendo geridos pelo projeto de Apoio à Família.

• No entanto, eles recebem eletricidade da
escola sem qualquer medição individual.

• Portanto, o consumo está incluído no consumo
total do edifício, mas esse consumo de energia
não pode ser considerado como um consumo
de edifício estudado.
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Escola Primária da Solum

Riscos e Obstáculos

Fotovoltaicos

• Uma vez que o edifício já tem um sistema de painéis fotovoltaicos, a melhor solução é manter tal
sistema e aumentar o número de painéis fotovoltaicos usando a área disponível.

Envelope

• Uma vez que a maioria dos edifícios não tem qualquer fonte regular de aquecimento ou
arrefecimento, a melhoria do envelope térmico não traria economias energéticas relevantes.
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Escola Primária da Solum

Riscos e Obstáculos

AVAC
• O aquecimento nas salas de aula é assegurado por um radiador a óleo nos dias mais frios. No

entanto, a opção de substituir tais radiadores a óleo por bombas de calor não é rentável uma vez que
a substituição aumentaria a potência térmica disponível e uso (refrigeração).

Aparelhos
• Os aparelhos TIC (principalmente PCs, monitores e impressoras) representam uma parte importante

do consumo. A substituição de tais aparelhos por novos dispositivos não é rentável apenas do ponto
de vista energético.
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Escola Primária da Solum

Riscos e Obstáculos

Riscos Económicos/Financeiros

• A principal barreira económica à implementação do plano de renovação é o alto investimento
global, agravado pela falta de orçamento público e pela baixa disponibilidade de planos
financeiros.

• O principal risco econômico é a confiabilidade do
valor considerado ao investimento total
necessário à implementação, pelas seguintes
razões:
• Os preços das tecnologias apresentam

variações ao longo do tempo, e em algumas
tecnologias como a fotovoltaica as
oscilações dos preços podem ser elevadas.

• A percentagem de redução de preços
obtida no processo de adjudicação de
contratos públicos é incerta.
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Casa Municipal de Cultura

Riscos e Obstáculos

Dificuldades Técnicas

Geral

• Parte do piso -2 é um refeitório da Universidade de Coimbra. No
entanto, este refeitório recebe eletricidade da Câmara Municipal de
Cultura sem qualquer medição individual.

• Foi detetado que 4 dos 9 sistemas de controlo de temperatura e
humidade não funcionam e como este não é o modo normal de
funcionamento, o consumo de eletricidade tido como base foi
corrigido para levar em conta o consumo dos 9 sistemas.
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Casa Municipal de Cultura

Riscos e Obstáculos

Fotovoltaico

• Algumas áreas do telhado têm sombra devido a um pequeno piso extra (piso 4) e noutra área a
instalação de painéis fotovoltaicos faria sombra nas claraboias.

• O edifício não é perfeitamente orientado para sul, apresentando um azimute de 20º.
Envelope

• Devem ser evitadas opções de renovação que exijam grandes obras de construção, incompatíveis
com as atividades normais do edifício.

Iluminação

• Algumas salas têm um teto falso em madeira com pequenos orifícios quadrados, sendo as luminárias
instaladas acima do teto falso. Isto causa uma alta perda de luminosidade e dificuldade de
manutenção de tais luminárias. Mover as luminárias para baixo do teto falso garantia uma melhor
distribuição de luz e facilitaria a manutenção, mas não traria uma redução significativa do consumo
de energia.
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Casa Municipal de Cultura

Riscos e Obstáculos

AVAC

• A substituição dos vários sistemas mono-split por sistemas multi-split não foi considerada, uma vez
que, apesar do potencial menor custo de compra de sistemas multi-split, os custos de instalação
seriam maiores e o impacto do processo de instalação no edifício seriam ainda maiores.

Aparelhos

• Os aparelhos TIC (principalmente PCs, monitores e impressoras) representam uma parte importante
do consumo. A substituição de tais aparelhos por novos dispositivos não é rentável apenas do ponto
de vista energético.
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Casa Municipal de Cultura

Riscos e Obstáculos

Riscos Económicos/Financeiros

• A principal barreira económica à implementação do plano de renovação é o alto investimento
global, agravado pela falta de orçamento público e pela baixa disponibilidade de planos
financeiros.

• O principal risco econômico é a confiabilidade do
valor considerado ao investimento total
necessário à implementação, pelas seguintes
razões:
• Os preços das tecnologias apresentam

variações ao longo do tempo, e em algumas
tecnologias como a fotovoltaica as
oscilações dos preços podem ser elevadas.

• A percentagem de redução de preços
obtida no processo de adjudicação de
contratos públicos é incerta.
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Câmara Municipal de Coimbra

Riscos e Obstáculos

Dificuldades Técnicas

Geral

• As dificuldades técnicas gerais são impostas pelas regras de protecão. Uma vez que o edifício faz
parte da propriedade "Universidade de Coimbra - Alta e Sofia" inscrito na Lista do Património
Mundial da UNESCO várias restrições fortes são aplicadas na renovação de tal edifício devido às
regras de proteção.

• Não é possível implementar qualquer alteração no envelope do edifício que possa causar qualquer
impacto visual.
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Fotovoltaicos

• A orientação do edifício não é o ótimo, uma vez que apresenta um azimute de -10º.
• Devido às regras de proteção, não é possível implementar qualquer mudança no envelope do edifício

que possa causar qualquer impacto visual. O uso de painéis fotovoltaicos tradicionais não foi
considerado devido ao seu alto impacto visual.

Envelope

• Devem ser evitadas opções de renovação que exijam grandes obras de construção, incompatíveis
com as atividades normais do edifício.

Iluminação

• O edifício utiliza um grande número de formatos diferentes de lâmpadas e luminárias e para alguns
formatos (por exemplo 2G11 ou F30) a disponibilidade no mercado e a qualidade das soluções é
menor.
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AVAC

• A substituição dos vários sistemas mono-split por sistemas multi-split não foi considerada, uma vez
que, apesar do potencial menor custo de compra de sistemas multi-split, os custos de instalação
seriam maiores e o impacto do processo de instalação no edifício seriam ainda maiores.

Aparelhos

• Os aparelhos TIC (principalmente PCs, monitores e impressoras) representam uma parte importante
do consumo. A substituição de tais aparelhos por novos dispositivos não é rentável apenas do ponto
de vista energético.
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Riscos Económicos/Financeiros

• A principal barreira económica à implementação do plano de renovação é o alto investimento
global, agravado pela falta de orçamento público e pela baixa disponibilidade de planos
financeiros.

• O principal risco econômico é a confiabilidade do
valor considerado ao investimento total
necessário à implementação, pelas seguintes
razões:
• Os preços das tecnologias apresentam

variações ao longo do tempo, e em algumas
tecnologias como a fotovoltaica as
oscilações dos preços podem ser elevadas.

• A percentagem de redução de preços
obtida no processo de adjudicação de
contratos públicos é incerta.
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Obstáculos Legislativos

• Coimbra - parte do centro histórico da cidade, edifícios mais antigos da Universidade e outras
estruturas urbanas - é desde 22 de junho de 2013 inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da
UNESCO. A propriedade inscrita é denominada Universidade de Coimbra - Alta e Sofia e é composta
por um conjunto de edifícios cuja história tem sido associada à instituição académica, quer através
da participação no processo de produção e divulgação do conhecimento, quer através da
contribuição para a criação de Culturais e identitárias.

• A Câmara Municipal de Coimbra está incluída nesta área e, por conseguinte, são aplicadas fortes
restrições na renovação desse edifício devido às regras de proteção.
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