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Sobre	o	WBCSD
O	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	(WBCSD)	reúne	cerca	de	
200	empresas	internacionais	num	compromisso	mútuo	para	o	desenvolvimento	
sustentável	através	do	crescimento	económico,	do	equilíbrio	ecológico	e	do	
progresso	social.	Os	nossos	membros	provêm	de	mais	de	36	países	e	22	sectores	
industriais	principais.	Também	contamos	com	uma	rede	global	de	cerca	de	60	
conselhos	e	associações	empresariais	nacionais	e	regionais.

A	nossa	missão	é	promover	a	liderança	empresarial	como	catalisadora	da	mudança	
no	sentido	do	desenvolvimento	sustentável	e	apoiar	a	licença	empresarial	para	
operar,	inovar	e	crescer	num	mundo	cada	vez	mais	moldado	pelas	questões	do	
desenvolvimento	sustentável.

Os nossos objectivos 

Liderança Empresarial – ser	uma	organização	de	ponta	na	defesa	do	
desenvolvimento	sustentável	

Desenvolvimento de Políticas	–	participar	no	desenvolvimento	de	políticas	que	
criem	condições	estruturais	para	o	contributo	das	empresas	para	o	desenvolvimento	
sustentável	

O Business Case –	desenvolver	e	promover	o	business	case	para	o	desenvolvimento	
sustentável	

Melhor Prática	–	demonstrar	a	contribuição	das	empresas	para	o	desenvolvimento	
sustentável	e	partilhar	as	melhores	práticas	entre	os	membros	

Intervenção Global	–	contribuir	para	um	futuro	sustentável	de	nações	em	
desenvolvimento	e	em	transição



Os	edifícios	de	todo	o	mundo	são	responsáveis	por	uns	surpreendentes	40%	do	consumo	
global	de	energia	e	pela	resultante	pegada	de	carbono,	ultrapassando	significativamente	
os	resultados	de	todos	os	meios	de	transporte	em	conjunto.	Existem	grandes	e	atractivas	
oportunidades	de	redução	da	utilização	de	energia	dos	edifícios	com	menores	custos	e	
maiores	retornos	do	que	noutros	sectores.	Estas	reduções	são	fundamentais	para	alcançar	
o	objectivo	da	Agência	Internacional	de	Energia	(AIE),	de	redução	de	77%	na	pegada	de	
carbono	do	planeta	em	2050,	para	atingir	os	níveis	de	CO2	estabilizados	exigidos	pelo	Painel	
Intergovernamental	sobre	as	Alterações	Climáticas	(IPCC,	na	sigla	inglesa).

Ao	mesmo	tempo,	serão	necessários	investimentos	substanciais	para	atingir	este	objectivo.	
Impõe-se	uma	combinação	de	acções	indicadas	neste	relatório,	incluindo	códigos	de	
energia	para	edifícios,	subsídios	ao	investimento,	mecanismos	de	rotulagem	e	divulgação,	
uma	maior	e	qualificada	capacidade	de	recursos	humanos,	chamar	a	atenção	global	para	a	
energia	e	influenciar	o	comportamento	e	as	escolhas	dos	consumidores	e	dos	investidores.

Estas	conclusões	e	o	seu	projecto	de	acção	decorrem	do	estudo	Eficiência	Energética	
em	Edifícios	(EEE)	realizado	com	o	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	
(WBCSD)	e	financiado	por	14	empresas	multinacionais	no	valor	total	de	15	milhões	de	
dólares	durante	quatro	anos.	As	recomendações	do	estudo	baseiam-se	num	inventário	
único	de	dados	sobre	o	parque	edificado	em	seis	das	maiores	regiões	económicas	do	
mundo	(Brasil,	China,	UE,	Índia,	Japão	e	EUA)	que	representam	conjuntamente	70%	do	
PIB	mundial,	dividido	entre	tipos	de	edifícios	residenciais	e	comerciais	e	existentes	e	novos.	
Foram	modelizados	comportamentos	de	orientação	financeira	contra	tecnologias	de	
eficiência	energética	para	demonstrar	os	custos	e	economias	nos	múltiplos	cenários.	Este	
grau	de	informação	e	sofisticação	nunca	tinha	sido	conseguido	anteriormente.

A	análise	económica	e	de	custos	adicionais	sugere	que	muitos	projectos	de	eficiência	
energética	são	exequíveis	com	os	custos	actuais	da	energia.	Considerando	preços	de	
energia	equivalentes	ao	petróleo	a	60	dólares	o	barril	e	dependendo	do	contexto	local,	
investimentos	na	eficiência	energética	dos	edifícios	nas	seis	regiões	EEE	estudadas,	num	
total	de	150	mil	milhões	de	dólares	por	ano,	reduziriam	a	respectiva	utilização	de	energia	
e	as	correspondentes	pegadas	de	carbono	na	ordem	dos	40%,	com	um	período	de	
recuperação	de	cinco	anos	para	os	proprietários.	Acrescendo	150	mil	milhões	de	dólares	
com	um	período	de	recuperação	de	entre	cinco	e	dez	anos	permite	uma	redução	de	mais	
12%,	perfazendo	uma	redução	total	ligeiramente	superior	a	metade.	Do	ponto	de	vista	do	
retorno	económico,	aos	preços	actuais	da	energia,	não	se	justificam	investimentos	adicionais	
para	alcançar	o	objectivo	da	AIE,	exigindo-se	as	medidas	adicionais	apontadas	no	presente	
relatório.	

O	modelo	EEE	demonstra	que	o	aumento	do	preço	da	energia	ou	do	carbono	só	incrementa	
ligeiramente	a	implementação	de	eficiência	energética	nos	edifícios.	Aos	preços	actuais	da	
energia,	as	reduções	da	pegada	de	carbono	só	aumentariam	de	52%	para	55%	com	um	
custo	incremental	do	carbono	de	40	dólares/t.

Consideramos	que	a	vida	humana	tem	um	valor	extraordinário	e,	desde	há	um	século	ou	
mais,	temos	implementado	códigos	e	mecanismos	de	inspecção	para	a	sua	salvaguarda	na	
edificação.	A	experiência	nos	Estados	Unidos	demonstrou	que	estes	aumentam	em	5%	os	
custos	de	construção	e	devemos	fazer	a	extrapolação	para	códigos	energéticos	e	respectivos	
mecanismos	em	todo	o	mundo.	Hoje	em	dia	praticamente	não	existem.	Tendo	em	conta	
a	economia	energética	resultante	de	investimentos	na	eficiência,	incluindo	mesmo	os	
economicamente	não	justificáveis,	o	estudo	EEE	conclui	que	os	acréscimos	de	custos	líquidos	
para	atingir	o	objectivo	da	AIE	constituem	7%	do	total	dos	custos	de	construção	em	todo	
o	mundo.	Os	referidos	códigos	são	melhor	implementados	através	da	colaboração	entre	
governos	e	o	sector	da	construção,	com	a	contribuição	dos	governos	na	área	da	supervisão	
regulamentar,	execução	e	apoio	financeiro	à	concepção	passiva,	tecnologias	activas	e	
disciplinas	propostas	pelas	empresas.

Existem	fortes	barreiras	no	sector	da	construção.	A	sua	remoção	vai	reduzir	os	custos	gerais	
das	políticas	climáticas	e	será	particularmente	importante	na	atenuação	do	impacto	nos	
consumidores.

O	WBCSD,	como	resultado	deste	estudo,	vai	propor	aos	seus	membros	um	manifesto	para	
a	acção	e	para	a	promoção	da	procura	de	edifícios	com	eficiência	energética	nos	seus	
mercados	locais.

A	energia	nos	edifícios	–	Uma	chamada	de	alerta	
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Prof. Dr. Klaus Töpfer 
Presidente	do	Grupo	de	Verificação	
do	EEE,	Junho	de	2009

Gérard Mestrallet 
Presidente	do	Conselho	de	
Administração	e	CEO,	GDF	SUEZ	

Bruno Lafont 
Presidente	do	Conselho	de	
Administração	e	CEO,	LAFARGE

Björn Stigson 
Presidente,	WBCSD	

Masataka Shimizu 
Presidente	e	CEO,	TEPCO

Shosuke Mori 
Presidente	e	Administrador,	Kansai

Álvaro Portela 
CEO,	Sonae	Sierra	

Lorenzo H. Zambrano 
Presidente	do	Conselho	de	
Administração	e	CEO,	CEMEX

Lakshmi Mittal
Presidente	e	CEO,	ArcelorMittal

Achille A. Colombo
Director	Executivo	Falck	Group

Peter J. Marks
Presidente	e	CEO	Robert	Bosch
North	America	Corporation
	

Johan Karlström 
Presidente	e	CEO,	Skanska	AB

Declaração	do	Presidente	do	Grupo	de	
Verificação

Rudy Provoost 
Membro	da	Administração,		
Royal	Philips	Electronics,
CEO	Philips	Lighting,	B.V.

As	entidades	governamentais	e	outras	também	devem	fundamentar-se	nas	análises	e	
conclusões	identificadas	neste	relatório	e	começar	a	implementar	as	suas	recomendações	
e	roteiro.	Os	governos	também	têm	de	continuar	o	financiamento	da	investigação	e	
desenvolvimento	de	produto,	em	parceria	com	a	indústria,	para	melhorar	os	períodos	de	
recuperação	dos	investimentos	na	eficiência	energética	dos	edifícios.	
	
Estamos	numa	época	demasiado	exigente	para	se	considerarem	aumentos	de	custos	
em	vão.	Por	outro	lado,	muitos	projectos	de	eficiência	energética	em	edifícios	oferecem	
retornos	financeiros	atractivos.	É	também	óbvio	que	adiar	a	intervenção	só	vai	aumentar	a	
necessidade	da	redução	das	emissões	de	CO2	futuras	e	dos	respectivos	custos,	indispensável	
para	a	estabilidade	climática.	Vivemos	num	mundo	onde	a	eficiência	energética	dos	edifícios	
tem	uma	importância	crítica	na	resolução	das	alterações	climáticas	e	estamos	convictos	que	
as	nossas	recomendações	e	roteiro	vão	contribuir	para	a	necessária	chamada	de	alerta.

George David 
Presidente	do	Conselho		
de	Administração,	UTC	

Pierre Gadonneix 
Presidente	do	Conselho		
de	Administração	e	CEO,	EDF

Charles O. Holliday, Jr. 
Presidente	do	Conselho	de	
Administração	e	CEO,	LAFARGE	

O	papel	das	empresas	é	crucial	no	confronto	da	dupla	ameaça	das	alterações	climáticas	e	da	
recessão	económica	e	congratulo	esta	contribuição	empresarial,	baseada	numa	investigação	
aprofundada,	numa	análise	realista	concentrada	no	mercado	e	em	debates	alargados.	A	
abordagem	ascendente	distingue	este	trabalho	de	muitos	outros	na	mesma	área.	Também	
saúdo	o	arrojo	do	projecto	EEE	na	tentativa	de	transformação	do	sector	da	construção.	É	
essencial	uma	alteração	radical.	

A	importância	dos	edifícios	na	redução	do	consumo	de	energia	e	das	emissões	de	gases	
com	efeito	de	estufa	tem	sido	subestimada	e	este	relatório	vai	ajudar	a	mudar	esta	atitude.	
O	estudo	destaca	que	o	mercado	só	por	si	não	pode	alcançar	o	progresso	necessário	–	são	
também	fulcrais	alterações	políticas	e	comportamentais	para	estimular	o	mercado	e	conseguir	
edifícios	de	baixo	perfil	energético.

Espero	que	o	presente	relatório	encoraje	a	experimentação	e	o	aparecimento	de	soluções	
variadas.	Os	diferentes	países	e	culturas	terão	de	encontrar	a	sua	própria	fórmula	de	
progresso	e	não	devemos	tentar	impor	soluções	globais	quando	possam	ser	mais	
adequadas	soluções	locais.

É	com	muito	gosto	que	tenho	sido	um	observador	externo	e	independente	do	progresso	
do	projecto	EEE.	Tivemos	várias	ocasiões	para	rever	este	relatório	e	o	seu	antecessor,	
incluindo	reuniões	presenciais	em	Genebra,	Tóquio	e	Estugarda.

Recomendo	o	relatório	como	uma	importante	contribuição	para	o	debate	energético	que	
culminará	em	Copenhaga	em	Dezembro	de	2009.
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O	projecto	de	Eficiência	
Energética	em	Edifícios	

Este	é	o	relatório	final	do	projecto	Eficiência	Energética	em	Edifícios	(EEE).	(Mais 
informações em www.wbcsd.org/web/eeb.htm, incluindo análises do sector, estudos de caso e 
uma descrição completa do modelo.)

O	projecto	concentrou-se	em	seis	mercados	que	produzem	mais	de	metade	do	PIB	
mundial	e	geram	quase	dois	terços	da	energia	primária	global:	Brasil,	China,	Europa,	Índia,	
Japão	e	EUA.	Na	primeira	fase,	foram	analisados	os	mercados	e	os	problemas,	incluindo	a	
primeira	pesquisa	abrangente	ao	mercado	global	para	explorar	a	eficiência	energética	em	
edifícios	entre	os	profissionais	do	sector	da	construção.	Os	resultados	foram	apresentados	
em	2007	no	relatório	Eficiência	Energética	em	Edifícios:	Realidades	empresariais	e	
oportunidades.

O	EEE	considerou	cenários	de	alto	nível	mas	adoptou	uma	abordagem	ascendente	e	virada	
para	o	mercado,	para	compreender	as	barreiras	a	uma	menor	utilização	de	energia,	com	
base	na	análise	mais	pormenorizada	de	sempre	do	estado	actual	da	procura	de	energia	
no	sector	da	construção.	O	projecto	desenvolveu	um	modelo	informático	único	que	
simula	decisões	sobre	investimentos	em	energia	num	subsector	de	edificação	específico	
para	identificar	as	conjugações	possíveis	de	design	e	opções	construtivas	com	pacotes	de	
políticas	alternativos.	(ver capítulo 2).	

Japão Brasil

China Europa Índia

EUA
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Chegar	às	partes	interessadas	da	indústria	da	construção	–	líderes	empresariais,	entidades	
governamentais	e	organizações	não	governamentais	–	foi	uma	característica	importante	
deste	projecto.	Decorreram	quatro	grandes	eventos	em	Pequim,	Bruxelas,	Deli	e	
São	Paulo,	bem	como	vários	workshops	e	comunicações	sobre	matérias	específicas.	
Participámos	ou	organizámos	eventos	nas	seguintes	cidades:	Amesterdão,	Barcelona,	
Pequim,	Bona,	Boston,	Bruxelas,	Bucareste,	Eindhoven,	Genebra,	Glasgow,	Hartford,	Hong	
Kong,	Ljubljana,	Londres,	Madrid,	Melbourne,	Moscovo,	Nova	Deli,	Nova	York,	Oslo,	Paris,	
Pequim,	Porto,	Poznan,	Rio	de	Janeiro,	São	Francisco,	São	Paulo,	Shangai,	Singapura,	
Estocolmo,	Tóquio,	Washington,	Wilmington,	Xangai	e	Zurique.	

Reconhecemos	que	a	energia	na	construção	faz	parte	de	um	complexo	sistema	que	inclui	
planeamento	urbanístico	e	de	transportes	e	que	tem	importantes	consequências	sociais	
bem	como	impactos	nas	alterações	climáticas.	O	cabaz	energético	também	é	importante	
na	determinação	das	emissões	de	dióxido	de	carbono.	Mas	este	projecto	concentrou-se	
fundamentalmente	na	energia	utilizada	nos	edifícios.	

O	EEE	é	um	projecto	do	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	(WBCSD).	
É	co-presidido	pela	Lafarge	e	pela	United	Technologies	Corporation	e	tem	mais	12	
membros,	indicados	na	página	de	agradecimentos	no	fim	desta	publicação.	O	projecto	
dispôs	de	um	Grupo	de	Verificação	como	consultor	e	observador	geral.	O	Grupo	foi	
presidido	pelo	antigo	director	do	Programa	das	NU	para	o	Ambiente,	Klaus	Töpfer,	e	
incluiu	Il.	Eileen	Claussen,	Presidente	do	Pew	Center	on	Global	Climate	Change	(EUA),	
Thomas	B.	Johansson,	Professor	de	Análise	de	Sistemas	Energéticos	e	Director	do	
International	Institute	for	Industrial	Environmental	Economics	(IIEE)	da	Universidade	de	
Lund	(Suécia),	Vivian	Ellen	Loftness,	Professora	e	Directora	da	Escola	de	Arquitectura,	
Carnegie	Mellon	University	(EUA),	Shin-ichi	Tanabe,	Professor	do	Departamento	de	
Arquitectura	da	Universidade	de	Waseda	(Japão),	e	Jiang	Yi,	Vice-Reitor	da	Escola	de	
Arquitectura	da	Universidade	de	Tsinghua	(China).

Funcionamento

Ciclo de vida 
dos edifícios 

Demolição

construção 
& materiais

Energia integrada 

80% 
de energia

Consumo directo de energia

Renováveis locais

Foco EEE

Conteúdo
 no cabaz 
energético

CO2

Figura 1

A	utilização	de	energia	no	funcionamento	é	o	foco	
do	EEE	para	os	novos	edifícios	
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O nosso relatório

O	projecto	EEE	concentrou-se	na	utilização	de	energia	pelo	que	não	foram	abrangidos	
muitos	outros	aspectos	importantes	da	construção	sustentável.	As	implicações	energéticas	
dos	transportes,	a	utilização	da	água	e	as	escolhas	alimentares	podem	ser	tão	importantes	
como	a	economia	energética	directa	nos	edifícios	mas	estão	para	além	do	âmbito	do	
presente	projecto.

O	lado	da	oferta	na	equação	energética	é	importante	mas	concentrámo-nos	no	lado	da	
procura.	As	fontes	de	energia	e	o	cabaz	energético,	incluindo	o	potencial	de	aquecimento	
e	refrigeração	do	sistema	urbano,	estão	também	fora	do	nosso	âmbito.	(Um	projecto	
específico	do	WBCSD	dedica-se	ao	fornecimento	de	energia).	Reconhecemos	que	a	
utilização	de	mais	electricidade	de	rede	a	partir	de	combustíveis	não	fósseis	(solar,	eólica,	
hídrica	e	nuclear)	vai	ajudar	a	combater	nas	alterações	climáticas.	Mas	reduzir	o	consumo	
de	energia	é	também	vital	porque	ajuda	a	preservar	recursos	finitos,	reduz	os	custos	das	
empresas	e	dos	consumidores,	pode	ser	concretizado	de	forma	relativamente	rápida	e	
porque	a	contribuição	dos	combustíveis	sem	carbono	deverá	ser	restrita	durante	várias	
décadas.	

O	nosso	relatório	e	o	projecto	concentram-se	na	energia	utilizada	nos	edifícios	durante	o	
seu	funcionamento.	Dependendo	do	nível	de	serviços	energéticos,	pode	representar	80%	
da	energia	total,	incluindo	a	energia	consumida	na	construção	e	demolição	e	a	energia	
integrada	nos	materiais	(ver	figura	1).	Consideramos	a	contribuição	que	as	energias	
renováveis	locais	podem	trazer	para	a	redução	das	emissões	de	CO2,	por	exemplo	através	
de	painéis	de	energia	solar,	mas	a	redução	das	emissões	na	produção	de	energia	de	rede	fica	
fora	do	âmbito	deste	projecto	(embora	nas	projecções	dos	níveis	de	emissões,	o	modelo	EEE	
tenha	em	conta	o	CO2	libertado	pela	energia	de	rede	e	pela	produzida	no	local).

Pressupostos para o futuro

Nos	exercícios	de	cenários	do	EEE,	os	grupos	de	trabalho	desenvolveram	três	caminhos	
para	a	utilização	de	energia	nos	edifícios	(descritos	no	capítulo	1).	Este	pensamento	
influenciou	as	nossas	simulações	mas	não	fizemos	qualquer	tentativa	de	previsão	de	
desenvolvimentos	na	tecnologia,	estruturas	sociais,	valores	e	atitudes	da	sociedade.	Todos	
estes	aspectos	vão	sofrer	alterações	ao	longo	do	tempo	e	as	nossas	conclusões	detalhadas	
têm	de	ser	analisadas	à	luz	dos	pressupostos	do	próprio	leitor	em	relação	a	essas	
alterações.	As	nossas	recomendações	gerais	são	para	implementação	imediata	e,	portanto,	
adaptadas	às	condições	actuais.

Apesar	de	termos	simulado	o	impacto	da	sinalização	de	preços	da	energia	e	do	carbono,	
não	tratámos	a	questão	mais	alargada	do	estabelecimento	de	preços	do	carbono.	
Assumimos,	em	consonância	com	a	posição	do	WBCSD,	que	um	acordo	pós-Quioto	pode	
resultar	numa	forma	de	mecanismo	comercial	ou	fiscal	que	promova	sinais	de	preços.	

Iniciámos	o	nosso	projecto	em	2006,	quando	a	economia	global	estava	em	alta.	
Publicamos	o	nosso	relatório	em	circunstâncias	económicas	muito	diferentes.	
Concentramo-nos	no	período	até	2050	pelo	que	temos	de	assumir	um	retorno	às	
condições	de	estabilidade	económica	em	determinada	altura.	Baseamos	a	nossa	análise	
e	recomendações	no	pressuposto	e	no	contexto	do	crescimento	económico	“normal”.	
Contudo,	sabemos	que	são	necessárias	medidas	mais	fortes	e	audaciosas	para	reduzir	as	
emissões	e	estabilizar	o	clima.	Verifica-se	uma	pressão	crescente	sobre	as	economias	para	
estimular	os	mercados	através	de	investimentos	que	ofereçam	retornos	a	longo	prazo.	Os	
grandes	investimentos	que	projectamos	podem	servir	de	estímulo	bem	como	proporcionar	
segurança	energética	e	benefícios	em	termos	de	CO2	a	longo	prazo.
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Em	prol	de	um	mundo	com	eficiência	energética,	impõe-se	que	os	governos,	as	empresas	
e	os	indivíduos	transformem	o	sector	da	construção	através	de	uma	variedade	de	acções,	
que	incluem	o	aumento	da	sensibilização	global	para	a	energia.	Actualmente,	os	edifícios	
são	responsáveis	por	40%	da	utilização	de	energia	do	mundo.	As	emissões	de	carbono	
resultantes	são	substancialmente	superiores	às	do	sector	dos	transportes.	Todos	os	dias	são	
construídos	novos	edifícios	que	vão	utilizar	mais	energia	do	que	a	necessária	e	milhões	dos	
actuais	edifícios	ineficientes	ainda	estarão	de	pé	em	2050.	É	necessário	começar	já	para	
reduzir	abruptamente	a	utilização	de	energia	nos	edifícios	novos	e	nos	já	existentes	para	
reduzir	a	pegada	de	carbono	do	planeta	associada	à	energia	em	77%	ou	48	gigatoneladas	
(com	2050	como	referência)	para	estabilizar	as	concentrações	atmosféricas	de	CO2	no	nível	
pedido	pelo	Painel	Intergovernamental	sobre	as	Alterações	Climáticas	(IPCC).	

Com	base	na	investigação	exaustiva	conduzida	nos	últimos	quatro	anos,	o	projecto	
de	Eficiência	Energética	em	Edifícios	(EEE)	desenvolveu	recomendações	e	um	roteiro	
implementável	para	transformar	o	sector	da	construção	(Ver	o	roteiro	acedendo	a		
www.wbcsd.org/web/eeb-roadmap.htm).	O	projecto	teve	início	com	um	levantamento	
exaustivo	do	parque	edificado	actual	e	futuro	e	modelizou	os	impactos	das	preferências	e	
comportamentos	dos	consumidores,	dos	designs	e	tecnologias	e	das	políticas	no	consumo	
de	energia.	O	projecto	concentrou-se	em	seis	mercados	–	Brasil,	China,	Europa,	Índia,	
Japão	e	EUA	–	que	representam	quase	dois	terços	da	utilização	de	energia	do	mundo.	Até	
agora,	nunca	tinha	sido	alcançado	este	grau	de	informação	e	sofisticação.

Uma	análise	detalhada	demonstra	que	existe	um	caminho	para	atingir	as	reduções	
necessárias	e	que,	em	2050,	a	economia	energética	nos	edifícios	pode	igualar	a	energia	
total	consumida	actualmente	nos	transportes.	É	certo	que	os	indivíduos,	os	governos	e	as	
empresas	têm	que	ultrapassar	barreiras	financeiras,	comportamentais	e	de	informação	para	
adoptarem	drasticamente	as	opções	de	economia	energética.	É	também	óbvio	que	adiar	
a	intervenção	só	vai	aumentar	a	necessidade	da	redução	das	emissões	de	CO2	futuras	e	os	
respectivos	custos,	indispensáveis	para	a	estabilidade	climática.	

O	estudo	e	a	análise	estabeleceram	três	cenários	para	a	reacção	mundial	ao	desafio	
climático	nos	edifícios:

•	 Complacência	e	inércia	implicando	o	fracasso	da	mitigação	das	alterações	climáticas

•	 Acções	inadequadas	resultando	apenas	em	melhorias	incrementais	na	eficiência	
energética	e	um	fracasso	na	restrição	dos	impactos	climáticos

•	 Intervenção	coordenada	e	intensiva	que	transforme	o	sector	da	construção	e	contribua	
proporcionalmente	para	a	resolução	nas	alterações	climáticas.	

O	terceiro	cenário	é,	compreensivelmente,	a	única	opção	que	pode	resultar	nas	reduções	
da	pegada	de	carbono	e	de	energia	necessárias.	É	fundamental	uma	combinação	de	
medidas	adaptadas	às	condições	geográficas	específicas	e	aos	subsectores	da	construção,	
incluindo	uma	maior	sensibilização	energética	global,	para	uma	solução	completa.	As	
medidas	adicionais	incluem	códigos	de	energia	para	edifícios,	mecanismos	de	rotulagem	e	
informação,	preços	de	energia	e	custos	de	carbono	adequados,	subsídios	ao	investimento,	
maior	e	qualificada	capacidade	de	recursos	humanos	e	designs	e	tecnologias	evoluídas	
com	eficiência	energética	que	utilizem	abordagens	passivas	e	activas.*
Quando	combinadas,	estas	medidas	promovem	as	alterações	necessárias	para	reduzir	
o	consumo	de	energia	nos	edifícios,	aumentam	a	sensibilização	energética	global	e	
influenciam	a	alteração	comportamental	e	as	escolhas	dos	consumidores	e	investidores.	
No	entanto,	estas	alterações	não	podem	e	não	surgirão,	isoladamente,	através	das	forças	
do	mercado.	

*	 Os	designs	passivos	incluem	ventilação	natural,	utilização	de	luz	natural,	forma	e	
orientação	dos	edifícios,	inércia	térmica,	ganhos	solares,	sombra,	etc.
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Factos 

•	 Contribuição	dos	edifícios	para	o	
consumo	final	de	energia:	30-40%	

•	 Emissões	globais	de	CO2	decorrentes	
da	energia	dos	edifícios	(2005):	9	Gt

•	 Crescimento	previsto	em	2050	para	
as	6	regiões	do	EEE:	76%	

•	 Crescimento	da	população	global	
para	2050:	2,7	mil	milhões	ou	42%
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Muitos	projectos	de	eficiência	energética	são	exequíveis	com	os	actuais	custos	com	
energia.	Considerando	preços	de	energia	equivalentes	ao	petróleo	a	60	dólares	o	barril,	
investimentos	na	eficiência	energética	dos	edifícios	nas	seis	regiões	EEE	estudadas,	num	
total	de	150	mil	milhões	de	dólares	por	ano,	reduziriam	a	respectiva	utilização	de	energia	
e	a	correspondente	pegada	de	carbono	na	ordem	dos	40%,	com	períodos	de	recuperação	
de	cinco	anos	para	os	proprietários.	Acrescendo	150	mil	milhões	de	dólares	com	períodos	
de	recuperação	de	entre	cinco	e	dez	anos	permite	uma	redução	de	mais	12%,	perfazendo	
uma	redução	total	ligeiramente	superior	a	metade.	Do	ponto	de	vista	do	retorno	
económico	e	aos	preços	actuais	da	energia,	não	se	justificam	investimentos	adicionais	para	
alcançar	o	objectivo	de	77%,	exigindo-se	as	medidas	adicionais	apontadas	no	presente	
relatório.	

O	modelo	EEE	demonstra	que	o	aumento	do	preço	da	energia	ou	do	carbono	só	
incrementa	ligeiramente	a	implementação	de	opções	de	eficiência	energética	nos	edifícios.	
Na	verdade,	as	reduções	só	aumentariam	marginalmente	-	de	52%	aos	preços	actuais	da	
energia	para	55%	com	um	custo	incremental	do	carbono	de	40	dólares/t.	
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Acção	para	a	mudança
Tal	como	descrito	no	roteiro	do	projecto,	a	transformação	impõe	acções	integradas	de	
todo	o	sector	da	construção,	dos	promotores	e	proprietários	de	prédios	aos	governos	e	
decisores.	Este	conjunto	de	recomendações	resume	as	medidas	necessárias	para	reduzir	
substancialmente	o	consumo	de	energia	e	as	respectivas	emissões	de	carbono.

Reforço de códigos e rotulagem para uma maior transparência
Os	decisores	e	os	governos	têm	de	alargar	os	actuais	códigos	de	construção	para	
incluir	requisitos	rigorosos	de	eficiência	energética	(adaptados	às	condições	climáticas	
regionais)	e	comprometer-se	no	seu	reforço	e	restrição	ao	longo	do	tempo.	O	sector	da	
construção	e	as	entidades	governamentais	devem	também	desenvolver	mecanismos	de	
avaliação	e	rotulagem	energética	exigindo	aos	proprietários	de	edifícios	não	residenciais	a	
apresentação	dos	níveis	de	desempenho	energético.	

Devem	ser	introduzidas	inspecções	e	auditorias	de	energia	nos	edifícios	para	avaliar	
o	desempenho,	identificar	oportunidades	de	progresso	e	estabelecer	prioridades	na	
implementação	de	medidas	de	eficiência.	Em	edifícios	residenciais	multifamiliares,	os	
utilizadores	devem	ter	acesso	aos	controlos	energéticos	de	cada	fracção	e	a	sua	utilização	
de	energia	deve	ser	cobrada	individualmente.	As	referidas	inspecções	energéticas,	no	
caso	de	edifícios	comerciais,	devem	ser	integradas	nas	inspecções	existentes	de	protecção	
contra	incêndios,	saúde	e	segurança.

Incentivo aos investimentos em eficiência energética 
Os	governos	deverão	disponibilizar	incentivos	fiscais	e	subsídios	para	promover	
investimentos	em	eficiência	energética	com	períodos	de	recuperação	mais	alargados.	
Devem	ser	introduzidas	estruturas	tributárias	para	encorajar	o	decréscimo	do	consumo	de	
energia	e	a	produção	renovável	no	local.	Uma	parte	significativa	dos	investimentos	anuais	
de	300	mil	milhões	de	dólares	necessários	para	a	redução	de	52%	calculada	pelo	IPCC	
para	2050	pode	ser	conseguida	com	práticas	de	mercado	promovidas	de	forma	adequada.		
O	equilíbrio,	e	os	investimentos	que	excedam	o	limite	de	amortização	de	10	anos	aos	preços	
de	energia	actuais,	exigem	incentivos	adicionais	para	se	tornarem	realidade.	As	empresas	e	
os	indivíduos	têm	de	trabalhar	em	conjunto	para	desenvolver	modelos	empresariais	criativos	
para	abordar	e	ultrapassar	a	primeira	barreira	financeira	à	eficiência	energética.

Promoção de abordagens integradas de design e de inovações 
Os	promotores	imobiliários	têm	de	ser	estimulados	para	a	reestruturação	das	condições	
contratuais	e	comerciais	para	o	envolvimento	prévio	de	designers,	construtores,	serviços	
públicos	e	consumidores	finais	como	parte	de	uma	equipa	integrada.	Os	governos	devem	
introduzir	incentivos	à	apresentação	de	projectos	pelos	promotores	para	edifícios	com	
eficiência	energética.	Os	subsídios	e	outros	incentivos	para	melhorias	domésticas	de	
eficiência	energética	devem	estar	relacionados	com	uma	abordagem	integrada	com	o	
objectivo	de	melhorar	o	desempenho	geral	do	edifício	em	termos	de	energia.

Desenvolvimento e utilização de tecnologia avançada para a 
promoção de práticas de economia energética
Apenas	um	terço	dos	investimentos	necessários	para	atingir	o	objectivo	do	IPCC	de	77%	
de	redução	de	emissões	apresenta	períodos	de	recuperação	actualizados	de	10	anos	
ou	menos,	um	indicador	da	oportunidade	de	desenvolver	as	tecnologias	de	eficiência	
energética	na	construção.	As	autoridades	governamentais	têm	de	apoiar	e	investir	na	
pesquisa	e	desenvolvimento	de	tecnologias	eficazes	de	eficiência	energética	na	construção	
para	que	maiores	níveis	de	progresso	sejam	técnica	e	rapidamente	exequíveis.	

Os	edifícios	novos	e	restaurados	devem	ser	concebidos	para	utilizar	tecnologias	de	
informação	e	comunicação	que	minimizem	a	utilização	de	energia	e	sejam	facilmente	
actualizadas	com	avanços	tecnológicos	para	que	os	edifícios	funcionem	num	nível	
energético	óptimo.	As	tecnologias	existem	actualmente	mas	podem	ser	desenvolvidas	
e,	dessa	forma,	alargadas	a	inúmeras	estruturas	existentes.	Os	serviços	públicos	podem	
participar	confirmando	os	desvios	em	relação	às	melhores	práticas	em	relatórios	de	
utilização	regular.	
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Desenvolvimento da capacidade de trabalho para a economia 
energética 
A	indústria	da	construção	tem	de	criar	e	dar	prioridade	à	formação	em	eficiência	
energética	praticamente	para	todos	os	envolvidos	no	sector	e	criar	programas	vocacionais	
específicos	para	quem	constrói,	recupera	e	mantém	edifícios.	É	também	importante	
desenvolver	uma	categoria	profissional	de	“integrador	de	sistemas”	para	apoiar	a	
adaptação	de	imóveis	residenciais.

Mobilização para uma cultura de consciência energética 
As	empresas,	autoridades	governamentais	e	outros	devem	estabelecer	campanhas	
sustentadas	para	promover	mudanças	de	comportamento	e	aumentar	a	sensibilização	
para	o	impacto	da	utilização	de	energia	nos	edifícios.	É	essencial	que	demonstrem	o	
seu	próprio	compromisso	na	abordagem	deste	desafio	urgente	reduzindo	o	consumo	
energético	nos	seus	próprios	edifícios.
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1.	Uma	grande	oportunidade	
O	sector	da	construção	tem	de	reduzir	radicalmente	o	consumo	de	energia	–	imediatamente	
–	para	que	os	países	alcancem	a	segurança	energética	e	possam	gerir	as	alterações	climáticas.	
Alguns	países	desenvolvidos	terão	de	diminuir	a	utilização	de	energia	nos	edifícios	em	pelo	
menos	80%	em	relação	à	tendência	de	crescimento	(business-as-usual	–	BAU).	Os	países	com	
um	crescimento	elevado	como	a	China	e	a	Índia	também	terão	que	orquestrar	uma	mudança	
brusca	na	eficiência	energética.	O	trabalho	e	investimento	implicados	podem	também	
contribuir	para	o	crescimento	económico	e	para	o	emprego,	especialmente	no	sector	da	
construção.	A	economia	energética	é	a	solução	com	menos	custos	para	a	redução	dos	gases	
com	efeito	de	estufa.1	

Estes	decréscimos	significativos	são	exequíveis.	Uma	grande	parte	da	energia	dos	
edifícios	é	desperdiçada	como	resultado	de	projectos	de	má	qualidade,	tecnologia	
inadequada	e	práticas	inapropriadas.	As	empresas	têm	de	aplicar	competências	e	recursos	
financeiros	para	desenvolver	e	promover	novas	abordagens	à	eficiência	energética	mas	
a	transformação	não	será	alcançada	apenas	através	do	mercado.	Os	profissionais	da	
construção,	os	proprietários	e	os	utilizadores	não	compreendem	a	urgência	e	continuam	
desmotivados	para	agir.	A	inércia	da	tendência	actual	constitui	um	entrave	ao	progresso	
e	os	critérios	financeiros	de	curto	prazo	impedem	muitos	investimentos	em	eficiência	
energética.	Impõe-se	uma	intervenção	governamental	para	promoção	da	transparência	do	
consumo	de	energia	nos	edifícios	e	estímulo	da	transformação	dos	modelos	empresariais	
para	alterar	rapidamente	o	consumo	de	energia	em	todo	o	sector	da	construção	–	em	
todos	os	países,	nos	edifícios	existentes	e	nos	novos,	nos	imóveis	residenciais	e	nos	
comerciais.	

Todas	as	partes	interessadas	do	sector	da	construção	têm	de	adoptar	um	sentido	de	urgência	
e	uma	nova	mentalidade	na	qual	a	energia	dos	edifícios	constitua	uma	das	principais	priori-
dades.	As	empresas	só	terão	sucesso	se	apoiarem	uma	transformação	do	sector,	adoptando	
tecnologias	e	modelos	empresariais	revolucionários.	Os	decisores	públicos	têm	de	introduzir	
estruturas	regulamentares	sólidas	que	apoiem	a	transformação	do	mercado.

A	intervenção	é	essencial	como	parte	da	resposta	mundial	às	alterações	climáticas	uma	vez	
que	a	utilização	de	energia	nos	edifícios	representa	30-40%	do	consumo	final	de	energia2	e	
das	emissões	de	dióxido	de	carbono	na	maioria	dos	países.	As	emissões	podem	ser	limitadas	
através	da	restrição	do	conteúdo	de	carbono	das	fontes	de	energia	(incluindo	a	utilização	de	
energia	renovável)	mas	o	projecto	EEE	concentrou-se	nos	três	elementos	seguintes:	

1	 Redução	da	procura	de	energia	–	incluindo	a	utilização	de	designs,	materiais	e	
equipamento	com	maior	eficiência	energética	

2	 Produção	de	energia	no	local	–	a	partir	de	fontes	renováveis	e	de	outros	recursos	
desperdiçados

3	 Utilização	de	redes	inteligentes	–	produção	de	excedentes	em	determinados	edifícios	
utilizados	para	alimentação	da	rede.

A	participação	numa	transição	estável	para	um	mundo	de	baixo	consumo	energético	
constitui	uma	boa	opção	empresarial.	A	energia	é	vital	para	os	negócios,	que	prosperam	
melhor	em	ambientes	económicos	e	sociais	estáveis.	Esta	estabilidade	é	ameaçada	pela	
insegurança	energética	e	pelas	alterações	climáticas.	A	volatilidade	nas	reservas	e	nos	
preços	da	energia	é	perturbadora;	a	convulsão	social	decorrente	de	alterações	climáticas	
graves	seria	prejudicial	para	as	economias,	as	pessoas	e	o	ambiente.	A	utilização	de	mais	
energias	renováveis	e	com	baixo	teor	de	carbono	pode	ajudar	mas	a	redução	do	consumo	
de	energia	é	fundamental,	uma	vez	que	se	prevê	que	essas	fontes	de	energia	tenham	um	
crescimento	lento	e	se	impõe	uma	intervenção	séria	imediata.

Uma análise quantificada única 

As	nossas	conclusões	e	recomendações	são	o	resultado	de	uma	análise	de	quatro	anos	
da	energia	dos	edifícios,	sustentada	por	uma	base	de	dados	exaustiva	sobre	energia	
dos	edifícios	e	um	sofisticado	modelo	informático	desenvolvido	para	este	projecto.	Este	
modelo	é	o	primeiro	do	seu	género	a	prever	a	forma	como	variáveis	como	factores	

“O desafio é fazer as pessoas 
entenderem que se trata de uma 
oportunidade”	

Participante	no	workshop	financeiro	do	EEE
Outubro	de	2008
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políticos	e	regulamentares,	sinais	de	preços	e	alteração	de	comportamentos	pode	afectar	
a	utilização	global	de	energia	em	edifícios,	com	base	em	dados	pormenorizados	das	
características	dos	edifícios	e	da	utilização	de	energia	em	subsectores	específicos.3	A	nossa	
análise (ver capítulo 2) apresenta	de	forma	clara	o	grau	do	desafio	e	a	impossibilidade	de	o	
ultrapassar	com	as	actuais	taxas	de	progresso.

A	nossa	conclusão:	nas	actuais	condições	financeiras	e	políticas,	os	decisores	na	área	
da	construção	não	vão	investir	o	suficiente	na	eficiência	energética,	mesmo	com	
investimentos	saldados	durante	o	tempo	de	vida	de	um	projecto.	O	calendário	financeiro	
dos	proprietários	de	edifícios	residenciais	e	comerciais	é	geralmente	demasiado	apertado	
para	permitir	adaptações	que	resultem	em	economia	energética	e	que	sejam	liquidados	
durante	o	tempo	de	vida	dos	investimentos.	

Existe uma oportunidade enorme

Impõe-se	encontrar	formas	de	conseguir	os	investimentos	necessários	com	o	
constrangimento	de	calendários	financeiros	reduzidos.	Esta	constitui	uma	excelente	
oportunidade	para	as	empresas	desenvolverem	novos	produtos	e	serviços	que	reduzam	
com	custo-eficácia	o	encargo	da	energia	sobre	os	consumidores,	os	países	e	o	clima.	Este	
mercado	pode	valer	entre	0,9	e	1,3	biliões	de	dólares. (Ver capítulo 3.)

Tanto	os	edifícios	novos	como	os	existentes	podem	ser	tornados	mais	eficientes	em	termos	
de	energia	através	de	uma	combinação	de	medidas	passivas	e	activas	de	concepção	e	
funcionamento.	A	integração	das	melhores	soluções	técnicas	e	de	design	em	edifícios	
novos	e	já	existentes	pode	reduzir	a	utilização	de	energia	em	cerca	de	dois	terços,	sem	
considerar	a	melhoria	de	desempenho	de	pequenos	aparelhos	e	equipamentos	utilizados	
no	edifício.	Já	existem,	em	muitos	países,	algumas	casas	com	consumo	muito	baixo	de	
energia,	demonstrando	que	os	nossos	objectivos	energéticos	são	tecnicamente	exequíveis	
(ver	exemplos	ao	longo	do	presente	relatório).	No	entanto,	estes	exemplos	mostram	
muito	poucos	sinais	de	serem	alargados	à	escala	global.	Os	edifícios	de	baixo	perfil	
energético	terão	de	ser	a	norma	em	vez	de	serem	considerados	projectos	inovadores	

“Os negócios são tipicamente 
progressivos, não radicais. 
Mas precisamos de tecnologias 
revolucionárias.”	

Participante	no	workshop	sobre	comportamentos	do	EEE
Agosto	de	2008

Três alavancas para a transformação 

No	primeiro	relatório,	identificámos	três	alavancas	empresariais,	sustentadas	por	
uma	estrutura	apropriada	de	políticas,	para	transformar	o	sector	da	construção.	
Estas	foram	a	base	do	trabalho	descrito	neste	relatório:	

1	 Os	adequados	mecanismos	financeiros	e	parcerias	para	valorizar	a	energia	
aos	olhos	dos	envolvidos	no	desenvolvimento,	funcionamento	e	utilização	
dos	edifícios	e	para	estimular	o	investimento	em	eficiência	energética.	

2	 Uma	abordagem	holística	do	planeamento,	do	plano	urbano	aos	edifícios	
individuais,	para	instigar	a	interdependência	e	a	responsabilidade	
partilhada	entre	os	vários	intervenientes	da	cadeia	de	valor	da	construção.	
Está	relacionada	com	design	integrado,	incentivos	que	estimulam	
uma	intervenção	construtiva	global	em	vez	de	encorajar	alterações	
exclusivamente	em	elementos	específicos	e	utilização	de	tecnologia	
avançada	como	parte	de	uma	solução	integrada	de	redução	energética.	

3	 Mudanças	de	comportamento	para	promover	a	intervenção	para	a	eficiência	
energética	por	profissionais	da	construção	e	utilizadores	dos	edifícios.	
São	necessárias	abordagens	variadas	para	motivar	as	pessoas,	incluindo	
campanhas	de	mobilização,	incentivos	claros,	formação	e	educação.	

Estas	três	alavancas	têm	de	ser	sustentadas	por	estruturas	de	políticas,	incluindo	
regulamentação	específica,	política	fiscal	e	subsídios,	educação	e	formação.
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O falso optimismo gera complacência

Existem	várias	barreiras	contra	o	progresso	rápido.	Estas	vão	de	falhas	do	mercado	e	
das	políticas,	passando	pela	falta	de	informação	e	compreensão	dos	profissionais,	ao	
comportamento	dos	utilizadores	de	edifícios.

Algumas	análises	identificaram	investimentos	úteis	em	eficiência	energética,	como	o	
isolamento	dos	edifícios,	que	têm	custos	muito	baixos	ou	mesmo	negativos	durante	o	
tempo	de	vida	do	investimento.4	Outros	sugerem	que	o	potencial	em	termos	de	design	
e	tecnologia	é	tão	grande	que	um	aumento	relativamente	pequeno	no	custo	do	carbono	
(através	de	um	imposto	sobre	o	carbono	ou	um	sistema	de	limitação	e	comércio	de	
emissões	(cap-and-trade),	por	exemplo)	tornaria	custo-eficazes	os	investimentos	adicionais.	

Estas	projecções	são	optimistas	pelas	seguintes	razões	económicas	e	estruturais	mas	
também	porque	pressupõem	que	a	eficiência	energética	dos	edifícios	é	considerada	
importante	e	urgente,	uma	mentalidade	que	não	existe	actualmente.

Em	primeiro	lugar,	o	nosso	trabalho	de	modelização,	baseado	em	subsectores	de	
construção	específicos	e	critérios	de	decisão	realistas,	sugere	que,	em	princípio,	as	medidas	
com	um	impacto	substancial	não	cumprem	os	requisitos	normais	do	investimento	
financeiro	pelo	que	a	sua	implementação	é	improvável.	As	oportunidades	que	podem	ser	
justificadas	ao	abrigo	de	critérios	financeiros	normais	só	deverão	reduzir	marginalmente	
o	consumo	total	de	energia.	As	decisões	de	investimento	na	construção,	tanto	no	sector	
residencial	como	comercial,	baseiam-se	normalmente	em	horizontes	de	curto	prazo.	O	
“custo	inicial”	é	especialmente	significativo	nos	investimentos	residenciais.5	Assim,	não	
são	efectuados	investimentos	em	eficiência	energética,	apesar	de	estes	serem	liquidados	
durante	o	tempo	de	vida	do	projecto.	

Em	segundo	lugar,	existem	vários	obstáculos	estruturais	que	inibem	significativamente	a	
taxa	provável	de	adesão	dos	investimentos,	mesmo	que	financeiramente	atractivos:

•	 Falta	de	transparência	sobre	utilização	de	energia	e	respectivo	custo,	resultando	numa	
focalização	limitada	nos	custos	da	energia	por	todos	os	intervenientes	na	cadeia	de	
valor	da	construção,	sendo	menosprezadas	oportunidades	de	investimento	viáveis	e	
instaladas	tecnologias	sem	níveis	óptimos	de	funcionamento

•	 Políticas	públicas	que	não	estimulam	as	abordagens	e	práticas	com	maior	eficiência	
energética	ou	que	as	desencorajam	de	forma	activa

•	 Adiamento	e	fraca	aplicação	de	políticas	e	códigos	de	construção	em	todos	os	países	

•	 Complexidade	e	fragmentação	da	cadeia	de	valor	da	construção,	inibindo	uma	
abordagem	holística	da	concepção	e	utilização	dos	edifícios	(descritas	no	nosso	
primeiro	relatório6)

•	 Actual	falta	de	oferta	adequada	(soluções	de	eficiência	energética	acessíveis	e	de	
qualidade	para	construções	novas	e	obras	de	readaptação,	adequadas	aos	contextos	
locais)

•	 Repartição	de	incentivos	entre	proprietários	e	utilizadores	de	edifícios,	o	que	significa	
que	os	retornos	dos	investimentos	em	eficiência	energética	não	se	destinam	aos	
investidores	(ver capítulo 2)

•	 Insuficiente	sensibilização	e	compreensão	da	eficiência	energética	entre	os	profissionais	
da	construção	–	identificado	na	investigação	EEE	publicada	no	nosso	primeiro	relatório	
–	limitando	o	seu	envolvimento	em	actividades	de	construção	sustentável	e	resultando	
na	instalação	sem	qualidade	do	equipamento	relacionado	com	energia.7

O	resultado	é	o	fraco	progresso	na	eficiência	energética	e	o	fracasso	no	alcance	da	
economia	energética	indispensável.	Por	exemplo,	as	nossas	simulações	sugerem	que	
as	políticas	actuais	não	vão	evitar	o	aumento	de	utilização	de	energia	em	habitações	
unifamiliares	em	França	e	multifamiliares	na	China.	A	energia	utilizada	em	escritórios	no	
Japão	vai	decrescer,	embora	num	grau	muito	distante	do	suficiente.
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Evolução da energia dos edifícios: Três cenários

Desenvolvemos	três	cenários	para	a	forma	como	o	mercado	da	energia	dos	edifícios	
pode	evoluir	nas	próximas	décadas,	sublinhando	a	necessidade	de	uma	abordagem	de	
transformação	(ver figura 2).	Os	cenários	constituem	futuros	alternativos,	não	previsões.	
Ajudam	a	identificar	ameaças	e	oportunidades	e	auxiliam	as	empresas	no	planeamento	de	
várias	contingências.	As	hipóteses	de	futuro	aqui	descritas	disponibilizam	a	estrutura	e	os	
conceitos	que	foram	utilizados	no	nosso	modelo	(ver capítulo 2) e	ajudam-nos	a	entender	
o	enorme	desafio	que	o	mundo	enfrenta	na	erradicação	do	desperdício	energético	dos	
edifícios.	

Transformação

Hoje 2050

Tempo

Sonambulismo

Demasiado pouco, 
demasiado tardeCo
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Figura 2

Três	cenários	para	o	consumo	de	energia	em	
edifícios

Sonambulismo até às crises

O	caminho	do	Sonambulismo	atinge	progressos	ocasionais	mas	estes	perdem-se	e	o	
consumo	total	de	energia	é	muito	superior	em	2050.	O	número	de	edifícios	com	baixo	
perfil	energético	cresce	irregular	e	lentamente.	

Este	cenário	considera	a	continuação	das	actuais	tendências	na	urbanização,	crescimento	
económico	e	utilização	de	energia,	sem	nenhuma	tentativa	sustentada	para	abordar	
a	eficiência	energética.	O	resultado	é	uma	série	de	crises	económicas	provocadas	por	
aumentos	súbitos	nos	preços	da	energia,	perturbações	na	oferta	e	ocorrência	de	condições	
meteorológicas	extremas.	
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Desenvolve-se	um	padrão	de	medidas	severas	e	altamente	reactivas,	provocando	
volatilidade	e	incerteza	que	prejudicam	os	negócios	e	diminuem	o	investimento.	A	
transição	para	uma	maior	eficiência	energética	é	dispendiosa	e	árdua,	incluindo	medidas	
de	emergência	que	podem	ser	contraproducentes.	Passadas	as	crises,	as	pessoas	retomam	
os	hábitos	anteriores	e	há	pouco	progresso.

As	respostas	de	emergência	ocasionam	regulamentação	e	legislação	precipitadas,	incerteza	
e	instabilidade	que	prejudicam	o	investimento	empresarial.	

Demasiado pouco, demasiado tarde

Neste	cenário,	o	desenvolvimento	de	edifícios	com	baixo	perfil	energético	é	ainda	
demasiado	lento,	com	a	retoma	dos	níveis	actuais	de	consumo	energético	em	2050.

Este	cenário	descreve	a	continuação	do	actual	modelo	de	“muito	debate	e	pouca	acção”.	
A	consciência	aumenta	mas	a	intervenção	é	fragmentada	em	vez	de	coordenada.	Algumas	
medidas	preliminares	têm	sucesso	através	de	classificações	voluntárias	ou	obrigatórias	e	outra	
regulamentação.	Verifica-se,	em	certa	medida,	uma	mudança	de	comportamentos,	com	uma	
maior	sensibilização	para	a	sustentabilidade	e	para	o	papel	dos	indivíduos	na	economia	de	
energia.	Há	mais	investimento	em	edifícios	com	eficiência	energética	e	uma	aceleração	do	
desenvolvimento	tecnológico.	

Estas	mudanças	ocorrem	em	vários	países	mas	são	ainda	de	pequena	escala,	fragmentadas	
e	não	conseguem	penetrar.	Os	progressos	são	demasiado	lentos	e	de	pequena	escala	
para	compensar	o	crescente	número	de	edifícios	e	os	maiores	níveis	de	serviço.	Para	as	
empresas,	as	oportunidades	são	demasiado	fragmentadas	para	justificar	um	investimento	
significativo.

Transformação do mercado

A	transformação	é	o	único	cenário	que	inclui	uma	economia	energética	substancial,	
necessária	em	todo	o	parque	edificado.	

Neste	cenário,	os	preços	da	energia	permanecem	altos	e	estáveis,	instigando	as	pessoas	
a	reduzir	o	consumo.	São	aplicados	códigos	de	construção	mais	rígidos	para	edifícios	
novos	e	já	existentes;	são	implementadas	novas	políticas	de	energia	e	alteração	climática;	
são	adquiridas	novas	competências;	e	surgem	novos	mecanismos	de	financiamento.	Com	
o	tempo,	os	requisitos	de	desempenho	exigem	edifícios	com	elevados	desempenhos	
energéticos.	Tudo	isto	faz	parte	de	uma	abordagem	global	coordenada	às	ameaças	
económicas,	sociais	e	ambientais	decorrentes	da	alteração	climática.	

A	sensibilização	generalizada	para	as	prioridades	energéticas	promove	uma	mudança	de	
comportamentos	e	provoca	a	rápida	adesão	a	tecnologias	e	práticas	com	maior	eficiência	
energética.	O	cenário	de	Transformação	resulta	em	oportunidades	empresariais	mais	
substanciais	e	sustentadas	para	os	sectores	da	energia	e	da	construção.

Serviços de energia e influências da energia

Este	relatório	focaliza-se	na	utilização	de	energia	e	na	eficiência	energética,	baseado	na	
missão	do	projecto	e	no	objectivo	fundamental	de	redução	da	utilização	dos	recursos.	
Mas	a	energia	é	mais	valorizada	pelo	que	permite	do	que	em	si	mesma.	As	pessoas	
não	querem	“mais	energia”;	querem	mais	dos	serviços	proporcionados	pela	energia:	
aquecimento,	refrigeração,	iluminação	e	comunicações.	

A	boa	notícia	é	que	as	pessoas	ficam	satisfeitas	com	menos	energia	desde	que	essa	energia	
lhes	forneça	o	mesmo	nível	de	serviços.	A	má	notícia	é	que,	uma	vez	que	a	energia	não	
tem	um	valor	intrínseco,	a	conservação	da	mesma	tende	a	assumir	uma	baixa	prioridade	
para	a	maioria	dos	proprietários	e	operadores	de	edifícios.	
A	utilização	total	de	energia	nos	edifícios	é	determinada	por	três	factores	gerais:	a	
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dimensão	da	população,	os	metros	quadrados	de	construção	por	pessoa	e	a	energia	por	
metro	quadrado.	Pode	expressar-se	pela	seguinte	fórmula:

utilização total de energia = população x área per capita x energia por m2

Estes	componentes	são	afectados	directamente	por	várias	forças	e	indirectamente	pela	
actividade	económica	e	por	uma	série	de	políticas	governamentais.

As	principais	forças	motrizes	directas	são	as	condições	demográficas,	tendências	sociais	
e	culturais,	o	design	dos	edifícios	e	do	equipamento	e	o	clima.	Os	factores	culturais	
influenciam	os	níveis	de	conforto	considerados	aceitáveis.	As	tendências	sociais	
influenciam	a	dimensão	dos	agregados	familiares	e	consequentemente	a	área	e	o	
consumo	de	energia	por	pessoa.	Por	exemplo,	populações	envelhecidas	e	a	alteração	
de	estilos	de	vida	dão	origem	a	mais	agregados	unipessoais.	A	urbanização,	em	especial	
nos	países	em	desenvolvimento,	significa	mais	edifícios	multifamiliares,	que	normalmente	
são	mais	eficientes	em	termos	energéticos	do	que	as	habitações	unifamiliares.	Contudo,	
esta	tendência	pode	ser	invertida	se	a	prosperidade	incitar	as	pessoas	a	abandonarem	os	
centros	das	cidades,	criando	um	crescimento	urbano.	

As	condições	económicas	influenciam	as	deslocações	da	população	e	determinam	a	
prosperidade	subjacente.	Por	exemplo,	a	Europa	assistiu	a	uma	migração	de	Leste	para	
o	Ocidente,	ao	passo	que	na	China	o	declínio	económico,	com	o	fecho	das	fábricas,	
provocou	o	regresso	às	regiões	rurais	de	muitos	trabalhadores.

O	clima	influencia	a	procura	de	serviços	de	energia,	especialmente	de	aquecimento	e	
refrigeração.	O	design	dos	edifícios	e	a	escolha	do	seu	equipamento	determina	o	nível	de	
energia	exigido.

A	combinação	destes	factores	produz	duas	tendências	gerais	que	resultam	no	aumento	
alarmante	do	consumo	de	energia	dos	edifícios:

•	 Aumento	do	crescimento	populacional,	da	prosperidade	e	da	urbanização	nos	países	
em	desenvolvimento

–	 Espera-se	que	a	China	some	o	dobro	do	espaço	actual	para	escritórios	nos	EUA	
entre	2000	e	2020.8	Em	2030,	cerca	de	60%	da	população	chinesa	será	urbana,	
em	comparação	com	menos	de	40%	em	2005.	

–	 A	vida	urbana,	os	salários	mais	altos	e	um	maior	acesso	a	tecnologias	estão	
associados	a	uma	utilização	de	energia	residencial	superior,	especialmente	para	
aquecimento	de	espaços	e	água,	aparelhos	e	equipamento	(ver figura 3). 

•	 Parque	edificado	ineficiente	nos	países	desenvolvidos,	aliado	a	um	crescimento	
contínuo	na	utilização	de	serviços	e	aparelhos

–	 Nos	países	desenvolvidos,	muitos	imóveis	antigos	construídos	antes	da	aplicação	
da	regulamentação	para	a	eficiência	energética	ainda	estarão	em	funcionamento	
em	2050.	Por	exemplo,	em	França,	os	edifícios	construídos	antes	de	1975,	altura	
em	que	foi	introduzida	a	primeira	regulamentação	térmica,	devem	representar	
mais	de	50%	do	parque	edificado	em	2050	

–	 Nos	países	desenvolvidos,	os	aparelhos	eram	responsáveis	apenas	por	16%	da	
energia	doméstica	em	1990	mas	esse	número	cresceu	para	21%	em	2005,	apesar	
da	maior	eficiência	dos	mesmos9	(ver figura 4).
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Projecções	para	a	população	urbana	e	rural	na	China
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A disparidade da energia dos edifícios 

Os	edifícios	são	responsáveis	por	30%	a	40%10	da	utilização	de	energia	primária	na	
maioria	dos	países.	A	energia	não	sustentável	aumenta	em	todos	os	sectores	devido	ao	
crescimento	da	população	mundial	(que	se	prevê	ser	50%	superior	em	2050	em	relação	a	
2000)	e	à	crescente	utilização	de	energia	por	pessoa	decorrente	da	melhoria	dos	níveis	de	
vida.	O	principal	desafio	é	harmonizar	o	crescimento	populacional	e	a	melhoria	dos	níveis	
de	vida	nas	economias	em	desenvolvimento,	promovendo	ao	mesmo	tempo	um	futuro	
global	sustentável.

A	Agência	Internacional	de	Energia	(AIE)	reclamou	uma	redução	total	de	77%	ou	48	
gigatoneladas	nas	emissões	de	carbono	em	relação	às	emissões	do	business-as-usual	(BAU)	
em	todos	os	sectores	para	2050 (ver figura 5).	Considerando	tanto	as	emissões	directas	
como	indirectas,	os	edifícios	são	responsáveis	por	cerca	de	18,2	gigatoneladas	das	48	
gigatoneladas	de	redução,	sendo	que	a	AIE	pede	uma	redução	de	8,2	gigatoneladas	
directamente	através	de	medidas	de	eficiência	energética	dos	edifícios.	A	percentagem	
de	redução	necessária	num	edifício	específico	ou	ao	nível	de	um	subsector	pode	variar	
consideravelmente	em	relação	ao	objectivo	absoluto,	com	base	nas	condições	geográficas,	
climáticas,	económicas	e	nos	padrões	culturais	de	utilização.	Os	edifícios	também	
podem	participar	na	redução	das	emissões	de	carbono	decorrentes	da	produção	de	
energia	eléctrica	adoptando	energias	renováveis	produzidas	no	local	e	outras	tecnologias	
de	produção	local	mais	eficientes,	contribuindo	para	uma	redução	superior	às	8,2	
gigatoneladas	pedidas.	

As	nossas	projecções	para	as	regiões	consideradas	no	estudo	EEE	demonstram	que,	
com	as	tendências	actuais,	o	Brasil,	a	China	e	a	Índia	vão	atingir	o	“Nível	de	Alto	
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Figura 5 

A	disparidade	da	energia	dos	edifícios:	Os	edifícios	
têm	de	contribuir	com	17%	de	poupança	de	
emissões	até	2050
(Fonte:	Energy	Technology	Perspectives	2008,	AIE	2008)
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Desenvolvimento”	de	acordo	com	a	definição	das	NU,	mas	o	nível	de	consumo	de	energia	
em	edifícios	nas	seis	regiões	do	EEE,	à	excepção	da	Índia,	vai	disparar	para	além	do	nível	
necessário	para	alcançar	o	objectivo	da	AIE	(ver figura 6).	Para	alcançar	esse	objectivo,	o	
consumo	médio	de	energia	dos	edifícios	por	pessoa	em	2050	terá	que	ser	inferior	à	média	
actual	para	as	seis	regiões	do	EEE.	Tendo	em	consideração	o	crescimento	populacional,	
traduz-se	numa	redução	média	de	cerca	de	60%11	na	energia	dos	edifícios	para	as	regiões	
do	EEE,	implicando	que	os	países	com	maiores	consumos	intensivos	de	energia	(tal	como	
os	EUA)	terão	de	se	posicionar	pelo	menos	80%	abaixo	do	BAU	em	2050.	Este	é	um	
desafio	enorme,	dada	a	melhoria	dos	níveis	de	vida	e	os	actuais	padrões	de	utilização	de	
energia.

Uma	intervenção	“demasiado	pouco,	demasiado	tarde”,	com	uma	contínua	melhoria	
marginal	na	eficiência	energética,	ficará	longe	de	compensar	o	crescimento	da	procura	de	
energia	dos	edifícios,	tornando	impossível	alcançar	as	reduções	necessárias	no	consumo	
total	de	energia.

Impõe-se	uma	intervenção	urgente	decorrente	dos	calendários	envolvidos	no	sector	da	
construção.	Os	edifícios,	ao	contrário	dos	automóveis,	duram	décadas	ou	mesmo	séculos	
em	alguns	países.	Todo	o	parque	automóvel	de	um	país	pode	ser	renovado	em	doze	
anos,	criando	rapidamente	espaço	para	novas	tecnologias	e	maior	eficiência.	Mas	os	
edifícios	construídos	agora	provavelmente	ainda	vão	estar	de	pé	no	final	do	século.	No	
cenário	BAU,	com	melhorias	marginais,	o	objectivo	não	será	atingido.	Precisamos	de	uma	
transformação	do	sector	da	construção	na	direcção	do	balanço	energético	zero.
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Figuras 7 e 8 
Intensidade energética (por unidade área) vs. 
utilização total de energia, edifícios comerciais e 
residenciais dos EUA
(Fonte: Energy Information Administration 
(2003) Commercial Buildings Energy 
Consumption Survey e 2005 Residential Energy 
Consumption Survey)
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Um sector complexo exige uma abordagem segmentada

Este	é	um	sector	complexo	com	grandes	variações	em	termos	de	edifícios	e	consumo	de	
energia	de	país	para	país,	de	uma	zona	climática	para	outra	e	entre	tipos	de	edifícios.

A	natureza	da	decisão	sobre	utilização	da	energia	nos	edifícios	implica	que	se	adopte	uma	
abordagem	“bottom-up”	para	identificar	as	barreiras	à	eficiência	energética	e	os	meios	
para	as	ultrapassar,	em	vez	de	se	proporem	medidas	“top-down”	baseadas	em	dados	e	
análises	económicas.	Esta	análise	ascendente	tem	de	ser	aplicada	individualmente	aos	
subsectores	da	construção,	com	base	nas	suas	características	específicas	de	utilização	de	
energia.

Optámos	por	incidir	sobre	os	maiores	subsectores	em	termos	de	utilização	total	de	
energia:	residencial	(dividido	entre	habitações	unifamiliares	e	multifamiliares),	escritórios	
e	retalho.	Em	conjunto	representam	mais	de	metade	da	energia	utilizada	em	edifícios	nas	
seis	regiões	abrangidas	pelo	projecto.	Outros	subsectores	(como	o	serviço	alimentar)	são	
mais	intensivos	em	energia	mas	no	total	não	utilizam	tanta	energia	(ver figuras 7 e 8).

Considerámos	as	políticas,	opções	de	construção,	considerações	financeiras	e	
comportamentos	directamente	relevantes	para	cada	um	destes	subsectores	e	utilizámos	
esta	análise	para	identificar	temas	comuns	aplicáveis	a	todos	os	edifícios.	Os	subsectores	
são	analisados	no	capítulo	seguinte.

Alcançar a transformação

O	progresso	necessário	não	será	alcançado	
unicamente	através	do	mercado.	As	forças	
de	mercado	terão	de	ser	complementadas	
com	ambientes	regulamentares	eficazes	
e	mudanças	de	comportamento	
fundamentais.	Para	entender	a	forma	como	
os	edifícios	com	baixo	perfil	de	energia	
podem	constituir	um	componente	de	
desenvolvimento	humano	contínuo,	temos	
que	responder	às	seguintes	perguntas	
chave:

1	 Como	podemos	promover	a	transpa-
rência	do	consumo	de	energia	em	
edifícios,	difundindo	conhecimento	
sobre	como	e	onde	a	energia	é	utilizada?	

2	 Como	podemos	criar	incentivos	que	
premeiem	o	progresso	e	penalizem	
fracos	desempenhos?

3	 Como	podemos	financiar	o	custo	do	
desenvolvimento	e	da	comercialização	
de	novas	tecnologias?

4	 Como	podemos	ultrapassar	a	barreira	
do	custo	inicial	e	dos	investimentos	
de	horizontes	de	curto	prazo	que	
impedem	o	investimento	em	eficiência	
energética?

5	 Como	podemos	propagar	boas	
práticas	e	inovação	em	medidas	
e	mecanismos	financeiros,	novas	
tecnologias	e	comportamentos?
	

6	 Como	podemos	desenvolver	uma	
mentalidade	de	baixo	perfil	energético	
de	forma	que	a	eficiência	energética	
faça	parte	do	estilo	de	vida	moderno	
e	seja	uma	fonte	de	vantagem	
competitiva?

7	 Como	podemos	chegar	à	acção:	
mudanças	de	comportamento	em	
todo	o	sector	da	construção	bem	
como	nos	utilizadores	de	edifícios?
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2.	Casas,	escritórios,	lojas:	
Análise	de	subsectores
Para	entender	as	influências	da	energia	e	a	forma	de	ultrapassar	as	barreiras	à	
transformação,	examinámos	as	características	de	quatro	subsectores	chave	que	em	
conjunto	representam	mais	de	50%	do	consumo	de	energia	dos	edifícios	nas	nossas	seis	
regiões.	Este	capítulo	descreve	a	análise	detalhada	e	a	modelização.	Inclui	resumos	dos	
estudos	de	caso	em	França	(habitação	unifamiliar),	na	China	(habitação	multifamiliar)	e	
no	Japão	(escritórios),	apresentando	as	tendências	energéticas	para	2050	nas	condições	
actuais	e	após	a	transformação.	Ver	a	caixa	na	página	21	para	uma	explicação	do	modelo.

Depois	de	identificadas	as	barreiras,	fazemos	recomendações	para	cada	subsector,	nas	
quais	se	baseiam	as	recomendações	globais	do	último	capítulo.
.

Repartição de incentivos

Uma	barreira	significativa	comum	a	todos	os	tipos	de	edifícios	que	não	são	propriedade	
directa	dos	utilizadores	é	designada	como	a	repartição	de	incentivos.	Aplica-se	aos	
edifícios	residenciais	e	comerciais	e	significa	que	os	benefícios	da	economia	energética	
não	vão	para	o	investidor.	Por	exemplo,	o	proprietário	é	provavelmente	o	responsável	
pelo	investimento	na	eficiência	energética	mas	o	ocupante	pode	ser	o	beneficiário	de	
contas	de	energia	mais	baixas.	Isto	significa	que	o	proprietário	não	tem	incentivo	directo	
ao	investimento	(embora	os	senhorios	possam	beneficiar	de	rendas	mais	altas12).	Por	
outro	lado,	se	o	senhorio	for	responsável	pelas	contas	de	energia,	o	inquilino	não	tem	
um	incentivo	directo	para	economizar	energia.	Ver	tabela	1	para	resumo	das	relações	de	
repartição	de	incentivos.

As	relações	senhorio/inquilino	são	também	complicadas	por	práticas	de	facturação	que	
podem	implicar	que	os	inquilinos	não	paguem	especificamente	pela	energia	utilizada.	
Muitos	apartamentos	e	escritórios	em	blocos	de	ocupação	múltipla	não	têm	sistemas	
de	aquecimento	ou	contadores	de	medição	de	consumo	individuais.	Os	custos	com	o	
aquecimento	podem	estar	incluídos	na	renda	ou	serem	cobrados	aos	inquilinos	com	base	
em	critérios	como	a	área,	pelo	que	o	inquilino	não	terá	incentivos	à	poupança	de	energia.	
Quando	o	consumo	real	é	cobrado	aos	inquilinos,	normalmente	a	utilização	de	energia	
decresce	10	a	20%.13

Responsabilidade	
pelas	contas	de	energia

Consequência

Senhorio

Inquilino

Incentivo	ao	investimento

Sem	incentivo	ao	investimento

Sem	incentivo	à	poupança	de	energia

Incentivo	à	poupança	de	energia

Tabela 1

Repartição	de	incentivos	ao	investimento	e	à	
economia	de	energia Senhorio	 Inquilino
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Figura 9 

Um	resumo	do	modelo	EEE

O modelo EEE

O	modelo	de	simulação	quantitativa	EEE	é	uma	abordagem	única	na	análise	da	
energia	dos	edifícios.	Simula	as	acções	dos	decisores	face	à	escolha	de	investimentos	
numa	variedade	de	opções	de	design	e	construção,	projectando	a	resposta	do	
mercado	a	uma	combinação	de	pacotes	financeiros,	técnicos,	comportamentais	e	de	
políticas.

O	modelo	analisa	a	utilização	de	energia	em	cerca	de	20	milhões	de	imóveis,	
número	que	cresce	para	30	milhões	em	2050,	considerando	mais	de	500	opções	
potenciais	de	construção	em	24	subsistemas	de	construção	relacionados	com	
energia.	Ver	figura	9	para	uma	ilustração	simplificada.

As	decisões	são	simuladas	comparando	o	valor	actual	líquido	das	opções	disponíveis	
com	uma	escolha	baseada	em	critérios	financeiros	e	limitada	(no	cenário	de	base)	
às	opções	com	um	custo	inicial	situado	nos	25%	mais	baixos.	(Os	pressupostos	
variam	em	simulações	alternativas.)	O	modelo	calcula	o	valor	actual	líquido	para	
um	horizonte	temporal	de	5	anos.	O	horizonte	temporal	é	alargado	para	10	e	20	
anos	para	testar	o	impacto	de	critérios	ou	modelos	financeiros	mais	flexíveis	que	
distribuem	os	retornos	por	um	período	mais	longo.

Para	cada	submercado	foram	criados	vários	“casos	de	referência”	que	representam	
o	âmbito	das	combinações	de	edifícios	e	energia	nesse	mercado.	As	bases	de	dados	
de	edifícios	foram	desenvolvidas	pelo	EEE	em	parceria	com	quatro	universidades	
de	destaque.14	O	consumo	de	energia	de	cada	caso	de	referência	e	de	cada	pacote	
potencial	de	projecto	e	construção	foi	calculado	através	de	uma	ferramenta	de	
análise	da	energia	dos	edifícios	comercialmente	disponível,	que	considerou	todas	as	
interacções	complexas	dos	sistemas	dos	edifícios.	O	preço	de	cada	opção	foi	fixado	
utilizando	dados	de	mercado	e	especialistas	em	custos.

O	modelo	considerou	todos	os	sistemas	dos	edifícios	que	contribuem	para	a	
utilização	de	energia.	As	opções	de	eficiência	energética	incluíram	progressos	
conhecidos	ou	pendentes	em	sistemas	de	envolvência	de	edifícios,	iluminação,	
aquecimento,	ventilação,	ar	condicionado,	água	quente	para	uso	doméstico	e	
aparelhos.	Para	a	produção	de	electricidade	no	local	consideraram-se	principalmente	
sistemas	solares	fotovoltaicos.

O	modelo	apresenta	projecções	de	resultados	em	intervalos	de	5	anos	até	2050,	
tendo	em	conta	o	crescimento	líquido	esperado	para	os	edifícios	durante	o	período,	
bem	como	as	taxas	de	substituição	natural	para	cada	item	de	equipamento.	Os	
resultados	do	modelo	são:

•	 Consumo	total	e	líquido	de	energia	(níveis	primário	e	local)	e	emissões	de	CO2	
(por	edifício	e	totais	do	submercado),	incluindo	a	produção	no	local

•	 Investimentos	e	custos	operacionais	(por	habitação	e	totais	do	submercado)
•	 Crédito,	subsídios	e	impostos	relacionados	com	as	políticas	do	cenário
•	 Custo	total	das	políticas
•	 Oportunidade	de	negócio

A	informação	completa	sobre	o	modelo	e	a	simulação	dos	casos	dos	submercados	
estão	disponíveis	no	website	do	EEE	em	www.wbcsd.org/web/eeb.htm.

Sem	incentivo	à	poupança	de	energia

Incentivo	à	poupança	de	energia
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Subsectores	residenciaiss

Os	subsectores	residenciais	utilizam	significativamente	mais	energia	do	que	os	edifícios	
comerciais	em	cada	uma	das	seis	regiões	EEE.	A	fragmentação	da	propriedade	é	um	
desafio	chave	–	os	decisores	individuais	no	âmbito	da	habitação	são	responsáveis	por	
níveis	de	utilização	de	energia	relativamente	baixos,	com	excepção	de	grandes	parques	
habitacionais	públicos	controlados	por	autoridades	públicas	locais.

Implementámos	análises	independentes	para	habitações	unifamiliares	e	multifamiliares	
para	entender	as	influências	e	barreiras	energéticas	específicas.	A	habitação	unifamiliar	
é	dominante	no	Brasil,	na	Índia	e	nos	EUA,	enquanto	nas	outras	regiões	as	opções	
unifamiliar	e	multifamiliar	são	praticamente	equivalentes (ver figura 10).	Esta	proporção	
pode	ser	alterada	em	consequência	de	várias	tendências	contrastantes:

•	 Os	aumentos	populacionais	vão	estimular	a	construção	multifamiliar	devido	a	uma	
mais	eficiente	utilização	do	solo

•	 A	crescente	urbanização	vai	aumentar	o	número	de	soluções	multifamiliares	devido	à	
escassez	de	solo	urbano

•	 O	desenvolvimento	económico	pode	ter	o	efeito	oposto	uma	vez	que,	à	medida	que	
dispõem	de	mais	recursos,	as	pessoas	tendem	a	optar	por	habitações	unifamiliares	

•	 O	envelhecimento	das	populações	provoca	o	decréscimo	da	densidade	populacional	e	
o	aumento	do	número	de	agregados	unipessoais.	

Figura 10 
Os números 

(Fontes:	EIA	DOE	dos	EUA	(2005),	Residential	
Energy	Consumption	Survey;	Federcasa,	Federação	
Italiana	para	a	Habitação	(2006),	Housing	Statistics	
of	the	European	Union	2005/2006;	Departamento	
de	Estatística,	Ministérios	dos	Assuntos	Internos	e	
Comunicações	(2003),	2003	Housing	and	Land	Survey	
(Japão);	investigação	do	grupo	principal	do	EEE)
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Factos 

•	 A	dimensão	do	agregado	médio	
(número	de	pessoas)	varia	de	2,4		
na	Europa	ocidental	para	5,2	na	
Índia	rural	

•	 70%	das	habitações	na	Índia	não	
têm	mais	do	que	duas	divisões

Por	exemplo,	o	agregado	médio	na	China	urbana	caiu	de	3,5	pessoas	em	1990	para	2,95	
em	2006.	No	mesmo	período,	o	rendimento	anual	per	capita	cresceu	de	1	516	yuan	per	
capita	para	12	719	yuan	per	capita15	(ver figura 11).

Consumo de energia

O	consumo	de	energia	residencial	está	em	crescimento	em	todas	as	regiões.	Esta	tendência	
reflecte	a	maior	dimensão	das	casas,	os	maiores	níveis	de	conforto	esperados	e	o	maior	
número	de	aparelhos	domésticos.	Nos	países	desenvolvidos,	as	habitações	multifamiliares	
utilizam	menos	energia	do	que	as	moradias	unifamiliares,	especialmente	devido	a	menores	
proporções	das	paredes	e	telhados,	que	limitam	as	perdas	e	ganhos	de	energia,	e	a	menores	
áreas	que	significam	um	menor	volume	para	aquecer	e	arrefecer.	Com	base	em	dados	dos	
EUA,	um	apartamento	médio	utiliza	cerca	de	metade	da	energia	anual	de	uma	moradia	
unifamiliar,	embora	a	menor	dimensão	signifique	uma	energia	por	metro	quadrado	superior	
(ver tabela 2).	Todas	as	principais	utilizações	de	energia	são	significantemente	superiores	em	
habitações	unifamiliares.

Figura 11 

Agregados	mais	pequenos	e	rendimentos	mais	
elevados	na	China
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As	utilizações	da	energia	diferem	grandemente	por	motivos	de	cultura,	clima	e	riqueza	
(ver figura 12).	O	aquecimento	do	espaço	é	dominante	na	Europa	e	no	norte	da	China,	
enquanto	o	aquecimento	da	água	é	muito	significativo	no	Japão.	Na	Índia	rural,	tal	
como	em	muitos	países	em	desenvolvimento	onde	muitas	pessoas	não	têm	acesso	à	
electricidade,	a	principal	utilização	da	energia	é	na	cozinha	(utilizando	biomassa).	O	
crescimento	da	riqueza	nos	países	em	desenvolvimento	vai	provocar	uma	maior	utilização	
da	energia	em	equipamento	básico,	aparelhos	e	bens	electrónicos.	

Tabela 2
Utilização e intensidade energética nas 
habitações dos EUA por metro quadrado 

(Fonte:	Energy	Information	Administration	dos	EUA	
(2005),	Residential	energy	consumption	survey)

	 Apartamentos 	Moradias	independentes

Consumo	total	(TWh)

Por	habitação	(KWh)

Por	pessoa	(KWh)

Por	metro	quadrado	(KWh)

264

15,760

7,740

212

2285

31,730

11,630

126

Figura 12 
Grandes	diferenças	na	dimensão	das	habitações	e	na	
utilização	doméstica	de	energia	entre	as	regiões	EEE
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Em	muitos	países,	os	imóveis	construídos	antes	da	aplicação	da	regulamentação	
energética	vão	constituir	metade	do	parque	edificado	em	2050.	Na	Europa,	50%	da	
habitação	actual	foi	construída	antes	de	1975	(ver figura 13).
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(milhões de metros quadrados) Figura 13 
Na	Europa	a	norma	é	a	habitação	antiga
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Moradias	unifamiliares

O	subsector	da	habitação	unifamiliar	é	o	maior	em	número	de	edifícios,	área	por	pessoa,	
consumo	de	energia	e	emissões	de	CO2.	Constitui	o	maior	sector	residencial	na	maioria	
dos	mercados.	Tendencialmente,	uma	população	cada	vez	mais	próspera	vai	preferir	
moradias	unifamiliares	maiores	e	melhor	equipadas,	resultando	num	aumento	substancial	
do	consumo	de	energia	na	ausência	de	uma	intervenção	vigorosa	no	sentido	da	redução	
da	utilização	de	energia.	A	intervenção	pode	ser	muito	eficaz	uma	vez	que	a	elevada	taxa	
de	propriedade	(até	90%	em	alguns	países)	significa	que	a	repartição	de	incentivos	é	um	
factor	significativo	(ver figura 14).

A	dimensão	das	habitações	constitui	uma	das	maiores	diferenças	entre	os	países.	As	casas	
nos	EUA	são	substancialmente	maiores	do	que	nos	outros,	com	a	Índia	na	outra	ponta	da	
escala	(ver figura 12).

Características energéticas

Nos	países	desenvolvidos,	as	pessoas	consomem	muito	mais	energia	nas	suas	casas	do	
que	nos	países	em	desenvolvimento.	Esta	tendência	reflecte	a	maior	dimensão	das	casas,	
os	maiores	níveis	de	conforto	esperados	e	o	maior	número	de	aparelhos	domésticos.	
O	consumo	de	energia	no	Japão	é	radicalmente	mais	baixo	uma	vez	que	as	pessoas	
aquecem	só	um	quarto	em	vez	da	casa	toda.	O	consumo	dos	países	em	desenvolvimento	
tem	aumentado	com	a	riqueza.

A	utilização	de	energia	tem	aumentado	como	consequência	de	uma	mudança	de	
comportamentos,	facto	que	é	especialmente	notório	no	que	se	refere	ao	aquecimento	
do	espaço,	utilização	principal	nos	climas	frios.	Por	exemplo,	nos	últimos	10	anos,	as	
temperaturas	interiores	aumentaram	cerca	de	3ºC	no	UK,	implicando	um	aumento	de	
20%	no	consumo	de	energia	para	aquecimento.
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Figura 14

Elevados níveis de propriedade na habitação 
unifamiliar nas regiões EEE
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Barreiras à redução da utilização de energia

Europa

A	readaptação	de	casas	antigas	e	ineficientes	constitui	o	maior	desafio	na	Europa.	Os	
proprietários	são	principalmente	influenciados	por	critérios	financeiros	e	pela	percepção	
das	consequências	de	conforto	e	de	estética	(mais	do	que	especificamente	por	motivos	
de	economia	energética).	Por	exemplo,	em	França	as	pessoas	instalaram	painéis	solares	
em	parte	para	demonstrar	o	seu	compromisso	com	a	energia	renovável	mas	também	
porque	está	na	moda	e	porque	recebem	do	seu	fornecedor	de	energia	tarifas	feed-in	
muito	vantajosas.	Da	mesma	forma,	generalizou-se	a	substituição	de	janelas,	apoiada	por	
reembolsos	fiscais	que	reduzem	os	custos	iniciais.	Os	fornecedores	de	janelas	afirmam	que	
a	maioria	dos	proprietários	está	mais	interessada	em	melhorar	a	aparência	da	casa	do	que	
em	poupar	energia.	Melhores	janelas	proporcionam	isolamento	sonoro	e	térmico	mas	
só	reduzem	a	perda	de	calor	em	10%,	em	comparação	com	os	30%	das	paredes	ou	do	
telhado.

A	falta	de	uma	“oferta”	adequada	é	especialmente	importante	no	caso	de	proprietários	
individuais.	As	pessoas	precisam	de	soluções	de	eficiência	energética	facilmente	
identificáveis,	adequadas	às	suas	circunstâncias	específicas.	A	oferta	tem	de	incluir	
informação,	consultoria	e	pessoal	qualificado	para	a	instalação,	bem	como	uma	garantia	
de	desempenho.

Existem	duas	principais	barreiras	à	transformação	do	actual	mercado	da	renovação	num	
mercado	de	eficiência	energética:

•	 As	pessoas	não	sabem	onde	encontrar	informação	relevante	sobre	opções,	preços	e	
fornecedores;	não	existem	“balcões	únicos”	para	a	readaptação

•	 Os	proprietários	baseiam	as	decisões,	em	grande	parte,	no	custo	inicial	em	vez	de	nos	
retornos	financeiros	gerais.

Países emergentes

Aqui,	as	principais	barreiras	são	a	ausência	de	regulamentação	ou	da	sua	aplicação,	
acrescida	de	acesso	insuficiente	ao	financiamento.	Na	China,	os	códigos	de	construção	
não	são	aplicados	com	eficácia.	No	Brasil,	julga-se	que	75%	da	habitação	unifamiliar	é	
construída	pelo	sector	informal.

Além	disso,	a	necessidade	de	proporcionar	às	pessoas	uma	habitação	aceitável	tem	
primazia	sobre	a	eficiência	energética.

Japão e EUA
	
Estes	países	têm	uma	elevada	taxa	de	novas	construções,	que	se	vão	manter	nos	EUA	
devido	ao	crescimento	populacional	contínuo.	O	problema	é	a	acessibilidade	das	soluções	
técnicas	disponíveis	e	a	capacidade	de	as	implementar	em	larga	escala.	A	diversidade	
extrema	do	submercado	é	a	principal	barreira	à	uniformização	da	eficiência	energética	em	
moradias	unifamiliares	novas.

Nos	EUA,	o	consumo	de	energia	por	cabeça	é	muito	elevado,	em	parte	devido	à	
proliferação	dos	aparelhos	e	dispositivos	electrónicos.	Os	códigos	de	construção	
residencial	são	aplicados	a	nível	estatal	e	local	e	geralmente	incluem	requisitos	de	
eficiência	energética	relativos	à	envolvente	do	edifício.	Alguns	estados	não	têm	códigos	de	
construção	residencial	e	a	combinação	de	exigências	dá	lugar	a	práticas	e	equipamento	
de	construção	variáveis.	As	questões	fundamentais	são	o	reforço	da	regulamentação	e	a	
mudança	de	comportamentos.

No	Japão,	a	eficiência	energética	é	elevada	e	o	consumo	de	energia	é	relativamente	baixo	
em	habitações	unifamiliares	mas	o	tempo	de	duração	normal	das	casas	é	de	apenas	30	
anos.	Aqui,	o	objectivo	é	a	readaptação	em	vez	da	demolição	para	aumentar	o	ciclo	de	
vida	das	casas	e	introduzir	equipamentos	de	aquecimento	de	água	com	alta	eficiência	que	
tenham	o	maior	potencial	de	conservação	de	energia.
	

Factos 

Nas	regiões	EEE,	tipicamente	as	
habitações	unifamiliares:	

•	 Representam	entre	50-90%	do	
sector	residencial	

•	 Consomem	mais	de	dois	terços	da	
energia	residencial	total	

•	 São	responsáveis	por	mais	de	40%	
das	emissões	totais	de	CO2	dos	
edifícios	
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Caso	de	moradias		
unifamiliares	–	França
O	consumo	energético	do	submercado	unifamiliar	em	França	é	representativo	da	média	
europeia.	Ocupa	também	uma	posição	central	no	intervalo	das	seis	regiões	EEE	no	que	se	
refere	a	PIB	e	níveis	de	conforto,	consumo	de	energia	per	capita	e	regulamentação	existente.	
Diverge	quanto	à	sua	mais	baixa	taxa	de	emissões	de	CO2	devido	ao	baixo	teor	de	CO2	
das	energias	utilizadas	em	França	e	na	maior	parte	das	utilizações	térmicas	da	electricidade	
(aquecimento	do	espaço,	água	quente	para	uso	doméstico)	devido	aos	baixos	preços	da	
electricidade..

Características do submercado 

•	 Este	é	o	maior	subsector	de	construção	em	França	por	número	de	edifícios	(14,5	
milhões,	60%	do	sector	residencial),	área,	população,	consumo	de	energia	(dois	terços	
do	sector	residencial)	e	emissões	de	carbono	

•	 É	um	mercado	muito	fragmentado	com	muitas	características	de	construção	habitacional	
diferentes	(envolvente,	sistemas	de	aquecimento,	eficiência,	etc.)	

•	 O	aquecimento	do	espaço	é	a	utilização	de	energia	dominante,	correspondendo	a	mais	
de	dois	terços	do	consumo	total	final	de	energia	

•	 A	taxa	de	substituição	é	baixa	(0,2%	por	ano)	e	mais	de	60%	do	parque	edificado	foi	
construído	antes	de	1975.	O	principal	desafio	em	termos	de	eficiência	energética	é	
readaptar	as	casas	existentes;	12	milhões	de	edifícios,	ou	mais	de	80%	do	parque	actual,	
precisam	de	readaptações	para	uma	alta	eficiência	energética.

Estes	edifícios	oferecem	um	grande	potencial	de	eficiência	energética;	em	primeiro	lugar,	
reduzindo	as	necessidades	de	aquecimento	do	espaço	através	de	isolamento,	estanquicidade	
e	equipamento	mais	eficiente,	e	depois	através	de	melhoramentos	na	água	quente	para	uso	
doméstico	e	na	iluminação.	Contudo,	os	custos	são	substanciais.	Prevê-se	que	remodelações	
completas	para	a	eficiência	energética	custem	entre	15	000	e	30	000	euros	por	habitação	
(20	000	a	40	000	dólares)	sem	subsídios	(sendo	que	actualmente	são	apenas	gastos,	em	
média,	3	800	euros	(5	000	dólares)	em	obras	de	readaptação	para	eficiência	energética).16	
Impõem-se	novas	formas	de	financiamento.	O	desafio	consiste	em	identificar	a	combinação	
certa	de	políticas	e	outras	medidas	que	instiguem	os	decisores	a	fazer	estes	pesados	
investimentos	tendo	em	conta	os	longos	períodos	de	recuperação.

A	experiência	sugere	que	os	proprietários	tendem	a	gastar	pequenas	somas	em	
remodelações	menos	exaustivas	que	muitas	vezes	não	são	suficientemente	eficientes;	
estima-se	que	70%	dos	investimentos	em	eficiência	energética	abranjam	principalmente	a	
colocação	de	vidros	duplos	(o	que	não	é	a	opção	mais	eficiente)	e	só	depois	o	isolamento	
de	portas	e	paredes.	A	qualidade	da	obra	está	também	muitas	vezes	abaixo	do	nível	exigido	
para	edifícios	eficientes	em	termos	de	energia.17

A modelização EEE

Simulámos	muitas	opções	para	o	submercado	francês	da	habitação	unifamiliar,	testando	
diferentes	combinações	de	regulamentação,	medidas	financeiras	e	fiscais	e	escolhas	
tecnológicas.	

Neste	documento,	focamo-nos	em	dois	casos:	a	continuação	das	políticas	actuais	(caso	
de	Referência)	e	políticas	para	alcançar	reduções	profundas	de	energia	e	emissões	de	CO2	
(Transformação).	Note-se	que	não	defendemos	que	a	França	(ou	outro	país	qualquer)	
implemente	as	políticas	específicas	de	Transformação	modelizadas.	Estas	são	representativas	
dos	tipos	de	acções	agressivas	que	podem	ser	tomadas	para	alcançar	a	Transformação.	Cada	
país	tem	de	avaliar	as	abordagens	adaptadas	ao	seu	próprio	ambiente	regulamentar	e	de	
políticas.	Os	dados	essenciais	para	estes	dois	casos	são	resumidos	na	tabela	3.	
O	caso	de	Referência	representa	a	política	francesa	existente,	que	inclui	subsídios	para	

Factos  

As	moradias	unifamiliares	em	França	
representam:	

•	 42%	de	todo	o	consumo	de	energia	
dos	edifícios	

•	 56%	de	todas	as	habitações		
(14	milhões)

•	 60%	dos	habitantes	(36	milhões)

•	 67%	do	consumo	final	de	energia	
residencial	(344	TWh)

•	 75%	das	emissões	de	CO2	dos	edifícios	
residenciais	(66	milhões	de	toneladas,	
média	de	38	kg	CO2/m2/ano)

•	 70%	da	área	dos	edifícios	residenciais	
(1,6	mil	milhões	m2	=	média	110	m2)
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equipamento	e	materiais	eficientes	em	termos	de	energia	e	uma	tarifa	feed-in	para	
soluções	solares	fotovoltaicas	(FV)	de	cinco	vezes	o	preço	de	retalho	da	electricidade.
Com	as	actuais	políticas,	o	consumo	líquido	de	energia	das	moradias	unifamiliares	vai	
aumentar,	de	2005	para	2050,	para	cerca	de	429	TWh/ano	(devido	ao	crescimento	do	
mercado),	enquanto	as	emissões	de	CO2	crescem	cerca	de	14%.	No	entanto,	o	consumo	
unitário	de	energia	per	capita	diminui.	Os	actuais	níveis	de	incentivo	são	demasiado	
baixos	para	mudar	o	processo	de	decisão	dos	proprietários.	(Ver figura 15.)

Para	a	Transformação,	são	acrescentadas	políticas	agressivas	adicionais	ao	caso	de	Referência,	
incluindo	algumas	medidas	políticas	conforme	definido	pela	“Grenelle	de	l’Environnement”	
(por	exemplo,	a	exigência,	em	2020,	para	todas	as	construções	novas	de	“balanço	
energético	zero”	com	base	na	produção	FV	do	subsector),	bem	como	um	imposto	sobre	o	
carbono	de	30	dólares	por	tonelada.	A	acrescer,	é	imposta	uma	combinação	de	incentivos	
e	proibições	à	renovação	e	construção	nova	com	base	num	sistema	de	classificação	de	
eficiência	energética	em	edifícios	com	cinco	níveis	(semelhante	ao	esquema	de	rotulagem	
A-G	previsto	na	Directiva	Europeia	relativa	ao	Desempenho	Energético	dos	Edifícios,	mas	
baseado	em	todas	as	utilizações	de	energia	nos	edifícios	e	por	isso	com	níveis	superiores	
de	consumo	por	classe).	Os	edifícios	de	classe	1	e	2	recebem	um	incentivo	de	50%	e	25%	
dos	custos	de	investimento	respectivamente,	e	as	soluções	de	Classe	4	e	5	são	proibidas.	
Estas	políticas	muito	agressivas	reduzem	drasticamente	a	energia	local	(-53%)	e	as	emissões	
de	CO2	(-71%)	em	2050	(ver figura 16).	É	conseguida	uma	redução	acentuada	até	2020,	
seguida	de	um	ligeiro	aumento	devido	ao	crescimento	do	mercado	(as	novas	casas	são	
construídas	com	o	equipamento	com	mais	eficiência	energética;	assim,	já	não	se	verificam	
mais	ganhos	em	eficiência	energética).

O	parque	habitacional	passa	na	sua	maioria	a	ser	de	edifícios	de	classe	1	e	2	em	2025	(ver 
figura 17).	As	soluções	solares	FV,	os	progressos	em	termos	de	equipamento	de	aquecimento	
do	espaço	e	melhoramentos	na	envolvente	dos	edifícios	são	os	principais	contribuintes	para	
as	reduções	de	energia	locais (ver figura 18).	(Os	subsistemas	de	edifícios	são	classificados	
na	figura	18	de	acordo	com	o	impacto,	do	mais	alto	ao	mais	baixo,	na	redução	local	de	
energia,	sendo	que	a	largura	indica	o	número	de	unidades	instaladas	até	em	2050).	As	
soluções	solares	FV	constituem	um	elemento	chave	para	atingir	um	balanço	energético	zero.

O	desenvolvimento	de	energia	local	até	2050,	nestas	e	noutras	simulações,	é	demonstrado	
na	figura	19.	A	linha	superior	corresponde	à	não	imposição	de	políticas,	enquanto	a	mais	
baixa	corresponde	ao	caso	de	Transformação.	As	linhas	intermédias	representam	o	caso	de	
Referência	(políticas	actuais)	e	outras	duas	combinações	de	políticas.

Os	resultados	totais	do	subsector	ilustram	a	necessidade	de	pacotes	de	medidas	vigorosas	
para	o	alcance	de	reduções	substanciais	de	energia	e	emissões	de	CO2.	A	oferta	de	
incentivos	permite	algum	decréscimo	no	crescimento	da	energia	utilizada	per	capita	mas	
o	progresso	mais	substancial	é	alcançado	através	de	uma	combinação	de	incentivos	e	
proibições.	Apresentamos	sete	recomendações	específicas	para	este	subsector.

O	investimento	suplementar	para	alcançar	o	caso	de	Transformação	neste	submercado	é	
de	5,8	mil	milhões	de	dólares	por	ano,	em	média,	com	incentivos	anuais	de	10	mil	milhões	
de	dólares	e	uma	economia	energética	anual	média	de	10	mil	milhões	de	dólares.	O	
investimento	é	elevado	face	às	poupanças	em	grande	parte	devido	à	adopção	significativa	
de	sistemas	solares	fotovoltaicos	no	caso	de	Transformação,	que	inclui	um	forte	subsídio	
e	uma	tarifa	feed-in	de	17	mil	milhões	de	dólares	por	ano.	Este	montante	corresponde	
aos	pagamentos	anuais	médios	a	habitações	com	instalações	solares	FV,	constituindo	um	
encargo	adicional	nas	contas	de	electricidade	de	toda	a	base	de	clientes	da	entidade	de	
serviço	público.	No	entanto,	cerca	de	20%	do	custo	total	de	Transformação	dizem	respeito	
a	medidas	de	eficiência	com	meros	períodos	de	recuperação	de	5	anos	ou	menos,	que	
correspondem	a	67%	da	economia	energética	total.

Tabela 3

Continuação das políticas actuais vs. políticas 
para a promoção de reduções profundas 

Condições	iniciais Caso	de	Referência	
(politica	actual)

Transformação
	 2005 2050

Consumo	de	energia	local	–	total	do	submercado	(TWh)
Consumo	de	energia	local	–	resultado	líquido	do	submercado	(TWh)*

Acima/abaixo	2005	(%)
Acima/abaixo	2005	(%)	resultado	líquido

Acima/abaixo	referência	(%)
CO2	–	resultado	líquido	do	submercado	(milhões	de	toneladas)18	

Acima/abaixo	2005	(%)
Acima/abaixo	referência	(%)

	 346
	 346

	 67

	 429
	 428
	 24
	 23

	 75
	 12

	 163
	 100
	 -53
	 -71
	 -62
	 14
	 -79
	 -81

29*	Após	dedução	de	FV	produzida	localmente
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Unifamiliar 

França

Caso de Referência

Consumo local de 
energia e emissões de 
CO2 do submercado no 
caso das políticas 
existentes – edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França

Transformação 

Consumo local de 
energia e emissões de 
CO2 do submercado no 
caso de Transformação – 
edifícios residenciais 
unifamiliares em França

Transferências

Transferências na classe 
energética do parque 
edificado no caso de 
Transformação - edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França, incluindo todas 
as utilizações da energia 

Impactos 
do subsistema

Base instalada do 
subsistema de edifícios 
individuais em 2050 e 
impactos na energia local 
- edifícios residenciais 
unifamiliares em França

Casos de políticas

Resultados na energia 
local do submercado 
para diferentes casos de 
políticas - edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França
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Unifamiliar 

França

Caso de Referência

Consumo local de 
energia e emissões de 
CO2 do submercado no 
caso das políticas 
existentes – edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França

Transformação 

Consumo local de 
energia e emissões de 
CO2 do submercado no 
caso de Transformação – 
edifícios residenciais 
unifamiliares em França

Transferências

Transferências na classe 
energética do parque 
edificado no caso de 
Transformação - edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França, incluindo todas 
as utilizações da energia 

Impactos 
do subsistema

Base instalada do 
subsistema de edifícios 
individuais em 2050 e 
impactos na energia local 
- edifícios residenciais 
unifamiliares em França

Casos de políticas

Resultados na energia 
local do submercado 
para diferentes casos de 
políticas - edifícios 
residenciais unifamiliares 
em França
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Figuras 15, 16, 17, 18, 19

Recomendações para a 
Transformação em habitações 
unifamiliares de todo o mundo

A	análise	do	subsector	e	os	resultados	
da	modelização	da	habitação	unifamiliar	
deram	origem	às	seguintes	conclusões	
sobre	como	transformar	o	subsector:

1	 Criação	de	soluções	técnicas	
com	desempenho	garantido,	
substituindo	globalmente	as	
tecnologias	existentes,	utilizando	
I&D	para	reduzir	os	custos	iniciais	
e	identificando	soluções	específicas	
relevantes	para	a	readaptação,	
incluindo	tecnologias	eficientes	
e	soluções	locais	para	os	países	
emergentes

2	 Realização	de	auditorias	de	
desempenho	energético	e	emissões	
de	CO2	das	casas	para	estabelecer	
prioridades	de	intervenção

3	 Introdução	gradual	de	regulamentação	
mais	exigente	para	casas	novas	e	
existentes:	
•	 Sistemas	de	rotulagem	

que	forneçam	informação	
independente	

•	 Regulamentação	mais	severa	
sobre	códigos	de	energia	para	
edifícios,	aparelhos	e	materiais	

•	 Abandono	gradual	de	habitações	
com	baixo	desempenho	

•	 Exigência	de	casas	novas	com	
balanço	energético	zero	a	partir	
de	2020,	utilizando	medidas	
passivas	e	activas	incluindo	
renováveis	

4	 Introdução	de	subsídios	pesados	
para	alcançar	um	desempenho	
elevado	em	casas	novas	e	já	
existentes

5	 Criação	de	planos	de	readaptação	
faseados	com	pacotes	financeiros,	
baseados	numa	abordagem	faseada	
de	toda	a	casa,	tais	como:
•	 Fase	1:	Desempenho	térmico	da	

envolvente
•	 Fase	2:	Equipamento	com	alta	

eficiência	
•	 Fase	3:	Produção	no	local	de	

energia	renovável	

6	 Introdução	de	campanhas	de	
sensibilização	e	de	desenvolvimento	de	
boas	práticas	no	que	se	refere	à	energia,	
implementadas	através	de	agências	de	
energia

7	 Educação,	formação	e	orientação	
dos	que	trabalham	no	sector	da	
construção/readaptação
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Habitação	multifamiliar
Os	edifícios	multifamiliares	são	especialmente	úteis	nas	cidades,	permitindo	que	elevadas	
densidades	populacionais	façam	a	melhor	utilização	do	espaço	limitado.	A	habitação	
multifamiliar	nos	EUA,	Europa	e	Japão	varia	de	habitação	subsidiada	a	apartamentos	de	
luxo.	Os	edifícios	antigos	com	baixa	eficiência	são	a	grande	preocupação	nestes	locais.	De	
forma	geral,	apesar	da	pobreza	dos	moradores	em	bairros	degradados,	a	habitação	urbana	
nos	países	em	desenvolvimento	é	associada	a	maiores	rendimentos	e	maior	utilização	
doméstica	de	energia	do	que	nas	zonas	rurais.	Isto	torna	o	sector	residencial	multifamiliar	
dos	países	em	desenvolvimento	num	dos	mais	importantes	factores	de	redução	do	
consumo	energético	dos	edifícios,	uma	vez	que	é	aqui	que	vai	aparecer	a	maior	parte	dos	
novos	edifícios	residenciais	nas	próximas	décadas.	

	
A	escassez,	em	muitas	cidades,	de	solo	edificável	incita	o	aparecimento	de	blocos	
multifamiliares	sempre	que	possível,	tal	como	nas	zonas	relativamente	recentes	de	Dwarka	
e	Rohini	em	Nova	Deli.	O	Brasil	é	um	país	muito	mais	urbano	do	que	a	China	e	a	Índia	e	a	
sua	taxa	de	urbanização	começa	a	atingir	o	nível	de	saturação.	Prevê-se	a	continuação	do	
crescimento	rápido	das	populações	urbanas	da	China	e	da	Índia	até	2050	(ver figura 20).

Tanto	a	China	como	a	Índia	estão	a	desenvolver	novas	formas	de	gerir	a	enorme	procura:

•	 “Super-quarteirões”	na	China:	parcelas	de	terreno	de	1	km2	fornecidas	pela	cidade	
com	as	vias	principais	já	construídas.	Os	promotores	constroem	tudo	o	que	é	
necessário	dentro	dos	quarteirões,	com	2	000	a	10	000	unidades	habitacionais.	Em	
2008,	todos	os	dias	foram	concluídos	entre	10	e	15	destes	super-quarteirões,	o	que	
corresponde	a	um	acréscimo	de	10	a	12	milhões	de	unidades	habitacionais	por	ano.19

•	 Municípios	integrados	na	Índia:	projectos	combinados	de	habitação	e	escritórios	em	
grandes	parcelas	de	terreno	nos	subúrbios	das	principais	cidades.	Estão	previstos	400	
projectos	de	municípios	com	populações	de	0,5	milhões	cada	para	os	próximos	cinco	
anos	em	30	a	35	cidades.20
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Figura 20 

A	vida	urbana	está	em	ascensão	nos	países	em	
desenvolvimento	(China,	Índia,	Brasil)

Factos21 

•	 Prevê-se	que	a	população	urbana	
mundial	cresça	de	47%	do	total	em	
2000	para	70%	em	2050

•	 Em	2050,	prevê-se	que	73%	da	
população	da	China	viva	em	cidades,	
em	comparação	com	menos	de	45%	
actualmente22	

•	 Em	2025,	espera-se	que	a	população	
de	Bombaim	tenha	crescido	para	
26	milhões	(contra	19	milhões	em	
2007)	e	que	Deli	cresça	de	16	para	
23	milhões
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Parque habitacional existente

Nos	países	desenvolvidos,	o	principal	desafio	é	o	grande	parque	de	edifícios	antigos	e	a	
dificuldade	e	o	custo	de	aumentar	a	sua	eficiência	energética.

Na	Europa,	os	edifícios	multifamiliares	representam	cerca	de	metade	do	parque	edificado	
mas,	uma	vez	que	os	apartamentos	têm	áreas	mais	pequenas	do	que	as	moradias	
unifamiliares,	representam	um	pouco	mais	de	um	terço	da	superfície	residencial.	A	maioria	
dos	edifícios	de	apartamentos	é	anterior	a	1975.

Nos	EUA,	45%	do	parque	habitacional	multifamiliar	foram	construídos	antes	de	1970	e	só	
14%	foram	construídos	após	1990,	com	uma	maior	eficiência	dos	edifícios	modernos.23	
(Ver figura 21.)

O	Japão	tem	47	milhões	de	unidades	habitacionais	ocupadas,	24	e	40%	das	mesmas	fazem	
parte	de	edifícios	de	apartamentos	multifamiliares,	na	sua	maioria	de	altura	baixa	ou	
média.	Mais	de	98%	dos	apartamentos	foram	construídos	após	1960.

O	apartamento	médio	no	Japão	é	de	48	m2,	e	a	área	cresceu	cerca	de	0,4%	por	ano	no	
período	2000-2005.	Em	comparação,	a	dimensão	média	de	uma	moradia	unifamiliar	é	de	
128	m2.	A	grande	maioria	dos	apartamentos	é	alugada	em	vez	de	comprada.

Em	2005,	o	agregado	individual	médio	no	Japão	tinha	2,55	pessoas.	Em	comparação,	era	
de	2,99	em	1990	e	4,14	em	1960.	O	número	de	agregados	unipessoais	cresceu	12%	de	
2000	a	2005,	representando	quase	30%	do	total	dos	agregados.

1990-2000  2,690,000

Unidades de edifícios 

1980-1989  3,600,000

1970-1979  4,327,000

1960-1969  2,802,000

Pre-1960     5,713,000

14%

22.6%

14.6%

29.8%

18.9%

Factos 

•	 Dos	14	milhões	de	apartamentos	em	
França,	68%	foram	construídos	antes	
de	1975	

•	 45%	dos	apartamentos	nos	EUA	
foram	construídos	antes	de	1970	

•	 No	Japão,	mais	de	98%	dos	
apartamentos	foram	construídos	
depois	de	196025	

Figura 21

Envelhecimento	dos	edifícios	de	apartamentos	nos	EUA
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Os	apartamentos	individuais	utilizam	consideravelmente	menos	energia	do	que	as	
moradias	unifamiliares	em	consequência	da	sua	menor	área,	da	menor	dimensão	do	
agregado	e	da	menor	área	de	paredes	exteriores.	Nos	EUA,	os	apartamentos	em	edifícios	
de	cinco	ou	mais	unidades	utilizam	cerca	de	metade	da	energia	para	aquecimento	e	da	
energia	para	iluminação	e	outros	aparelhos	do	que	uma	moradia	unifamiliar	média.	As	
necessidades	energéticas	para	ar	condicionado,	aquecimento	de	água	e	frigoríficos	são	
inferiores	em	mais	de	40%.	(Ver figura 22.)

Nos	países	em	desenvolvimento,	os	padrões	de	vida	e	os	níveis	de	conforto	estão	em	
crescimento	para	as	populações	urbanas,	conduzindo	a	uma	maior	penetração	no	
mercado	de	aparelhos	e	equipamento	com	consumo	energético	(ver tabela 4).	Os	altos	
níveis	de	penetração	estão	associados	a	um	maior	consumo	energético	por	agregado,	
embora	a	maior	utilização	de	energia	possa	ser	compensada	por	aumentos	progressivos	
na	eficiência	dos	aparelhos.	Na	China,	contudo,	a	aquisição	de	mais	aparelhos	de	ar	
condicionado	vai	resultar	num	maior	consumo	total	de	energia,	mais	do	que	triplicando	
em	2020,	apesar	do	aumento	de	eficiência	na	ordem	dos	40%.26
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Factos 

•	 A	intensidade	do	aquecimento	do	
espaço	urbano	no	Norte	da	China	
é	de	31,6	W/m2.grau-dia,	em	
comparação	com	2,34	nas	zonas	
rurais	

•	 As	unidades	habitacionais	no	Japão	
são	vendidas	e	arrendadas	sem	
equipamento	de	aquecimento	ou	
refrigeração.	Os	ocupantes	adquirem	
os	seus	próprios	aparelhos	que	levam	
consigo	quando	saem.

Figura 22 

Consumo	de	energia	por	utilização	final	de	
apartamentos	em	edifícios	de	5	ou	mais	unidades
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Tabela 5 

A	maioria	dos	edifícios	multifamiliares	é	arrendada	

Tabela 4 

Os	aparelhos	estão	generalizados	na	China	urbana

Factos 

•	 Nos	EUA,	os	custos	com	energia	
estão	incluídos	na	renda	mensal	
de	mais	de	um	quarto	dos	
apartamentos,	especialmente	em	
edifícios	antigos.29	

Barreiras à eficiência energética

As	elevadas	taxas	de	arrendamento	dos	edifícios	multifamiliares	(ver tabela 5)	criam	
uma	repartição	de	incentivos	entre	o	proprietário	e	o	inquilino.	A	forma	como	a	energia	
é	fornecida	e	cobrada	também	é	problemática.	(Estes	dois	aspectos	são	tratados	na	
introdução	ao	presente	capítulo.)	

As	outras	barreiras	incluem:

•	 Constrangimentos	financeiros	–	os	residentes	em	habitações	multifamiliares	muitas	vezes	
têm	menores	rendimentos	(especialmente	nos	países	desenvolvidos).	Embora	sejam	os	
que	economizam	a	maior	percentagem	do	rendimento,	terão	a	maior	dificuldade	em	
pagar	investimentos	eficazes,	especialmente	uma	vez	que	os	melhores	resultados	são	
alcançados	através	de	uma	renovação	completa:	modernização	da	envolvente	dos	edifícios	
(isolamento	e	janelas)	e	substituição	dos	sistemas	de	aquecimento	e	ar	condicionado.	
Foram	documentados	progressos	energéticos	de	50-75%,	sendo	30%	de	rotina.27

•	 Estruturas	de	mercado	–	o	mercado	é	altamente	fragmentado:	muitos	pequenos	
senhorios,	algumas	sociedades	imobiliárias	que	gerem	vários	edifícios,	normalmente	
em	mercados	locais	ou	regionais,	e	autoridades	públicas	para	a	habitação,	também	
essencialmente	local.

•	 Deturpação	da	realidade	–	a	habitação	multifamiliar	com	eficiência	energética	ainda	é	
vista	no	mercado	como	de	construção	muito	mais	dispendiosa	do	que	a	construção	
normal,	apesar	dos	dados	em	contrário.	Nas	novas	construções,	20%	dos	melhoramentos	
em	consumo	de	energia	são	muito	mais	acessíveis	quando	é	adoptada	uma	abordagem	
global.	O	custo	é	mínimo,	uns	modestos	2,4%	num	único	estudo	(16	edifícios	de	três	a	90	
unidades).28	

Aparelho Penetração	(%)

TV	a	cores

Máquinas	de	lavar

Frigoríficos

Ar	condicionado

137	(mais	do	que	1	por	habitação)

97

92

88

País Unidades	multifamiliares	arrendadas	(%)

França

Japão

EUA

75

75

83
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Caso	de	habitação	
multifamiliar	–	norte	da	China	
A	maior	parte	da	habitação	nas	zonas	urbanas	da	China	consiste	em	edifícios	de	
apartamentos	multifamiliares	(mais	de	90%	em	muitas	cidades).	A	migração	rural-urbana	
estimulou	a	construção	rápida,	aumentando	significativamente	a	procura	de	energia.	Na	
China,	prevê-se	que	os	habitantes	urbanos	aumentem	para	350	milhões	entre	2005	e	
2025	–	mais	do	que	a	actual	população	dos	Estados	Unidos.30

O	aquecimento	do	espaço	é	responsável	por	mais	de	dois	terços	do	consumo	doméstico	
de	energia	nas	zonas	urbanas	do	norte	da	China.	Uma	grande	parte	é	fornecida	pelos	
sistemas	de	aquecimento	urbanos	a	carvão.	

A	melhoria	dos	padrões	de	vida	e	o	envelhecimento	da	população	resultam	num	
acréscimo	do	espaço	residencial	per	capita	em	cenários	urbanos,	de	20	m2	em	2000	para	
26	m2	em	2005.	O	consumo	residencial	de	energia	na	China	também	está	em	crescimento	
devido	ao	aumento	da	prosperidade.	Em	2020,	prevê-se	que	nas	zonas	urbanas	os	
aparelhos	de	televisão	subam	para	1,6	por	habitação	e	de	unidades	de	ar	condicionado	
para	1,2	por	habitação.

Barreiras à eficiência energética

Aqui,	as	principais	barreiras	são	as	que	permitem	e	estimulam	a	utilização	ineficiente	do	
aquecimento	do	espaço,	incluindo:31	

•	 Práticas	construtivas	que	produzem	envolventes	inadequadas	dos	edifícios	e	códigos	
de	construção	pouco	exigentes

•	 Ausência	da	aplicação	sistemática	e	rigorosa	de	códigos	de	energia	para	edifícios	

•	 Falta	de	incentivos	à	poupança	energética,	uma	vez	que	na	China	a	energia	para	
aquecimento	é	cobrada	a	uma	taxa	fixa	independente	do	consumo	e	que	não	reflecte	
totalmente	os	custos	reais	de	produção	e	distribuição	

•	 Sistemas	de	aquecimento	desactualizados,	incluindo	caldeiras	só	de	aquecimento	a	
carvão	e	a	falta	de	sistemas	de	controlo	adequado	do	aquecimento	nos	apartamentos.

Modelização EEE

Baseámos	a	nossa	análise	num	edifício	médio	de	apartamentos	em	Pequim:

•	 Seis	andares	com	36	apartamentos	individuais	

•	 Área	média	por	apartamento	de	77,3	m2,	com	três	pessoas	por	unidade

•	 Taxas	anuais	médias	de	crescimento	consistentes	com	as	projecções	para	o	
crescimento	da	população	urbana	na	China.

O	parque	edificado	existente	é	representado	por	oito	casos	de	referência.	A	futura	
combinação	de	edifícios	reflecte	a	subida	dos	padrões	de	vida	e	do	consumo	doméstico	
de	energia,	resultando	em	condições	comparáveis	à	situação	actual	do	Japão	em	2020:	

•	 Ar	condicionado	e	aquecimento	central	muito	mais	generalizado

•	 Aumento	do	consumo	de	água	quente	superior	a	76%	
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•	 Aumento	da	utilização	de	electricidade	para	iluminação	de	200%	e	para	aparelhos	e	
electrónica	de	325%	

•	 Revestimento	dos	edifícios	de	melhor	qualidade	(isolamento,	janelas).
	

Simulações

Foram	examinadas	várias	condições	que	simulam	o	efeito	de:	

•	 Inexistência	de	novas	políticas	(caso	de	Referência)

•	 Oferta	de	incentivos	financeiros	para	bens	de	investimento	em	eficiência	energética	

•	 Adição	de	uma	taxa	sobre	as	emissões	de	CO2	ao	preço	da	energia	

•	 Subsídios	à	construção	com	elevada	eficiência	integrada	e	proibição	da	construção	
com	baixa	eficiência

•	 Restrição	de	tecnologias,	materiais	e	práticas	específicas	prejudiciais	para	a	eficiência	
energética	dos	edifícios.

Os	resultados	da	modelização	do	caso	de	Referência	demonstram	que	o	consumo	total	de	
energia	neste	subsector	mais	do	que	triplica	de	2005	a	2050	(ver figura 23).	Os	incentivos	
básicos	aos	componentes	individuais	dos	edifícios	incluídos	no	caso	de	Referência	(de	20	
a	35%	para	componentes	de	envolvente	de	edifícios,	equipamento	de	aquecimento	e	
refrigeração,	controlo	de	AVAC	e	aquecimento	de	água)	têm	um	impacto	muito	diminuto.	

Mesmo	as	políticas	mais	arrojadas	que	representam	a	Transformação	(subsídios	para	
edifícios	de	alta	eficiência	e	a	não	construção	de	edifícios	de	baixa	eficiência)	resultam	
num	aumento	energético	de	61%	em	2050,	uma	vez	que	o	elevado	crescimento	do	
parque	habitacional	e	a	melhoria	dos	padrões	de	vida	dominam	os	progressos	em	termos	
de	consumo	energético	por	edifício	(ver figura 24).	No	entanto,	a	energia	e	o	CO2	em	
2050	apresentam	metade	dos	níveis	que	teriam	sem	as	novas	políticas.	A	transferência	
das	classes	energéticas	ao	longo	do	tempo	(ver figura 25)	tem	que	ser	analisada	à	luz	do	
acréscimo	de	consumo	de	energia	decorrente	do	aumento	do	nível	de	serviço.	Este	facto	
dá	origem	a	uma	transferência	descendente,	com	edifícios	predominantemente	de	classe	
3	em	2050.	(A	classificação	baseia-se	no	consumo	de	energia	por	habitação	em	2005.)

Foram	examinados	vários	outros	casos	relevantes	para	o	norte	da	China,	incluindo	os	
impactos	da	melhoria	da	perspectiva	do	cliente	do	aquecimento	urbano	através	da	adição	
de	contadores	de	aquecimento,	válvulas	termoestáticas	que	permitem	ao	proprietário	
do	apartamento	controlar	e	cobrar	o	consumo	(ver figura 26).	Os	resultados	indicam	
que	é	possível	obter	uma	grande	evolução	se	os	contadores	forem	obrigatórios	para	os	
novos	edifícios	e	na	renovação	de	edifícios	existentes.	O	modelo	apresenta	uma	redução	
média	no	consumo	de	energia	para	aquecimento	do	espaço	de	76%	por	edifício	de	2005	
a	2050,	à	medida	que	o	parque	edificado	é	modernizado.	As	poupanças	energéticas	
ultrapassam	os	custos	por	uma	larga	margem.	(Ver figura 27 para um resumo do 
desenvolvimento energético em cada situação.)

Os	custos	suplementares	no	caso	de	Transformação	relativamente	ao	caso	de	Referência	
correspondem	a	uma	média	de	12	mil	milhões	de	dólares	por	ano;	mas	este	montante	
é	quase	totalmente	compensado	por	um	montante	equivalente	de	poupança	anual	com	
custos	energéticos.	Medidas	de	eficiência	com	períodos	de	recuperação	simples	de	5	anos	
ou	menos,	que	contabilizam	aproximadamente	5%	do	investimento	total,	proporcionam	
perto	de	60%	de	economia	energética.
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Recomendações para a 
Transformação em habitações 
multifamiliares de todo o mundo

A	modelização	destaca	a	necessidade	
de	medidas	fortes	para	alcançar	a	
Transformação:	

1	 Auditorias	ao	desempenho	energético	
dos	edifícios	de	apartamentos,	
introduzindo	sistemas	de	rotulagem	
para	promoção	da	transparência	
e	aplicação	de	códigos	de	energia	
para	edifícios	progressivamente	mais	
exigentes

2	 Reforço	dos	códigos	de	construção,	
garantindo	a	adequada	capacidade	de	
controlo	e	aplicação

3	 Introdução	de	subsídios	pesados	para	
alcançar	um	elevado	desempenho	em	
edifícios	novos	e	existentes,	incluindo	
tarifas	feed-in	significativas	para	
produção	no	local	

4	 Exigência	de	sub-contadores,	
dispositivos	de	controlo	ao	nível	do	
apartamento	e	taxação	de	acordo	com	
a	utilização

5	 Revisão	das	estruturas	legais	para	
ultrapassar	barreiras	à	renovação	colectiva	
dos	edifícios	de	apartamentos

6	 Imposição	de	regulamentações	
para	abandono	gradual	de	edifícios	
com	fraco	desempenho,	incluindo	a	
exigência	de	edifícios	novos,	de	altura	
baixa,	com	balanço	energético	zero	a	
partir	de	2020

7	 Intervenção	das	autoridades	
governamentais	e	outros	proprietários	
de	habitação	social	nos	seus	portfolios	
imobiliários

8	 Implementação	de	uma	campanha	
de	mobilização	para	motivação	
da	mudança	comportamental	de	
proprietários,	promotores	de	projectos,	
inquilinos	e	reforço	da	mensagem	
para	estabelecer	definitivamente	uma	
mudança	de	comportamentos

9	 Educação	e	formação	de	promotores,	
arquitectos,	engenheiros	e	do	sector	
da	construção	para	promover	a	
compreensão	das	exigências	dos	
códigos,	ilustrar	as	vantagens	do	design	
integrado	e	aliviar	as	preocupações	
com	o	aumento	dos	custos

10	 Promoção	de	empresas	fornecedoras	
de	serviços	de	energia	(ESCOs,	na	
sigla	inglesa)	bem	como	gestores	
energéticos	eficazes	para	os	proprietários	
de	edifícios,	especialmente	autoridades	
públicas	para	a	habitação

11	 Promoção	da	produção	renovável	no	
local	para	todos	os	novos	edifícios	baixos	
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Escritórios	

O	subsector	dos	escritórios	é	o	maior	no	âmbito	do	sector	comercial,	em	termos	de	área	
e	utilização	de	energia	na	maioria	dos	países.	Tem	sofrido	uma	expansão	extremamente	
rápida	na	China,	onde	a	construção	total	tem	sido	de	2	mil	milhões	de	metros	quadrados	
por	ano	nos	últimos	anos,	equivalente	a	um	terço	da	área	edificada	no	Japão.

Variam	entre	pequenos	escritórios,	de	um	só	andar	em	edifícios	multi-ocupados,	
até	aos	arranha-céus	que	caracterizam	a	paisagem	de	todas	as	principais	cidades.	
Tendencialmente,	são	mais	recentes	do	que	outros	edifícios.	Cerca	de	60%	dos	edifícios	de	
escritórios	nos	EUA	foram	construídos	depois	de	1970,	o	que	significa	que	provavelmente	
as	tecnologias	eficientes	são	mais	predominantes	do	que	nos	sectores	residenciais.

A	estrutura	do	mercado	está	a	mudar	devido	aos	novos	padrões	de	trabalho	que	reduzem	
a	área	média	por	pessoa.	A	contratação	externa	(outsourcing),	o	trabalho	móvel	e	a	
utilização	de	tecnologias	de	informação	e	comunicação	(TIC)	significa	que	as	pessoas	
podem	trabalhar	mais	a	partir	de	casa.	O	resultado	pode	ser	menos	escritórios	grandes	e	
espaços	mais	flexíveis.

Muitos	escritórios	são	propriedade	pública,	especialmente	na	Índia,	implicando	a	
necessidade	de	liderança	no	sector	público.	Muitos	outros	são	propriedade	de	empresas	
de	investimento	imobiliário	e	ocupadas	por	inquilinos,	caso	em	que	se	aplica	a	repartição	
de	incentivos.	

Utilizações de energia

Aquecimento,	refrigeração	e	iluminação	constituem	as	maiores	utilizações	de	energia	
nos	escritórios.	A	proporção	depende	do	clima	e	do	tipo	ou	dimensão	do	escritório,	mas	
o	aquecimento	do	espaço	é	tipicamente	o	maior	factor	nos	mercados	EEE.	Nos	EUA,	
o	aquecimento	do	espaço	representa	25%	da	energia	total	utilizada	nos	escritórios,	
enquanto	a	refrigeração	contabiliza	apenas	9%.	No	Japão,	o	aquecimento	é	responsável	
por	29%	do	total,	a	maior	proporção.	(Ver figura 28.)	Nos	novos	edifícios,	o	aquecimento	
tem	tendência	a	decrescer,	enquanto	a	refrigeração	se	mantém	elevada	e	o	equipamento	
eléctrico	tem	tendência	a	tornar-se	a	principal	utilização	de	energia.	A	crescente	utilização	
de	computadores	e	outro	equipamento	de	escritório	consiste	num	desafio	para	este	sector.	
As	emissões	totais	de	gases	com	efeito	de	estufa	do	equipamento	TI	(incluindo	centros	de	
dados)	estão	a	crescer	cerca	de	6%	por	ano.32	Para	além	da	utilização	directa	de	energia,	
o	equipamento	liberta	calor	que	acresce	as	necessidades	de	refrigeração	e	ventilação.	
Os	fabricantes	reduzem	o	consumo	dos	produtos	individuais,	mas	estes	avanços	são	
contrabalançados	por	maiores	necessidades	de	processamento.

“As empresas recorrem ao 
outsourcing para o imobiliário; 
não o encaram como função 
empresarial primária.”	

Participante	no	workshop	financeiro	EEE
Nova	Iorque,	Outubro	de	2008
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Consumo	de	energia	dos	edifícios	de	escritórios		
no	Japão
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Destaques regionais

China

Os	edifícios	de	escritórios	são	responsáveis	por	cerca	de	um	terço	do	parque	de	edifícios	
comerciais	da	China,	uma	proporção	que	se	prevê	que	decresça	para	29%	em	2020,	uma	
vez	que	os	espaços	de	retalho	e	as	escolas	crescem	mais	rapidamente.	No	entanto,	a	partir	
da	actual	área	de	3,5	mil	milhões	de	m2,	espera-se	que	os	escritórios	aumentem	mais	de	
70%,	acrescentando	mais	de	2,5	mil	milhões	de	m2	em	2020.	

Prevê-se	um	crescimento	do	consumo	de	energia	com	uma	taxa	anual	média	de	7%	
até	2020,	mas	espera-se	que	as	exigências	totais	de	energia	para	aquecimento	se	
mantenham	estáveis	devido	à	evolução	da	gestão	térmica	dos	edifícios.	Em	contrapartida,	
o	crescimento	esperado	na	procura	de	refrigeração	numa	maior	proporção	de	área	em	
edifícios	de	escritórios	dará	lugar	a	um	aumento	do	consumo	de	energia	para	refrigeração	
de	12%	ao	ano,	em	média.	O	consumo	de	outros	serviços	como	a	iluminação	e	o	
equipamento	de	escritório	prevê-se	que	cresça	10%	por	ano	(ver figura 29).

França

O	submercado	dos	escritórios	é	o	mais	dinâmico	do	sector	da	construção,	tendo	crescido	
cerca	de	54%	entre	1986	e	2004.33	A	renovação	do	parque	é	elevada,	especialmente	se	
comparada	com	a	dos	edifícios	residenciais	e	a	maioria	dos	edifícios	de	escritórios	tem	
menos	de	15	anos.

O	aquecimento	do	espaço	é	o	maior	consumidor	de	energia	nos	escritórios	franceses.	A	
ventilação	e	o	ar	condicionado,	muitas	vezes	considerados	os	principais	utilizadores,	são	
apenas	responsáveis	por	10%	do	consumo	energético	dos	escritórios.

Índia

Este	sector	é	um	dos	que	apresenta	o	maior	crescimento	na	Índia,	reflectindo	o	aumento	
da	quota	do	sector	de	serviços	na	economia.	O	parque	de	escritórios	tem	de	aumentar	
cerca	de	1,8	milhões	de	metros	quadrados	por	ano	em	Nova	Deli,	Bombaim	e	Bangalore	
para	acompanhar	a	procura.	Mais	de	7000	empresas	de	serviços	de	TI	dominam	o	
mercado	dos	escritórios	na	Índia	e	estas	empresas	exigem	edifícios	modernos,	de	alta	
qualidade.
	

Japão

A	maior	proporção	de	energia	é	utilizada	para	condicionamento	do	ambiente	(48%),	
sendo	o	aquecimento	o	maior	consumidor	(cerca	de	30%	de	todas	as	utilizações	de	
energia	nos	escritórios)	(ver figura 28).	É	apresentada	uma	análise	mais	detalhada	do	Japão	
no	caso	do	submercado	na	página	43.

Estados Unidos

Os	escritórios	tendem	a	ter	construções	mais	recentes	do	que	outros	edifícios	comerciais.	
Mais	de	metade	foi	construída	após	1970.

O	condicionamento	do	ambiente	constitui	a	maior	utilização	de	energia	(40%)	e	o	
aquecimento	do	espaço	ocupa	a	sua	maior	proporção	(25%	de	todas	as	utilizações	
de	energia	em	escritórios),	seguido	pela	refrigeração	e	a	ventilação.	Depois	do	
condicionamento	do	ambiente,	a	iluminação	corresponde	à	maior	utilização	de	energia,	
seguida	pelo	equipamento	de	escritório	e	depois	pelo	aquecimento	de	água	
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Projecções	de	crescimento	da	energia	primária	por	
utilização	nos	edifícios	de	escritório	da	China



 

Promotores 
imobiliários

Empreiteiros 
gerais

Fornecedores 
de material e 
equipamento

Serviços públicos de 
electricidade 
e gás

Arquitectos
designers

Contratação

Subempreiteiros

Número de edifícios 
(milhares)

1919 ou 
anterior

1920 a
1945

1946 a
1959

1960 a
1969

1970 a
1979

1980 a
1989

1990 a
1999

2000 a
2003

Ano de construção

70
85

75

116

145 153
142

39

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

(data source: US DOE, EIA (2008), 2003 Commercial Building Energy Consumption Survey)

Eficiência	Energética	em	Edifícios	–	Transformar	o	Mercado

42

Barreiras

Os	promotores	ou	investidores	com	autoridade	para	a	decisão	final	sobre	os	edifícios	
de	escritórios	entravam	a	adopção	de	projectos,	tecnologias	e	práticas	de	eficiência	
energética.	Procuram	a	maximização	de	lucros	no	curto	prazo	e	dão	ênfase	ao	custo	
inicial	em	detrimento	do	custo	do	ciclo	de	vida.	Os	custos	energéticos	não	têm	grande	
importância	para	eles.	Não	existe	nenhum	sistema	de	classificação	que	torne	a	eficiência	
energética	mais	importante	para	os	promotores	e	investidores.

A	complexidade	do	mercado	dos	edifícios	de	escritórios	intensifica	o	desafio.	Participam	
muitos	intervenientes,	especialmente	no	segmento	do	arrendamento	–	promotores,	
empresas	de	construção	e	fornecedores	de	material	e	equipamento	(ver figura 31).	E	
há	muitos	proprietários	e	agentes.	Os	promotores	e	os	proprietários,	que	têm	a	última	
palavra,	estão	no	topo	da	hierarquia	de	contratação.	No	entanto,	não	dispõem	de	
posições	de	liderança	no	negócio.	Existem	alguns	intervenientes	internacionais,	ao	
contrário	da	indústria	automóvel	ou	da	indústria	eléctrica,	cujos	líderes	mundiais	tomaram	
a	iniciativa	de	conservação	da	energia.

Figura 30  

Parque	de	edifícios	de	escritórios	dos	EUA		
por	ano	de	construção

Figura 31  

Hierarquia	de	contratação	na	promoção	de	edifícios	
de	escritórios	

Faltam	conhecimentos,	apoio	e	liderança	profissionais.	Não	existem	auditores	ou	
engenheiros	de	energia	internos,	como	no	sector	industrial	onde	os	especialistas	são	
responsáveis	pelas	instalações	energéticas.	O	consumo	de	energia	de	cada	edifício	de	
escritórios	é	muito	mais	diminuto	do	que	na	indústria,	pelo	que	os	custos	energéticos	
são	menos	valorizados.

Os	constrangimentos	físicos	constituem	também	uma	barreira	contra	os	edifícios	de	
muito	baixo	perfil	energético.	É	muito	difícil	instalar	grandes	sistemas	FV	no	topo	de	
edifícios	de	escritórios	uma	vez	que	a	área	de	telhado	é	limitada,	em	comparação	com	
a	dimensão	dos	próprios	edifícios.	
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Caso	de	escritórios	–	Japão
Durante	as	décadas	de	80	e	90,	as	autoridades	governamentais	japonesas	envidaram	
esforços	para	promover	a	utilização	de	sistemas	de	refrigeração	a	gás	para	conservação	
da	electricidade	no	pico	do	Verão.	Em	consequência,	foram	instalados	refrigeradores	de	
absorção	a	gás	em	muitos	grandes	edifícios	de	escritórios	no	Japão.	Esta	tendência	tem	
sofrido	alterações	devido	à	rápida	inovação	tecnológica	dos	sistemas	eléctricos	de	bombas	
de	calor,	que	constituem	uma	tecnologia	mais	favorável	em	termos	de	impactos	sobre	o	
aquecimento	global.	A	modelização	sugere	que	as	vantagens	vão	continuar	a	aumentar	
(ver figura 32).

	

Modelização

Usámos	o	modelo	para	examinar	a	utilização	de	energia	pelos	escritórios	no	Japão	em	contraste	com	
a	situação	dos	EUA.	O	modelo	baseia-se	em	blocos	de	escritórios	de	30	andares,	com	uma	área	de	
30	000	m2	na	região	de	Kanto	no	Japão	e	no	nordeste	dos	EUA	com	uma	área	média	de	130	000	
m2.	O	parque	edificado	do	Japão	é	representado	por	nove	tipos	diferentes	de	construção	(casos	de	
referência)	que	correspondem	a	várias	combinações	de	sistemas	de	aquecimento	e	refrigeração,	níveis	
de	isolamento,	iluminação	e	outras	características.	Nos	EUA,	há	sete	casos	de	referência.

O	resultado	da	modelização	demonstra	que	é	possível	uma	redução	de	33%	da	energia	local	por	
edifício	sem	uma	intervenção	radical,	mantendo	as	políticas	energéticas	existentes	de	determinação	
de	preços,	baixos	níveis	de	aplicação	de	códigos	de	construção	e	inexistência	de	incentivos	à	compra	
de	edifícios	eficientes	em	energia.	Uma	vez	que,	no	Japão,	a	taxa	de	crescimento	dos	edifícios	de	
escritórios	é	de	0,4%	ao	ano,	as	emissões	totais	de	CO2	vão	decrescer	ligeiramente	em	2050.	O	
consumo	total	de	electricidade	de	rede	não	será	muito	diferente	em	2050,	sendo	que	o	consumo	de	
gás	vai	diminuir	quase	50%	devido	à	baixa	intensidade	de	carbono	da	electricidade	de	rede	do	Japão.

A	introdução	de	incentivos	ao	investimento	em	equipamento	com	eficiência	energética	promove	a	
redução	da	energia	por	edifício	para	37%	(ver figura 33),	um	progresso	relativamente	pequeno	em	
relação	ao	caso	de	Referência.	Somar	um	custo	do	carbono	de	60	dólares	por	tonelada	não	faz	qualquer	
diferença.	No	Japão,	uma	redução	de	43%	no	total	de	CO2	e	51%	por	edifício	é	possível	através	de	
acções	e	políticas	transformativas	(ver figura 34).	No	caso	de	Transformação,	o	parque	edificado	passa	
de	classe	4	e	5	em	2005	para	quase	todo	de	classe	2	em	2050	(ver figura 35).	Concluímos	que	mais	
de	50%	da	economia	energética	em	cada	edifício	é	possível	com	a	tecnologia	existente	e	pacotes	de	
políticas	radicais.	Mas	o	consumo	total	de	energia	e	a	redução	de	CO2	não	podem	atingir	os	níveis	de	
transformação	verificados	nos	países	ou	zonas	onde	o	crescimento	do	parque	edificado	é	elevado,	tal	
como	nos	EUA.	São	também	necessárias	novas	tecnologias	e	melhorias	de	eficiência.	

O	equipamento	de	aquecimento	e	refrigeração	dispõem	do	mais	alto	potencial	de	limitação	energética	
nos	edifícios	de	escritórios	no	Japão	(ver figura 36)	e	nos	EUA.	A	refrigeração	tem	o	maior	potencial	
no	nordeste	dos	EUA.	As	simulações	para	o	Japão	sugerem	que	os	refrigeradores	de	absorção	serão	
substituídos	por	refrigeradores	centrífugos	nesta	região	e	que	os	refrigeradores/aquecedores	de	absorção	
a	gás	vão	ser	substituídos	por	refrigeradores	com	bomba	de	calor	para	efeitos	de	refrigeração.	Uma	vez	
que	os	refrigeradores	centrífugos	eléctricos	com	alta	eficiência	vão	dominar	a	procura	de	refrigeração,	as	
tecnologias	como	as	bombas	de	calor	são	fundamentais	para	escritórios	de	baixo	perfil	energético.	

A	energia	local	do	submercado	para	uma	variedade	de	cenários	no	Japão	só	oscila	ligeiramente	com	
diferentes	variações	de	políticas	(ver figura 37).	Só	no	caso	de	Transformação	foi	detectado	um	efeito	
significativo.	A	nossa	simulação	sugere	que	é	possível	uma	redução	de	33%	nas	emissões	de	CO2	por	
edifício	no	Japão	e	que	no	nordeste	dos	EUA	podem	ser	alcançados	43%,	mesmo	sem	uma	intervenção	
radical.	Contudo,	é	mais	difícil	conseguir	uma	redução	total	equivalente	uma	vez	que	o	parque	de	
edifícios	de	escritórios	dos	EUA	apresenta	um	crescimento	de	1,5%	ao	ano.	Será	necessária	uma	
intervenção	mais	vigorosa	nos	EUA	para	reduzir	o	consumo	total	de	energia.	Estas	conclusões	estão	
reflectidas	nas	nossas	recomendações	para	os	escritórios.	

O	investimento	necessário	para	atingir	a	Transformação	para	este	submercado	no	Japão	é	estimado	em	
aproximadamente	110	milhões	de	dólares	por	ano.	Com	uma	poupança	anual	de	custos	energéticos	
de	80	milhões	de	dólares,	o	custo	anual	líquido	seria	de	30	milhões	de	dólares.	Tal	como	nos	outros	
submercados,	pode	ser	alcançada	uma	elevada	proporção	de	poupanças	de	energia	através	de	medidas	
com	períodos	de	recuperação	simples	inferiores	a	5	anos.
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Figura 32 

Quotas	de	mercado	históricas	e	previstas	para	
refrigeradores	a	gás	e	eléctricos	no	Japão
(Fonte:	Japan	Refrigeration	and	Air	Condition	
Industry	(JRAIA),	cálculos	baseados	no	modelo	EEE)
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45Figuras 33, 34, 35, 36, 37

Recomendações para a 
Transformação em escritórios 
de todo o mundo

1	 Auditorias	de	desempenho	energético	
dos	edifícios	de	escritórios;	introdução	
de	sistemas	de	rotulagem	para	
promoção	da	transparência;	e	aplicação	
de	códigos	de	energia	para	edifícios	
progressivamente	mais	exigentes

2	 Introdução	de	subsídios	pesados	para	
alcançar	um	elevado	desempenho	em	
edifícios	novos	e	existentes	

3	 Imposição	de	regulamentações	
para	abandono	gradual	de	edifícios,	
equipamento	e	iluminação	com	fraco	
desempenho

4	 Exigência	de	sistemas	de	controlo	
ao	nível	do	escritório	e	taxação	em	
conformidade	com	a	utilização	em	
edifícios	multi-ocupados	

5	 Introdução	de	incentivos	processuais	
para	adopção	pelos	promotores	de	
abordagens	integradas	de	design	com	
efeitos	de	alta	eficiência	energética	

6	 Promoção	de	empresas	fornecedoras	
de	serviços	de	energia	bem	como	
gestores	energéticos	eficazes	para	os	
proprietários	de	grandes	escritórios,	
especialmente	edifícios	públicos

7	 Promoção	da	investigação	e	do	
desenvolvimento	de	equipamento	e	
iluminação	altamente	eficientes

8	 Promoção	de	produção	renovável	no	
local	para	todos	os	novos	edifícios	de	
escritórios	de	baixa	altura

9	 Criação	de	soluções	técnicas	para	
produção	local	renovável,	utilizando	
a	I&D	para	reduzir	o	custo	inicial	e	
identificar	soluções	de	readaptação	

10	 Inclusão	da	eficiência	energética	
nas	inspecções	de	rotina	de	saúde,	
segurança	e	protecção	contra	
incêndios	com	as	reintegrações	
necessárias	para	garantir	o	
cumprimento	dos	padrões	conceptuais	

11	 Promoção	de	uma	campanha	de	
educação	e	sensibilização	para	
aumentar	a	consciência	da	utilização	
e	custo	da	energia,	aumentar	a	
importância	dos	técnicos	de	gestão	de	
instalações	e	estimular	tolerâncias	de	
conforto	mais	vastas
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Comércio	a	retalho	
O	comércio	retalhista	está	a	crescer	e	a	tornar-se	mais	intensivo	em	energia	à	medida	
que	evolui	de	pequenas	lojas	para	sofisticados	centros	comerciais.	Nesta	análise	EEE,	
concentramo-nos	no	segmento	“mercantil”,	que	abrange	principalmente	o	retalho	não	
alimentar,	apesar	de	os	centros	comerciais	poderem	incluir	serviços	alimentares	e	um	
supermercado.34

Os	países	em	desenvolvimento	seguem	a	tendência	europeia	e	americana	de	abandono	
de	lojas	de	rua	em	detrimento	de	maiores	supermercados	e	centros	comerciais.	
Concentramo-nos	nestes	segmentos	porque	constituem	um	fenómeno	crescente	e	
internacional.	Além	disso,	as	vendas	on-line	continuam	a	ganhar	quota	de	mercado,	uma	
tendência	que	se	prevê	venha	a	afectar	o	sector	das	lojas	estabelecidas.

A	utilização	de	energia	pelas	lojas	é	determinada	principalmente	pelo	volume	de	vendas	
e	pela	área	comercial,	ambos	em	crescimento.	As	vendas	a	retalho	totais	cresceram	35%	
entre	2001	e	2005.
	

Propriedade 

O	comércio	retalhista	é	um	sector	ainda	relativamente	fragmentado,	mas	a	concentração	
e	a	internacionalização	estão	em	ascensão.	Esta	tendência	pode	ser	favorável	à	eficiência	
energética	devido	às	economias	de	escala.

A	concentração	é	mais	elevada	nos	EUA.	No	outro	extremo	estão	cerca	de	15	milhões	de	
pontos	de	venda	a	retalho	na	Índia,35	a	maioria	dos	quais	constituem	negócios	familiares	com	
poucas	sucursais	e	poucos	empregados.	(Ver tabela 6.)

Tabela 6 

Concentração	retalhista	(Fonte:	Eurostat	completar)

Factos 

•	 As	100	principais	empresas	
retalhistas	dos	EUA	detêm	34%	das	
receitas	retalhistas	totais36	

•	 Na	China,	as	100	empresas	
principais	constituem	apenas	10,5%	
do	mercado	retalhista

Utilização de energia pelo comércio retalhista 

O	segmento	retalhista	mercantil	é	responsável	por	16%	da	utilização	comercial	de	energia	
nos	EUA.	Na	Europa,	o	retalho	total	é	responsável	por	23%	da	utilização	de	energia	no	
sector	comercial.	A	intensidade	energética	depende	do	tipo	de	mercado	retalhista.	Os	
serviços	alimentares	e	a	venda	de	produtos	alimentares	usam	muito	mais	energia	do	que	
outros	formatos,	enquanto	as	lojas	de	rua	são	as	que	utilizam	menos.

As	principais	utilizações	de	energia	do	comércio	retalhista	são	AVAC	e	iluminação.	Esta	
conclusão	aplica-se	tanto	a	lojas	de	rua	como	a	centros	comerciais,	embora	a	refrigeração	
ocupe	uma	quota	maior	nos	centros	comerciais	do	que	nas	pequenas	lojas.
		

País Número	de	lojas	por	1000	habitantes

Índia

Sul	da	Europa	(Portugal,	Grécia)

Japão

RU,	Países	Baixos

EUA

22

17

10

7

3.8



Casas,	escritórios,	lojas::	Análise	de	subsectores

47

Tendências

Ao	contrário	de	outros	sectores,	a	intensidade	energética	do	comércio	retalhista	é	maior	
em	lojas	novas	do	que	nas	antigas	(ver figuras 38 e 39).	Nos	EUA,	a	intensidade	energética	
aumentou	de	uma	média	de	310	kWh/m2/ano	em	1995	para	uma	média	de	351	kWh/m2/
ano	em	2003	(um	aumento	de	quase	15%).	O	crescimento	da	intensidade	de	electricidade	
foi	ainda	mais	impressionante,	reflectindo	os	elevados	níveis	de	iluminação	e	equipamento.

A	expansão	da	utilização	de	electricidade	é	especialmente	evidente	nos	centros	comerciais	
(ver figura 39),	sendo	que	a	utilização	por	m2	mais	do	que	duplica	em	centros	comerciais	
construídos	após	1990,	em	comparação	com	os	construídos	antes	de	1959.37

Figura 38 	

A	intensidade	energética	do	subsector	retalhista	
apresenta	um	crescimento

0 50 100 150 200 250 300 350 400

A
no

Intensidade energética (kWh/m2 ano)

Electricidade por área

Energia por área

1995

1999

2003

0

50

100

150

200

250

300

 
Espaços retalhistas 
(centros comerciais)

Espaços retalhistas 
(que não centros comerciais)

In
te

ns
id

ad
e 

de
 e

le
ct

ric
id

ad
e 

(k
W

h/
m

2 /a
no

< 1959

1960 - 1989

1990 - 2003

Ano de Construção

91

148

242

219

259

Barreiras

Há	várias	razões	para	o	aumento	da	intensidade	energética	no	comércio	retalhista:

•	 A	energia	não	constitui	uma	prioridade	principal	da	gestão	retalhista,	uma	vez	que	
corresponde	a	uma	pequena	quota	dos	custos	operacionais	totais

•	 Os	gestores	comerciais	têm	pouca	informação	sobre	questões	energéticas	complexas,	
especialmente	nas	pequenas	empresas	mas	também	nas	multinacionais

Figura 39 

Os	novos	edifícios	de	comércio	retalhista	utilizam	
mais	electricidade
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•	 A	iluminação,	responsável	por	uma	quota	significativa	da	utilização	final	de	energia	no	
comércio	retalhista,	é	considerada	uma	“força	de	vendas”,	um	factor	de	atracção	de	
clientes;	assim,	os	níveis	de	iluminação	(e	consumo	de	energia)	estão	em	expansão	em	
muitos	formatos	retalhistas

•	 O	conforto	térmico	favorece	as	vendas	a	retalho	(os	clientes	não	devem	ter	muito	calor	
nem	muito	frio)	e	os	grandes	centros	comerciais	exigem	áreas	comuns	confortáveis	
bem	como	lojas	também	confortáveis	e	bem	iluminadas	

•	 As	lojas	aumentam	os	horários	de	funcionamento	(mais	horas	por	dia,	mais	dias	por	
ano)	provocando	uma	maior	utilização	de	energia.

Redução da utilização de energia nos centros comerciais

Com	a	evolução	económica,	o	comércio	retalhista	tende	a	abandonar	as	pequenas	lojas	de	
rua	em	prol	de	novos	centros	comerciais	que	atraem	as	pessoas	pela	variedade	de	lojas	e	
outras	funcionalidades.

A	iluminação	é	responsável	por	quase	metade	do	consumo	total	de	energia	num	centro	
comercial	típico	num	clima	temperado.	A	maior	parte	é	utilizada	nas	lojas	e	não	nas	áreas	
comuns	e,	no	total,	as	lojas	usam	aproximadamente	três	quartos	da	energia	total.	A	outra	
utilização	fundamental	é	AVAC.	Os	restaurantes	são	utilizadores	intensivos	de	energia	e	
podem	consumir	até	um	quinto	da	energia	total	do	centro	comercial.	(Ver figura 41.)

Existem	grandes	variações	no	âmbito	destas	médias,	mesmo	no	caso	de	centros	comerciais	
similares,	com	tecnologia	similar,	em	climas	similares.	Por	exemplo,	a	diferença	entre	a	
loja	âncora	mais	e	menos	eficiente	(o	principal	inquilino	do	centro	comercial)	pode	ser	um	
factor	de	três.

Várias	medidas	podem	promover	uma	economia	energética	considerável	com	períodos	
curtos	de	recuperação	do	investimento:

•	 Contagem	inteligente	para	que	as	lojas	do	centro	comercial	tenham	consciência	da	
sua	utilização	de	energia	e	fiquem	motivadas	para	intervir

•	 Sistemas	solares	FV	e	produção	combinada	calor-electricidade	para	substituir	uma	
parte	da	electricidade	da	rede

•	 Alterações	na	iluminação	no	interior	e	no	exterior	do	centro	comercial	

•	 Desenvolvimento	dos	sistemas	de	refrigeração	e	ventilação

•	 Vidros	exteriores	para	intercepção	da	luz	solar.

A	contagem	inteligente	provoca	mudanças	de	comportamento	dos	gestores	de	lojas	e	
constitui	o	melhor	retorno	financeiro,	com	um	período	de	recuperação	de	apenas	quatro	
meses	para	investimentos	entre	40	000	e	130	000	dólares	com	uma	economia	energética	
com	um	custo	inferior	a	40	dólares	por	MWh.	

31%

5%

17%

47%

AVAC

Gás

Electricidade

Equipamento de iluminação

Figura 40 

A	iluminação	é	a	principal	utilização	de	energia	nos	
centros	comerciais
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Mas	isto	não	significa	que	se	alcancem	poupanças	energéticas	substanciais.	O	efeito	pode	
ser	suficiente	para	fazer	um	centro	comercial	passar	para	o	nível	seguinte	em	termos	
de	hierarquia	de	rotulagem	oficial	(tal	como	o	modelo	europeu	A-G),	mas	a	economia	
energética	pode	ser	inferior	a	1%	em	relação	ao	consumo	de	energia	do	centro	comercial.

Um	pacote	completo	das	medidas	acima	descritas	com	um	custo	superior	a	4	milhões	de	
dólares	por	centro	comercial,	em	média,	pode	conseguir	uma	economia	energética	mais	
substancial	com	retornos	financeiros	em	menos	de	quatro	anos.

Por	exemplo,	um	empresário	de	um	centro	comercial	utilizou	um	pacote	de	medidas	para	
reduzir	o	consumo	de	energia	em	37%	com	um	investimento	inferior	a	3	milhões	de	dólares.	
Mas	o	retorno	em	termos	de	economia	financeira	foi	superior	a	5	anos	para	o	total	do	
pacote.	O	período	de	recuperação	de	acções	individuais	variou	de	0,2	anos	(utilizando	o	ar	
exterior	para	refrigeração	“grátis”)	a	cerca	de	18	anos	(para	alteração	da	iluminação	exterior).

As	poupanças	mais	significativas	neste	exemplo	decorreram	da	instalação	de	painéis	
fotovoltaicos,	seguida	pela	contagem	inteligente.	Estas	duas	medidas	proporcionaram	75%	
da	economia	energética	total	e	representam	68%	do	investimento	total.	O	período	médio	de	
recuperação	foi	de	4,8	anos.

Redução de energia nos supermercados

Os	grandes	supermercados	como	a	Wal-Mart	e	a	Tesco	estão	a	poupar	energia	através	de	
designs	radicais	nas	lojas.	A	Wal-Mart	está	a	fazer	uma	experiência	de	lojas	com	baixo	perfil	
energético	que	eventualmente	vão	usar	energia	100%	renovável.	Em	Janeiro	de	2008,	a	
empresa	abriu	a	primeira	de	quatro	lojas	de	nova	geração	com	alta	eficiência	energética	que	
são	25%	mais	eficientes	em	energia	do	que	a	referência	de	2005,	reduzindo	a	utilização	de	
refrigeração	em	90%.	(Ver também o caso de estudo Tesco.)
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27%
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Pequenas lojas

Grandes lojas

Restaurantes

Áreas comuns

Estacionamento

Figura 41 

Utilização	de	energia	em	centros	comerciais

Caso de estudo: Tesco

A	Tesco	reduziu	para	metade	a	energia	por	metro	quadrado	das	suas	lojas	no	RU	
desde	2000.	Em	2009	abriu	uma	nova	loja	em	Manchester,	RU,	que	tem	uma	pegada	
de	carbono	70%	mais	pequena	do	que	uma	loja	equivalente	aberta	em	2006.	A	
redução	da	pegada	decorre	de	uma	combinação	de	design,	materiais	e	tecnologias,	
incluindo	uma	estrutura	em	madeira	em	vez	de	em	aço,	janelas	no	telhado	para	
reduzir	a	iluminação	artificial	e	um	sistema	de	refrigeração	que	utiliza	CO2	como	fluido	
refrigerante.	Dos	70%	de	economia	energética,	31%	foram	alcançados	através	de	
medidas	de	eficiência	energética.

A	loja	tem	janelas	especiais	no	telhado,	que	permitem	a	filtragem	de	luz	natural	para	
o	espaço	comercial.	São	painéis	leves	recheados	com	um	gel	que	permite	a	entrada	
de	luz	sem	sobreaquecer	a	loja.	Nos	escritórios,	tubos	espelhados	reflectem	a	luz	do	
dia	para	zonas	que	de	outra	forma	seriam	escuras.	O	sistema	de	iluminação	baixa	
automaticamente	as	luzes	individuais	quando	aumenta	a	luz	natural.	
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Recomendações para a 
Transformação no comércio 
a retalho de todo o mundo

1	 Auditorias	de	desempenho	
energético	dos	edifícios	comerciais,	
introdução	de	sistemas	de	
rotulagem	para	promoção	da	
transparência	e	aplicação	de	
códigos	de	energia	para	edifícios	
progressivamente	mais	exigentes

2	 Introdução	de	subsídios	pesados	
para	alcançar	um	elevado	
desempenho	em	edifícios	novos	e	
existentes	

3	 Imposição	de	regulamentações	
para	abandono	gradual	de	
edifícios,	equipamento	e	
iluminação	com	fraco	desempenho

4	 Introdução	de	limites	máximos	de	
Watts/m2	para	iluminação	e	AVAC

5	 Participação	dos	retalhistas	numa	
campanha	de	sensibilização	
energética,	promovendo	as	
suas	referências	energéticas	e	
aumentando	a	consciência	da	
utilização	de	energia

6	 Criação	de	uma	oferta	técnica	
evoluída,	utilizando	I&D	para	
reduzir	o	custo	inicial	e	aumentar	a	
economia	energética

7	 Exigência	de	sub-contadores	
inteligentes	nas	unidades	retalhistas	
dos	centros	comerciais

8	 Introdução	de	incentivos	
processuais	para	adopção	pelos	
promotores	de	abordagens	
integradas	de	design	com	efeitos	
de	alta	eficiência	

9	 Promoção	da	produção	renovável	
no	local	para	todos	os	novos	
projectos	retalhistas
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“Os Governos e as empresas 
também têm que fazer as coisas 
certas. Senão, dá-se às pessoas a 
desculpa para não fazerem nada”		

Participante	no	workshop	sobre	comportamentos	do	EEE
Julho	de	2008

“A energia é invisível. Temos de lhe 
dar visibilidade”	

Participante	no	workshop	sobre	comportamentos	do	EEE
Agosto	de	2008

“O imposto sobre o carbono não 
constitui uma forma de motivar 
comportamentos a jusante. Um 
imposto de trinta dólares por 
tonelada não tem muito impacto 
financeiro” 

Participante	no	workshop	financeiro	EEE	
Outubro	de	2008

33%
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3%
Edifícios

Poupanças potenciais

Indústria

Transportes

Outros

38%

Figura 42 

As	potenciais	poupanças	de	energia	nos	edifícios	
podem	ser	equivalentes	à	actual	utilização	total	de	
energia	pelos	transportes

3.	Acção	para	a	mudança
A	nossa	modelização	e	análise	enfatizam	a	necessidade	de	transformação	de	todo	o	sector	
da	construção.	Sem	uma	intervenção	rápida	e	eficaz,	a	energia	utilizada	nos	edifícios	será,	
em	2050,	equivalente	aos	resultados	dos	transportes	e	da	indústria	em	conjunto.	A	nossa	
investigação	demonstra	que	é	possível	implementar	uma	redução	drástica,	alcançando	
uma	economia	energética	igual	à	energia	utilizada	actualmente	pelo	sector	dos	transportes.	
Especificamente,	extrapolando	as	tendências	do	nosso	modelo	a	todo	o	parque	edificado	
das	seis	regiões	EEE	em	2050,	prevemos	serem	exequíveis	reduções	de	energia	e	emissões	
de	CO2	de	cerca	de	60%	antes	da	contabilização	da	produção	no	local	de	energia	renovável	
vendida	à	rede	de	electricidade.	(Ver figura 42.)

Estas	enormes	poupanças	são	possíveis	apesar	do	grande	aumento	previsto	para	o	número	
de	edifícios.	Contudo,	as	políticas,	os	mecanismos	financeiros	e	os	comportamentos	actuais	
não	vão	estimular	as	necessárias	tomadas	de	decisão	pelas	empresas	e	indivíduos.	As	
empresas	do	sector	da	construção	vão	fazer	progressos	mas	sem	incitamento	do	mercado	e	
alterações	regulamentares	não	se	atingirá	a	transformação	necessária.

Há	aspectos	comuns	aos	vários	subsectores.	O	custo	inicial	e	as	perspectivas	de	investimento	
de	curto	prazo	são	barreiras	fundamentais	para	os	edifícios	residenciais	e	comerciais.	
Observamos	uma	ignorância	generalizada	sobre	o	consumo	energético	e	a	forma	de	o	
reduzir.	A	energia	não	constitui	uma	prioridade	para	muitos	utilizadores	de	edifícios,	e	
não	se	prevê	que	o	aumento	dos	preços	da	energia	(dentro	dos	limites	do	económica	e	
politicamente	aceitável)	tenha	consequências	substanciais	uma	vez	que	os	custos	da	energia	
são,	por	norma,	relativamente	insignificantes	para	a	maioria	dos	utilizadores.	Mesmo	que	
esta	lacuna	de	informação	seja	ultrapassada,	os	proprietários	e	utilizadores	de	edifícios	não	
vão	fazer	os	investimentos	necessários	nas	condições	actuais.	As	barreiras	não	financeiras	
(ou	comportamentais)	também	implicam	que	os	investimentos	não	sejam	feitos	pelas	
empresas	e	pelos	consumidores	mesmo	que	sejam	economicamente	racionais.38	Em	resumo,	
a	maioria	dos	proprietários	e	utilizadores	de	edifícios	não	estão	suficientemente	informados	e	
preocupados	com	o	consumo	de	energia,	e	a	inércia	é	consolidada	porque	os	custos	iniciais	
são	demasiado	altos	e	as	poupanças	demasiado	baixas.

Ultrapassar	estas	barreiras	não	significa	apenas	alcançar	o	objectivo	energético	mas	também	
criar	emprego	e	oportunidades	de	negócio	que	podem	promover	o	crescimento	económico.	
No	entanto,	a	transformação	não	vai	ocorrer	apenas	através	das	forças	de	mercado,	uma	vez	
que	as	barreiras	financeiras,	organizacionais	e	comportamentais	são	muito	significativas.	A	
transformação	só	vai	acontecer	quando:

•	 A	vontade	política	e	a	liderança	empresarial	considerarem	a	energia	dos	edifícios	
uma	prioridade	fundamental,	para	que	os	comportamentos	mudem	e	o	design	e	as	
tecnologias	com	eficiência	energética	se	tornem	a	norma	

•	 Os	investimentos	em	eficiência	energética	disponibilizarem	retornos	financeiros	
favoráveis	e	sólidos	porque	

–	 Os	preços	da	energia	são	consistentemente	altos	(incluindo	o	custo	do	carbono)	para	
permitir	a	produção	de	poupanças	significativas	

–	 Os	modelos	financeiros	inovadores	proporcionam	financiamento	e	repartição	de	riscos

–	 As	inovações	em	termos	de	design	e	tecnologia	baixam	os	custos	iniciais	para	níveis	viáveis

•	 As	empresas,	as	autoridades	governamentais	e	outros	trabalharem	em	parceria	na	
implementação	de	soluções	de	construção	com	eficiência	energética	nas	economias	em	
desenvolvimento,	permitindo	melhorias	nos	padrões	de	vida	e	limitando,	ao	mesmo	
tempo,	o	crescimento	energético	absoluto.
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Recomendações para a acção

A	transformação	necessária	para	o	sector	da	construção	exige	uma	intervenção	imediata	
e	substantiva	das	empresas,	dos	indivíduos	e	dos	governos.	Políticas	e	promessas	não	
são	suficientes.	Impõe-se	a	acção	de	todos	os	envolvidos	na	determinação	da	utilização	
de	energia	nos	edifícios.	Depois	de	termos	desenvolvido	recomendações	específicas	para	
os	subsectores	no	capítulo	anterior,	propomos	agora	seis	recomendações	gerais	para	
estimular	a	oferta	e	a	procura	de	eficiência	energética	nos	edifícios.	

Este	projecto	concentra-se	no	sector	da	construção	e	não	no	ambiente	em	geral	mas	
estamos	conscientes	que	a	energia	dos	edifícios	é	apenas	um	aspecto	da	sustentabilidade,	
juntamente	com	elementos	como	os	transportes,	a	água	e	a	alimentação.	Também	
reconhecemos	a	importância	da	combinação	energética	na	rede	de	electricidade	mas	esta	
questão	também	fica	para	além	do	âmbito	do	nosso	projecto.

As	nossas	recomendações	têm	de	ser	aplicadas	correctamente	a	cada	subsector	de	
construção	mas	representam	um	pacote	abrangente	que	tem	de	ser	considerado	na	
totalidade,	ao	contrário	de	um	conjunto	de	opções	que	podem	ser	implementadas	
separada	ou	sequencialmente.	Estas	recomendações	sobrepõem-se,	inter-relacionam-
se	e	consolidam-se	mutuamente	(ver figura 43).	Têm	uma	relevância	global	embora	o	
foco	possa	variar	de	país	para	país.	Pressupõem	um	acordo	pós-Quioto	para	combate	
à	alteração	climática	com	um	compromisso	de	longo	prazo	para	a	redução	substancial	
das	emissões	de	dióxido	de	carbono,	com	base	no	princípio	fundamental	das	
“responsabilidades	comuns	mas	diferenciadas”	entre	os	países.

	

Resposta do Mercado 
Complementada pela 
Acção Governamental

Mobilização 
Mobilização para uma cultura 
com consciência energética

Códigos e Transparência 
Consolidação de códigos e rotulagem 
para uma maior transparência 

Sinais de preços 
Utilização de sinais de preços 
e subsídios para incentivar 
os investimentos em eficiência 
energética 

Integração
Utilização de abordagens 
de design passivo e activo 
e inovações 

Tecnologia 
Desenvolvimento e utilização 
de tecnologia avançada para 
promover comportamentos 
com eficiência energética

Recursos Humanos
Desenvolvimento da capacidade 
de recursos humanos para 
a economia energética

Figura 43  

Recomendações	que	se	apoiam	mutuamente
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Consolidação de códigos & rotulagem para uma maior transparência 

O	nosso	trabalho	de	modelização	demonstra	que	as	forças	de	mercado	não	vão	atingir	a	
transformação	necessária	com	a	rapidez	suficiente	sem	estímulos	externos.	Por	exemplo,	o	
consumo	de	energia	das	moradias	unifamiliares	em	França,	na	nossa	simulação,	aumenta	
24%	mesmo	com	os	actuais	níveis	de	incentivos.

Devido	à	urgência	do	desafio,	é	essencial	uma	intervenção	no	âmbito	das	políticas.	Os	
pacotes	de	políticas	adequados	promovem	um	funcionamento	do	mercado	mais	eficaz	no	
sentido	da	baixa	utilização	de	energia	e	estimulam	a	mudança	de	comportamentos.	Está	
disponível	uma	vasta	gama	de	políticas	para	apoiar	as	acções	de	economia	energética.39	
Estas	incluem	medidas	fiscais	e	financeiras	bem	como	regulamentação.	As	políticas	devem	
ser	consideradas	como	pacotes	de	consolidação	mútua	em	vez	de	serem	sujeitas	a	uma	
avaliação	individual	e	estrita.	Por	exemplo,	uma	certificação	de	desempenho	energético	
eficaz	é	essencial	para	muitas	medidas	fiscais/financeiras.	Os	governos	têm	também	que	
cooperar	em	matéria	de	políticas	e	coordenar	a	intervenção,	promovendo	a	consistência	
entre	os	mercados,	o	que	favorece	as	economias	de	escala	que	sustentam	o	investimento	
energético.	

Recomendamos	que	os	códigos	de	construção	sejam	consolidados	com	requisitos	
em	matéria	de	eficiência	energética,	reforçados	ao	longo	do	tempo	e	adequados	às	
condições	climáticas	locais.

As	autoridades	governamentais	têm	de	estabelecer	e	aplicar	elevadas	normas	energéticas	
para	os	edifícios	e	deixar	claro	que	essas	normas	se	tornarão,	com	o	tempo,	mais	rigorosas.	
Estas	vão	sustentar	um	mercado	com	mais	consciência	energética.	Códigos	de	construção	
rigorosos	e	requisitos	de	eficiência	do	equipamento	devem	definir	os	consumos	máximos	de	
energia	aceitáveis	(através	dos	indicadores	apropriados)	para	cada	subsector	da	construção,	
relevantes	para	as	condições	climáticas	de	cada	região.	Devem	aplicar-se	ao	desempenho	
real	do	edifício	e	não	aos	níveis	de	design	uma	vez	que	muitos	edifícios	bem	concebidos	
não	alcançam	os	níveis	de	eficiência	energética	pretendidos.	Impõem-se	esquemas	comuns	
de	medição	e	divulgação	de	dados	mas	também	mecanismos	adequados	de	conformidade	
com	os	códigos,	incluindo	equipas	de	conformidade	qualificadas.

Os	componentes	energéticos	dos	códigos	de	construção	são	muito	eficazes	na	definição	
de	normas	para	os	novos	edifícios.	Mas	o	seu	impacto	é	limitado	nos	países	em	
desenvolvimento	que	têm	um	grande	sector	de	construção	informal	fora	do	alcance	das	
políticas	governamentais	e	do	seu	cumprimento.	Nos	países	desenvolvidos,	a	prioridade	é	
melhorar	o	desempenho	energético	do	parque	edificado	existente,	através	de	códigos	de	
energia	para	edifícios	para	estimular	os	investimentos	em	eficiência	energética	quando	os	
edifícios	mudam	de	mãos	ou	são	remodelados.

As	normas	de	eficiência	energética	dos	códigos	de	construção	são	úteis	mas	a	introdução	
de	normas	mais	rigorosas	não	é	necessariamente	sinónimo	de	redução	do	consumo	total	de	
energia.	Por	exemplo,	alguém	que	viva	numa	grande	casa	eficiente	em	energia	ainda	assim	
utiliza	grandes	quantidades	de	energia.

Esta	é	a	“síndrome	dos	dois	frigoríficos”.	Actualmente,	as	famílias	dos	países	desenvolvidos	
têm	dois	grandes	frigoríficos,	ambos	altamente	eficientes,	mas	que	utilizam	mais	energia	
do	que	um	único	frigorífico	ineficiente,	como	tinham	antes.	Da	mesma	forma,	os	retalhistas	
aumentam	as	especificações	de	iluminação	pelo	que	a	utilização	total	de	energia	aumenta	
mesmo	que	os	sistemas	sejam	mais	eficientes.	Esta	perda	de	potenciais	poupanças	
energéticas	é	muitas	vezes	descrita	como	o	“efeito	de	ricochete”,	a	síndrome	através	da	qual	
as	poupanças	são	dissipadas	com	a	mudança	de	comportamentos	uma	vez	que	utilizadas	de	
outra	forma.	Os	estudos	concluíram	que	as	pessoas	que	instalam	luzes	eficientes	perdem	até	
12%	da	economia	energética	esperada	porque	as	deixam	mais	tempo	acesas	e	as	pessoas	
que	compram	uma	caldeira	de	aquecimento	eficiente	perdem	até	30%	uma	vez	que	
aumentam	os	parâmetros	do	termóstato.	40

	

Devido	ao	efeito	de	ricochete	e	à	síndrome	dos	“dois	frigoríficos”	é	importante	utilizar	
uma	série	de	indicadores	energéticos.	A	eficiência	energética	promove	as	reduções	mas	
não	é	suficiente	só	por	si.	São	necessários	outros	indicadores	que	abranjam	tanto	a	energia	
como	o	CO2:
•	 Valores	absolutos	(utilização	total)	
•	 Por	pessoa	por	ano	
•	 Por	metro	quadrado	por	ano.	
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O	desenvolvimento	destes	indicadores	permite	às	entidades	reguladoras	a	exploração	de	
pacotes	de	políticas	abrangentes,	sensíveis	à	procura	local	de	energia	e	às	culturas	locais.

Recomendamos	o	desenvolvimento	de	normas	de	avaliação	e	rotulagem	em	matéria	
de	energia	dos	edifícios,	adaptadas	às	condições	climáticas	da	região,	que	imponham	
a	exibição	do	nível	de	desempenho	energético	em	todos	os	edifícios	não	residenciais.	

A	informação	sobre	o	desempenho	energético	tem	que	ser	tornada	pública	para	poder	
influenciar	o	mercado.	A	UE	introduziu	um	sistema	obrigatório	de	rotulagem	(através	da	
Directiva	relativa	ao	Desempenho	Energético	dos	Edifícios	–	EPBD,	na	sigla	inglesa)	para	
melhorar	o	perfil	energético,	especialmente	no	sector	residencial.	Os	sistemas	voluntários	
de	rotulagem	(como	o	BREEAM,	CASBEE,	Effinergie,	LEED,	Minergie	e	PassivHaus)	estão	
já	a	promover	a	sensibilização	para	a	sustentabilidade	dos	edifícios,	embora	nem	todos	
se	concentrem	na	utilização	de	energia.	Cada	vez	mais	são	adoptados	para	apoiar	a	
regulamentação	e	começam	a	influenciar	os	preços	de	mercado.	Um	estudo	efectuado	
sobre	a	venda	de	9000	casas	na	Suíça	concluiu	que	as	que	dispunham	do	rótulo	Minergie	
conseguiram	um	preço	de	venda	7%	superior	às	que	não	tinham	certificação.41

Este	tipo	de	rotulagem	promove	a	transparência,	estimula	a	adesão	do	mercado	e	fornece	
uma	base	para	a	regulamentação.	A	nossa	modelização	demonstra	que	os	esquemas	de	
rotulagem	que	impõem	padrões	mínimos	podem	transformar	a	utilização	de	energia,	
permitindo	resultados	com	balanço	energético	zero	nos	edifícios	residenciais,	se	aplicados	
com	eficácia.	(ver figura 44).
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Figura 44  

Consumo	líquido	de	energia	zero	alcançado	
no	sudeste	dos	EUA	no	submercado	residencial	
unifamiliar	ao	abrigo	de	políticas	de	Transformação
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A	rotulagem	favorece	as	forças	de	mercado,	sendo	mais	fácil	para	as	pessoas	incluírem	a	
energia	na	escolha	dos	edifícios.	Sistemas	de	rotulagem	normalizados	constituem	uma	
base	de	avaliação	para	normas	de	construção	rigorosas	baseadas	no	desempenho.

Recomendamos a introdução de auditorias energéticas aos edifícios para 
identifícação do desempenho energético e determinação de prioridades para o 
desenvolvimento.

A	transparência	é	crucial.	Se	as	pessoas	não	tiverem	informação	sobre	o	consumo	
energético	dos	serviços	que	utilizam	nos	edifícios	não	podem	fazer	escolhas	relacionadas	
com	a	energia	nem	medir	a	evolução.	Da	mesma	forma,	as	autoridades	governamentais	
não	podem	elaborar	programas	completos	de	readaptação	se	não	dispuserem	de	
informação	sobre	o	desempenho	energético	dos	edifícios.	Informação	e	dados	insuficientes	
inibem	o	investimento	em	energia.

Recomendamos a exigência de inspecções regulares para verificação do desempenho 
da envolvente dos edifícios e dos principais sistemas como o equipamento de 
aquecimento e refrigeração. 

O	desempenho	efectivo	muitas	vezes	é	diferente	da	sua	concepção	devido	à	degradação	
ao	longo	do	tempo,	salvo	se	a	instalação	for	correcta,	se	for	efectuada	manutenção	e	se	as	
pessoas	forem	qualificadas	para	a	utilização	adequada	do	equipamento.	Por	exemplo,	as	
janelas	podem	deixar	de	ser	estanques	por	movimento	do	edifício.	Nos	EUA,	a	Agência	de	
Protecção	Ambiental	estima	que,	tipicamente,	a	fuga	de	ar	desperdiça	entre	25	e	40%	da	
energia	utilizada	para	aquecimento	e	refrigeração.

Recomendamos a exigência de sistemas de controlo de energia em todas as 
unidades de edifícios multi-ocupados e que a energia seja taxada de acordo com a 
utilização.

A	repartição	de	incentivos	constitui	uma	das	principais	questões	em	apartamentos	
arrendados	e	edifícios	de	escritórios	(conforme descrito no capítulo 2).	Os	inquilinos	
muitas	vezes	não	têm	controlo	sobre	o	aquecimento	em	edifícios	multi-ocupados	e	
não	são	taxados	de	acordo	com	a	energia	por	eles	utilizada.	Isto	significa	que	não	
têm	incentivos	para	mudar	o	comportamento	ou	para	a	utilização	de	equipamento	
com	baixo	perfil	energético	para	reduzir	o	consumo.	A	disponibilização	de	sistemas	de	
controlo	e	a	taxação	de	acordo	com	a	utilização	constituem	uma	forma	de	ultrapassar	
esta	barreira.	Os	proprietários	de	edifícios	não	têm	benefícios	financeiros	decorrentes	de	
uma	menor	utilização	de	energia	mas	a	nossa	recomendação	estimula	este	investimento,	
especialmente	quando	a	eficiência	energética	se	reflecte	nos	valores	do	arrendamento	
imobiliário.

Recomendamos que a aplicação dos códigos de construção para edifícios comerciais 
seja integrada nas inspecções de saúde e segurança, protecção contra incêndios e 
outras. 

O	cumprimento	dos	códigos	é	frequentemente	insuficiente,	especialmente	nos	países	em	
desenvolvimento	onde	uma	grande	parte	da	construção	é	realizada	fora	do	âmbito	das	
aprovações	formais	e	das	normas	para	os	edifícios	comerciais.	Muitas	vezes,	esta	situação	
deve-se	à	falta	de	recursos	de	inspecção	eficazes	mas	também	ao	facto	de	os	inspectores	
de	normas	de	construção	não	disporem	do	mesmo	nível	de	autoridade	de	outras	equipas	
de	conformidade,	como	os	inspectores	de	saúde	e	segurança.	A	aplicação	dos	códigos	
pode	ser	consolidada	através	da	introdução	das	normas	de	construção	nas	inspecções	de	
saúde	e	segurança	e	outras	auditorias	regulares	como	as	inspecções	de	segurança	contra	
incêndios	nos	edifícios	comerciais.	Alguns	sectores	podem	incluir	inspecções	de	energia	
dos	edifícios	nos	seus	processos	de	inspecção,	por	exemplo,	inspecções	de	segurança	
alimentar	nos	restaurantes.
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Utilização de subsídios e sinalização de preços para incentivar os 
investimentos em eficiência energética

Os	investidores	têm	de	considerar	riscos	como	os	impactos	de	futuras	regulamentações	
e	preços	de	energia.	Mas	as	questões	energéticas	continuam	a	ter	uma	prioridade	baixa	
para	a	maioria	dos	proprietários	e	ocupantes	de	edifícios	uma	vez	que	a	energia	constitui	
uma	pequena	parte	dos	custos	totais	nos	sectores	comercial	e	residencial	e	este	custo	
raramente	tem	grande	visibilidade.

Alguns	investimentos	em	energia	não	são	financeiramente	atractivos	sem	subsídios	ou	
outros	incentivos.	Mesmo	quando	fazem	sentido	do	ponto	de	vista	financeiro,	os	retornos	
são	tendencialmente	de	longo	prazo.	O	custo	inicial	do	investimento	é	um	impedimento	
significativo	para	os	intervenientes	individuais	e	os	longos	períodos	de	recuperação	
dissuadem	os	decisores	empresariais.	As	nossas	outras	recomendações	elevam	o	perfil	da	
eficiência	energética	em	edifícios	para	que	o	desempenho	energético	se	reflicta	cada	vez	
mais	nos	preços	dos	imóveis	e	nos	lucros	do	arrendamento.	Contudo,	são	necessários	
incentivos	para	ajudar	os	sinais	de	preços	a	estimular	o	mercado.

Recomendamos que os governos introduzam pacotes físcais e subsídios 
sufícientemente altos para estimular o mercado para a efíciência energética dos 
edifícios. 

A	tributação	pode	ser	adaptada	para	ter	um	impacto	mais	significativo	no	investimento	
em	energia	dos	edifícios	do	que	um	imposto	geral	sobre	o	carbono:

•	 Utilização	das	receitas	geradas	pela	tributação	do	carbono	para	financiar	subsídios	que	
reduzem	o	custo	inicial	dos	investimentos

•	 Aplicação	de	um	imposto	especifico	sobre	os	edifícios,	evitando	assim	o	potencial	
impacto	económico	de	um	imposto	indiscriminado	sobre	a	energia	ou	o	carbono.	
Este	imposto	pode	assumir	a	forma	de	uma	adaptação	da	contribuição	predial	ou	
pode	ser	suplementar,	relacionado	com	os	rótulos	energéticos	acima	descritos.	Pode	
ser	um	imposto	neutro	para	toda	a	economia,	aumentando	o	incentivo	à	eficiência	
energética	através	da	distribuição	dos	impostos	angariados	a	partir	de	imóveis	com	
baixa	classificação,	sob	a	forma	de	subsídios,	aos	edifícios	com	alto	desempenho.

	
Os	subsídios	pagos	ao	abrigo	de	programas	deste	tipo	devem	ser	cuidadosamente	
considerados	para	evitar	consequências	inesperadas.	Por	exemplo,	a	intenção	do	Japão,	nos	
anos	70,	de	propagação	das	fontes	de	energia	concretizou-se	em	incentivos	à	utilização	
de	refrigeradores	de	absorção	a	gás	nos	sistemas	de	ar	condicionado	dos	edifícios.	Esta	
solução	resultou	no	aumento	das	emissões	de	CO2	devido	à	maior	eficiência	das	alternativas	
eléctricas	e	ao	baixo	teor	de	CO2	do	fornecimento	de	electricidade.	Os	incentivos	devem	
evitar	o	encorajamento	de	readaptações	isoladas	de	componentes	individuais	dos	edifícios	
como	janelas	ou	caldeiras.	Em	vez	disso,	esses	itens	devem	ser	incluídos	em	projectos	
integrados	eficientes	em	energia	–	tanto	em	casas	novas	como	já	existentes.

Recomendamos estruturas de tarifação para estimular a redução do consumo 
energético e a produção renovável no local.

Há	duas	formas	de	alterar	a	equação	financeira	a	favor	do	investimento	em	eficiência	
energética	–	reduzir	o	custo	inicial	ou	aumentar	poupanças	nos	primeiros	anos.	Uma	
forma	amplamente	reconhecida	para	o	aumento	das	poupanças	potenciais	é	aumentar	
o	custo	da	energia,	o	que	vai	acontecer	se	os	acordos	pós-Quioto	resultarem	na	subida	
dos	preços	do	carbono.	Estes	são	mecanismos	úteis	ao	nível	da	economia	mas	a	nossa	
modelização	demonstra	que	provavelmente	têm	um	impacto	limitado	sobre	as	decisões	
de	investimento	em	energia,	se	estabelecidos	em	níveis	política	e	economicamente	
aceitáveis.	Mesmo	um	preço	do	carbono	relativamente	elevado	não	tem	o	resultado	
suficiente	sobre	o	custo	da	energia	para	tornar	a	economia	energética	suficientemente	
atractiva	(embora	a	subida	dos	preços	possa	influenciar	o	comportamento	ao	destacar	a	
necessidade	de	poupança	energética).

As	poupanças	potenciais	podem	ser	aumentadas	através	de	meios	comerciais.	Em	alguns	
países,	as	práticas	de	tributação	dos	serviços	públicos	podem	favorecer	o	desperdício	
devido	aos	descontos	por	maior	utilização	–	a	taxa	unitária	decresce	para	consumos	acima	
dos	níveis	especificados.
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O	contrário	desta	prática	consiste	em	aumentar	o	custo	da	energia	para	níveis	de	
consumo	mais	altos.	Este	é	já	o	caso	do	Japão,	onde	os	primeiros	120	kWh	são	taxados	a	
17,87	ienes/kWh	(18	cêntimos),	aumentando	para	22,86	ienes	(23	cêntimos)	até	300	kWh	
e	24,13	ienes	(24	cêntimos)	acima	desse	nível.

Uma	tarifa	feed-in	alta	de	energia	renovável	fornecida	à	rede	pode	encorajar	o	
investimento	na	produção	renovável	no	local,	como	é	já	o	caso	em	países	como	a	
Alemanha	e	a	França.

Recomendamos que os serviços públicos de energia, as empresas e as instituições 
financeiras desenvolvam modelos empresariais criativos que ultrapassem a barreira do 
custo inicial.

O	modelo	EEE	demonstrou	claramente	que	muitos	investimentos	em	energia	
potencialmente	atractivos	não	satisfazem	os	critérios	de	retorno	financeiro	no	curto	prazo	
das	empresas,	dos	investidores	e	dos	particulares.	Apesar	de	serem	possíveis	poupanças	
significativas	com	prémios	de	investimento	relativamente	modestos,	um	comprador	
sensível	ao	custo	inicial	nunca	vai	adoptar	soluções	transformativas. (Ver figura 45.)

Uma	solução	é	atrair	novas	fontes	de	financiamento,	aprendendo	com	as	melhores	
práticas	e	a	experiência	de	modelos	empresariais	como	as	empresas	fornecedoras	de	
serviços	de	energia	(ESCOs).	Estão	disponíveis	várias	oportunidades	de	expansão	do	
financiamento	para	investimentos	em	energia:

•	 Pague	enquanto	poupa	–	o	custo	inicial	é	financiado	no	todo	ou	em	parte	por	um	
serviço	público	de	energia,	que	recupera	as	despesas	através	de	taxas	suplementares	
regulares	aplicadas	à	factura	mensal;	estas	taxas	são	indexadas	à	casa	e	não	ao	cliente	
específico	

•	 As	ESCOs	ou	outros	fornecedores	comprometem-se	a	atingir	um	desempenho	energético	
específico	num	edifício	comercial	e	a	partilhar	as	poupanças	com	o	proprietário

•	 Esquemas	de	contratação	de	desempenho	energético	que	permitem	às	ESCOs	ou	
a	outros	intervenientes	oferecerem	contratos	inovadores	que	garantem	o	nível	dos	
serviços	e	poupanças	de	energia	ao	consumidor

•	 As	autoridades	locais	disponibilizam	crédito	ao	financiamento	de	investimentos	de	
energia	e	os	reembolsos	são	efectuados	através	de	um	acréscimo	à	contribuição	predial

•	 Fundos	de	investimento	em	eficiência	energética	capitalizados	pelo	menor	risco	de	crédito	
hipotecário	em	habitações	com	baixo	perfil	energético;	os	fundos	para	disponibilizar	este	
investimento	podem	ser	atractivos	para	fundos	de	investimento	socialmente	responsáveis.

Figura 45 

Poupança	energética	vs	custo	inicial	para	as	opções	de	
eficiência	mais	custo-eficazes,	com	base	na	análise	do	
sector	residencial	unifamiliar	do	sudeste	americano..
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Promoção de abordagens integradas de design e de inovações

A	concentração	em	soluções	técnicas	ou	de	design	particulares,	tal	como	a	ventilação	
natural	ou	o	isolamento,	pode	conduzir	a	soluções	sub-óptimas.	Embora	cada	
componente	possa	ser	valioso	para	a	economia	energética,	a	maior	eficiência	é	alcançada	
através	de	abordagens	integradas	abrangentes,	considerando	todos	os	factores	relevantes.	
Por	exemplo,	a	nossa	modelização	de	opções	para	uma	casa	no	sudeste	americano	
observou	que	a	integração	das	melhores	soluções	originaria	uma	redução	de	72%	no	
consumo	de	energia.	A	melhor	solução	individual	seria	responsável	por	uma	redução	de	
menos	de	metade	deste	valor	(ver figura 46.)

Um	projecto	integrado	envolve	todos	os	participantes	relevantes	desde	o	início.	Assim,	
são	evitadas	revisões	dispendiosas	e	rupturas	posteriores	para	incorporação	de	novas	
considerações.	

A	integração	de	medidas	activas	e	passivas	é	crucial	para	projectos	e	construções	de	
edifícios	eficazes	uma	vez	que	os	elementos	individuais	trabalham	em	parceria	para	a	
criação	de	um	edifício	eficiente	em	energia.	A	envolvente	do	edifício	é	o	ponto	de	partida,	
começando	com	a	orientação	do	edifício	e	a	utilização	da	sombra.	As	outras	medidas	
passivas	incluem	a	massa	térmica,	a	utilização	de	ventilação	e	luz	naturais.	As	medidas	
activas	poupam	energia	em	serviços	como	a	iluminação	e	AVAC	através	da	utilização	de	
lâmpadas	fluorescentes	compactas	(LFC)	e	bombas	de	calor.
As	soluções	integradas	são	igualmente	importantes	nas	readaptações.	Por	exemplo,	a	
instalação	de	caldeiras	e	bombas	de	calor	mais	eficientes	permite	poupar	mais	energia	
se	fizer	parte	de	uma	remodelação	total	que	inclua	o	isolamento	do	edifício	e	outros	
elementos	relacionados	com	a	energia.	No	entanto,	o	conjunto	das	obras	é	mais	
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Figura 46 

As	soluções	integradas	alcançam	o	melhor	
desempenho

dispendioso	do	que	um	único	investimento,	pelo	que	a	programação	das	obras	tem	que	
ser	faseada	e/ou	apoiada	por	medidas	financeiras.

Recomendamos a introdução pelas autoridades governamentais de incentivos 
processuais para a apresentação, por parte dos promotores, de projectos para edifícios 
com eficiência energética baseados numa abordagem holística.

As	abordagens	conceptuais	alargadas	incluindo	as	medidas	passivas	e	activas	podem	reduzir	
a	utilização	de	energia	em	até	70%.	Contudo,	a	estrutura	segmentada	da	indústria	da	
construção	dificulta	as	tentativas	de	união	dos	diferentes	intervenientes	numa	equipa	de	
projecto	integrada.	O	papel	dos	agentes	pode	constituir	um	travão	à	inovação,	uma	vez	que,	
tipicamente,	estão	preocupados	com	os	critérios	financeiros,	atitude	que	pode	reforçar	uma	
abordagem	conservadora	do	design	do	edifício.

São	necessárias	medidas	para	incentivar	os	promotores	imobiliários	em	particular.	Os	
processos	de	concurso	dificultam	as	abordagens	integradas.	A	questão	principal	para	
um	promotor	é	o	risco	significativo	de	não	conseguir	a	aprovação	de	um	projecto;	
cerca	de	90%	dos	projectos	comerciais	não	saem	dos	estiradores.	Esta	situação	leva	os	
promotores	a	minimizarem	os	custos	durante	a	fase	inicial	dos	projectos.	A	concertação	de	
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diferentes	especialistas	numa	equipa	integrada	origina	um	acréscimo	de	custos	nesta	fase,	
aumentando	o	prejuízo	se	o	projecto	não	for	aprovado.	Mas	uma	integração	inicial	reduz	
significativamente	as	alterações	e	os	custos	de	construção.	

A	redução	do	risco	de	insucesso	é	um	incentivo	significativo	para	os	promotores.	Pode	ser	
alcançada	dando	prioridade	e	estatuto	preferencial	a	propostas	de	desenvolvimento	que	
demonstrem	utilizar	uma	equipa	integrada	para	a	criação	de	uma	concepção	holística	que	
reduza	a	utilização	de	energia.	A	moderação	de	algumas	regulamentações	pode	também	
proporcionar	um	incentivo	–	por	exemplo,	permitir	maiores	densidades	de	ocupação	do	
que	o	habitual	em	edifícios	de	alto	desempenho.

O	corolário	desta	medida	é	que,	com	a	consolidação	dos	códigos	e	normas	de	energia	
para	os	edifícios,	os	promotores	só	possam	cumprir	os	requisitos	com	um	custo	razoável	
se	adoptarem	uma	abordagem	sistémica.

Recomendamos que os promotores imobiliários reestruturem as condições 
comerciais e contratuais para promover o envolvimento inicial dos construtores como 
parte de uma equipa integrada.

Os	engenheiros	e	outros	participantes	nos	projectos	podem	ficar	relutantes	em	relação	
à	participação	antecipada	nos	projectos	devido	às	implicações	em	termos	de	potenciais	
custos	adicionais	e	especialmente	de	fluxo	de	caixa.	Esta	relutância	pode	ser	atenuada	
se	os	promotores	adoptarem	novos	modelos	empresariais	que	transformem	a	estrutura	
típica	de	remuneração	dos	engenheiros	e	arquitectos	no	sentido	da	repartição	de	riscos	
e	adaptem	a	participação	inicial	de	uma	equipa	abrangente,	incluindo	fornecedores	de	
materiais	e	equipamento,	e	que	possam	ser	viáveis	para	o	promotor	se	o	projecto	receber	
estatuto	preferencial	na	aprovação.

Recomendamos que as empresas de serviços públicos e outras partes interessadas 
trabalhem em parceria com os promotores para promover a eficiência energética 
de projectos imobiliários, especialmente através da criação de equipas de design 
integradas.

As	entidades	reguladoras	de	determinadas	jurisdições	exigem	aos	serviços	públicos	níveis	
de	poupança	de	energia	–	por	vezes	baseados	em	esquemas	de	imposições	de	economia	
energética	como	“créditos	de	eficiência	energética”	que	obrigam	os	fornecedores	de	energia	
a	obter	um	nível	específico	de	poupança	de	energia	apoiando	as	iniciativas	dos	clientes	e	
trabalhando	em	parceria	com	a	indústria	da	construção.	Se	os	serviços	públicos	demonstrarem	
progressos	em	termos	de	design	para	eficiência	energética	em	novos	edifícios	terão	incentivos	
à	participação	nos	referidos	projectos	e	podem	trabalhar	com	os	promotores	para	criar	
equipas	de	design	integradas	que	incluam	toda	a	cadeia	de	valor	da	construção.

Recomendamos que os subsídios e outros incentivos para remodelações 
domésticas de eficiência energética sejam atribuídos prioritariamente a programas  
de renovação holísticos com a sequência adequada e com calendários definidos.

A	readaptação	de	imóveis	domésticos	representa	um	desafio	diferente.	A	abordagem	
holística	é	igualmente	importante	uma	vez	que	o	desenvolvimento	de	remodelações	
fragmentadas	é	mais	dispendioso	e	menos	eficiente.	A	colocação	de	janelas	altamente	
eficientes	num	edifício	com	mau	isolamento	terá	apenas	um	impacto	mínimo	nos	ganhos	
totais	de	eficiência.	Os	proprietários	precisam	de	um	balcão	único	onde	possam	facilmente	
obter	informação	sobre	como	modernizar	o	seu	imóvel	da	forma	mais	eficaz	em	termos	
de	energia	e	de	custos	através	de	abordagens	integradas.	Os	incentivos	financeiros	são	
úteis	se	atribuídos	a	abordagens	de	readaptação	de	todo	o	edifício,	que	podem	ser	
implementadas	de	forma	faseada.
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Desenvolvimento e utilização de tecnologia avançada para a 
promoção de comportamentos de economia energética

Recomendamos que as autoridades governamentais disponibilizem apoios iniciais 
à investigação e desenvolvimento de tecnologias eficazes em termos de eficiência 
energética dos edifícios.

A	investigação	e	o	desenvolvimento	são	essenciais	para	a	introdução	no	mercado	de	
tecnologias	de	eficiência	energética	avançadas	e	para	a	redução	dos	custos	iniciais	e	
aumento	da	poupança.	É	necessário	um	maior	desempenho	com	menores	custos	para	a	
produção	de	energia	renovável	no	local,	a	eficiência	de	medidas	passivas	e	do	equipamento.	
Um	apoio	financeiro	inicial	dos	governos	vai	acelerar	este	desenvolvimento	e	estimular	o	
mercado.	Este	constitui	um	investimento	público	eficiente	uma	vez	que	um	mercado	mais	
vasto	é	sinónimo	de	maiores	volumes	de	produção	e,	consequentemente,	de	preços	mais	
baixos.	Este	processo	pode,	eventualmente,	eliminar	outros	subsídios	necessários	para	
ultrapassar	as	barreiras	em	termos	de	custo	inicial	e	investimento.	

Recomendamos que os edifícios novos e remodelados sejam concebidos de forma 
a utilizar tecnologias de informação e comunicação que minimizem a utilização de 
energia e sejam facilmente actualizadas com avanços tecnológicos.

As	TIC	podem	ser	utilizadas	para	reduzir	o	consumo	de	energia	no	design,	instalação	e	
funcionamento.	Os	sistemas	de	gestão	de	edifícios	(SGE)	automatizam	os	serviços	dos	
edifícios	como	a	iluminação,	o	aquecimento	e	a	refrigeração.	Os	exemplos	incluem:

•	 Sensores	de	controlo	e	medição	remotos

•	 Automatização	de	edifícios,	como	os	sistemas	de	controlo	de	sombras

•	 Manutenção	de	serviços	de	produção	de	energia,	como	os	sistemas	solares	FV.

A	tecnologia	pode	promover	a	sensibilização	para	o	desperdício	energético	e	reduzir	o	
nível	de	desperdício,	especialmente	em	edifícios	comerciais	e	em	edifícios	residenciais	
nos	países	desenvolvidos.	Muitas	vezes	os	decisores	não	têm	consciência	do	seu	consumo	
energético	e	a	tecnologia	pode	disponibilizar	informação	útil	para	desencadear	uma	
intervenção,	desde	que	utilizada	adequadamente	e	não	como	substituto	de	medidas	
substanciais	de	economia	energética.	Por	exemplo,	os	contadores	inteligentes	que	indicam	
o	consumo	individual	dos	aparelhos	podem	alertar	os	utilizadores	para	o	desperdício.	
Verificou-se	que	só	esta	reacção	pode	reduzir	a	utilização	de	energia	em	até	15%.42	Os	
progressos	tecnológicos	futuros	vão	permitir	que	o	funcionamento	automatizado	dos	
edifícios	proporcione	maiores	reduções	de	energia.

Recomendamos que os serviços públicos de energia desenvolvam ou melhorem 
a informação energética relevante para cada cliente, alertando os utilizadores para 
potenciais poupanças de energia.

Com	a	divulgação	dos	contadores	inteligentes,	as	empresas	de	serviços	públicos	podem	
estimular	a	conservação	de	energia	através	da	análise	do	desempenho	eléctrico	e	da	
informação	dos	utilizadores	sobre	potenciais	poupanças	como	parte	da	gestão	no	âmbito	
da	procura.	Estes	serviços	podem	também	alertar	os	utilizadores	para	consumos	excessivos	
fornecendo,	na	factura,	informação	comparativa	sobre	utilização	de	energia,	como	já	
acontece	com	alguns	consumidores	no	RU	e	no	Japão.	Esta	informação	indica	se	o	cliente	
utiliza	mais	energia	do	que	outros	edifícios	de	dimensão	e	estilo	similar.	Os	serviços	
públicos	podem	beneficiar	destas	medidas	se	estas	resultarem	em	picos	de	carga	mais	
baixos,	especialmente	com	o	desenvolvimento	de	redes	inteligentes	para	uma	melhor	
gestão	da	procura.



Acção	para	a	mudança

61

Desenvolvimento da capacidade de recursos humanos para a 
economia energética

O	vasto	programa	de	investimento	em	eficiência	energética	que	planeamos	exige	uma	
grande	quantidade	de	recursos	humanos	com	qualificação	suficiente	para	desenvolver	
um	trabalho	de	qualidade	com	um	custo	relativamente	baixo.	A	capacidade	de	recursos	
humanos	tem	de	ser	alargada	para	satisfazer	a	procura,	o	que	pode	incluir	a	reciclagem	
de	profissionais	para	sustentar	o	crescimento	económico.	Isto	exige	um	esforço	acrescido,	
bem	superior	ao	actual	nível	de	actividade.

Em	determinados	casos,	as	competências	actuais	dos	profissionais	são	negligenciadas.	
Nos	edifícios	comerciais,	os	técnicos	de	instalações	têm	um	papel	importante	na	garantia	
de	que	a	tecnologia	é	utilizada	com	eficácia,	mas	têm	um	estatuto	relativamente	baixo,	
podendo	não	ter	acesso	a	dados	sobre	o	consumo	de	energia	e	ter	poucas	oportunidades,	
autoridade	ou	incentivos	para	melhorar	o	desempenho	energético.	Tal	como	referiu	um	
dos	participantes	no	nosso	workshop	sobre	comportamentos,	trata-se	de	“resgatar	as	
pessoas”	para	identificar	e	implementar	boas	práticas.	

Recomendamos que os organismos profissionais, as instituições educacionais e 
outros implementem formações sobre eficiência energética para todas as partes 
interessadas nos edifícios e programas vocacionais para profissionais da construção.

A	nossa	investigação	identificou	a	falta	de	informação	sobre	medidas	eficazes	de	eficiência	
energética	entre	os	profissionais	da	construção	e	os	decisores.	Esta	falha	pode	ser	
ultrapassada	se	os	conhecimentos	de	design	e	tecnologia	forem	aplicados	à	transformação	
da	eficiência	energética	dos	edifícios.

É	necessária	educação	e	formação	sobre	eficiência	energética	para	todos	os	envolvidos	no	
financiamento,	concepção,	construção	e	funcionamento	de	edifícios.	Tem	de	ser	incluída	na	
formação	profissional	mas	é	também	necessária	para	aqueles	que	não	obtêm	qualificação	
profissional.	É	particularmente	importante	chegar	ao	sector	da	construção	informal	dos	
países	em	desenvolvimento.	São	necessários	programas	vocacionais	para	expandir	a	oferta	
de	profissionais	da	construção	qualificados.

A	certificação	da	eficiência	energética	não	só	melhora	as	competências	dos	envolvidos	
como	é	também	necessária	para	apoiar	as	nossas	outras	recomendações.	Por	exemplo,	as	
autoridades	locais	podem	exigir	a	certificação	de	membros	de	determinados	projectos	de	
desenvolvimento	e	oferecer	incentivos	de	aprovação	prioritária	a	promotores	que	incluem	
esses	profissionais	nas	equipas	de	projecto.	

Recomendamos	o	desenvolvimento	da	categoria	profissional	de	“integrador	de	
sistemas”	para	apoio	à	readaptação	de	imóveis	residenciais.

A	escassez	de	profissionais	qualificados	pode	limitar	a	capacidade	de	implementação	
de	readaptações	abrangentes,	especialmente	que	integrem	os	diferentes	aspectos	
das	renovações	para	a	eficiência	energética.	As	readaptações	são	especificadas	e	
implementadas	por	especialistas,	normalmente	qualificados	apenas	para	um	aspecto	
da	obra.	Como	se	pretendem	remodelações	integradas,	será	necessário	desenvolver	
profissionais	com	as	competências	necessárias	para	gerir	e	integrar	o	processo.	Deverão	
estar	aptos	para	avaliar	as	necessidades	em	termos	de	eficiência	energética	e	desenvolver	
um	plano	para	toda	a	casa,	seleccionar	os	construtores	adequados	e	gerir	o	processo	de	
readaptação.
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Mobilização para uma cultura com consciência energética

Recomendamos que as empresas e as autoridades governamentais organizem 
campanhas sustentadas para desenvolver uma cultura com consciência energética.

Impõem-se	mudanças	de	comportamento	significativas	e	uma	melhor	informação	para	
a	criação	de	uma	cultura	com	consciência	energética	que	permita	o	cumprimento	dos	
nossos	ambiciosos	objectivos.	O	passo	mais	significativo	na	transformação	do	sector	da	
construção	será	a	elevação	do	perfil	da	energia	em	todo	o	sector,	no	mundo	empresarial	e	
na	sociedade	alargada.	Estas	mudanças	sustentam	as	nossas	outras	recomendações.

É	essencial	edificar	a	consciência,	o	interesse	e	o	entusiasmo	pela	eficiência	energética	
em	todas	as	partes	interessadas	nos	edifícios.	Os	decisores	têm	de	entender	melhor	as	
oportunidades	de	eficiência	energética.	Esta	necessidade	aplica-se	aos	decisores	dos	
sectores	residencial	e	comercial,	aos	edifícios	novos	e	às	remodelações,	e	aos	mercados	
desenvolvidos	e	em	desenvolvimento.

O	comportamento	dos	utilizadores	(positivo	e	negativo)	pode	fazer	uma	diferença	
substancial.	A	nossa	análise	conclui	que	as	práticas	de	desperdício	podem	prejudicar	
num	terço	o	desempenho	energético	concebido	para	o	edifício,	enquanto	as	práticas	
de	conservação	podem	economizar	um	terço	(ver figura 47).	As	práticas	de	desperdício	
utilizam	o	dobro	da	energia	mínima	possível.

Uma	maior	transparência	que	disponibilize	informação	clara	sobre	a	utilização	e	os	custos	
da	energia	promove	a	consciencialização.	No	entanto,	a	informação	só	por	si	não	é,	
muitas	vezes,	suficiente	para	alterar	comportamentos.	Os	outros	obstáculos	incluem:

•	 Falta	de	compreensão	e	conhecimentos	–	incluindo	a	perspectiva	de	que	a	energia	e	a	
alteração	climática	são	demasiado	vastas	para	serem	influenciadas	pelo	indivíduo

•	 Falta	de	motivação	–	o	debate	alarmante	sobre	segurança	energética	e	a	ameaça	da	
alteração	climática	podem	desmotivar;	as	pessoas	podem	distanciar-se	do	desafio,	
especialmente	se	sentirem	que	não	é	problema	delas;	podem	não	confiar	nas	novas	
abordagens	e	manter-se	fiéis	aos	métodos	tradicionais	e	aos	hábitos	antigos;	isto	é	
especialmente	verdade	se	os	benefícios	da	intervenção	dos	decisores	não	forem	claros.

São	necessárias	várias	abordagens	para	ultrapassar	estes	obstáculos.	É	preciso	motivar	
as	pessoas	apontando	os	valores	que	lhes	dizem	respeito	(o	que	pode	incluir	incentivos	
financeiros).
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Isto	significa	apelar	às	pessoas	através	de	campanhas	de	marketing	dos	sectores	público	e	
privado	estabelecendo	uma	ligação	emocional	e	fornecendo	informação.

Uma	campanha	de	mobilização	abrangente	e	sustentada	pode	criar	uma	nova	
mentalidade.	As	campanhas	podem	ir	de	anúncios	formais	a	marketing	viral	e	vias	
indirectas	como	seja	a	motivação	das	crianças	para	a	persuasão	dos	pais	(“pester	power”).	
As	atitudes	são	alteradas	de	tal	forma	que	o	aparentemente	impossível	ou	impraticável	se	
torna	exequível.	Estas	campanhas	de	mudança	cultural	já	conseguiram	grandes	mudanças	
de	atitude	no	âmbito	da	saúde	pública,	da	segurança	e	do	ambiente.

Muitas	empresas	criaram	uma	cultura	de	segurança	através	da	mudança	dos	pressupostos,	
das	normas	e	das	convicções	(ver	figura	48).43	A	importância	da	segurança	é	agora	tomada	
como	certa	nos	negócios.	A	eficiência	energética	tem	que	ser	considerada	igualmente	
importante.
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Curva	de	Bradley,	Modelo	de	Cultura	de	Ambiente,	
Saúde	&	Segurança

Recomendamos que as empresas e os governos demonstrem liderança e empenho na 
eficiência energética dos edifícios através de acções urgentes para redução do consumo 
de energia nos seus próprios edifícios.

A	liderança	é	essencial	para	a	mudança	cultural.	Os	esforços	para	estimular	a	intervenção	no	
desperdício	de	energia	serão	debilitados	se	os	principais	utilizadores	de	edifícios	não	estiverem	
atentos	às	suas	próprias	mensagens.	É	importante	que	os	governos	e	as	empresas	–	em	
especial	as	do	sector	da	construção	–	evitem	a	hipocrisia	e	promovam	a	gestão	energética	nos	
seus	próprios	edifícios.	Além	de	demonstrar	liderança	e	empenho,	esta	atitude	constitui	um	
importante	apoio	para	a	tecnologia	emergente.	

Quanto	vai	custar? 

O	custo	da	transformação	do	sector	da	construção	será	substancial,	reflectindo	custos	de	
transacção	e	respostas	de	mercado	reais	em	vez	de	análises	teóricas	baseadas	em	custos	de	
ciclo	de	vida.	Mas	os	custos	da	inactividade	são	muito	maiores	e	representam	riscos	enormes	
para	as	empresas	e	para	a	estabilidade	do	mercado.	A	eficiência	energética	dos	edifícios	é	uma	
das	formas	mais	custo-eficazes	para	alcançar	as	reduções	energéticas	necessárias.

Os	custos	da	transformação	vão	recair	na	sociedade	como	um	todo:	empresas,	indivíduos	
e	governos.	É	conveniente	dividir	o	fardo	bem	como	os	benefícios	que	o	investimento	vai	
proporcionar.	As	empresas	vão	desenvolver	mercados	atractivos	e	edifícios	mais	modernos.		
Os	agregados	vão	dispor	de	melhores	casas	com	menos	custos	com	energia.	Os	governos	vão	
melhorar	a	segurança	energética,	proteger	o	ambiente,	cumprir	mais	rapidamente	os	seus	
objectivos	de	emissões	de	carbono	e	estimular	as	suas	economias.	

	Tal	como	referimos,	as	medidas	baseadas	no	mercado	só	por	si	não	são	suficientes	para	o	
cumprimento	dos	objectivos	energéticos.	As	nossas	conclusões	sustentam	a	perspectiva	de	
que	a	regulamentação	é	a	forma	mais	custo-eficaz	de	reduzir	o	desperdício	de	energia	nos	
edifícios.44	Contudo,	é	importante	não	impor	regulamentações	excessivamente	rígidas,	uma	
vez	que	estas	podem	originar	ineficiências.
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Muitos	projectos	de	eficiência	energética	são	exequíveis	com	os	actuais	custos	com	
energia.	Considerando	os	preços	anuais	da	energia	e	para	as	seis	regiões	estudadas	no	
projecto	EEE,	investimentos	na	eficiência	energética	dos	edifícios	de	150	mil	milhões	
de	dólares	por	ano	(em	média)	reduziriam	a	respectiva	utilização	de	energia	e	a	
correspondente	pegada	de	carbono	em	cerca	de	40%,	com	períodos	de	recuperação	
de	até	cinco	anos.	Acrescendo	um	investimento	de	150	mil	milhões	de	dólares	por	ano	
com	períodos	de	recuperação	de	entre	5	a	10	anos	permitiria	uma	redução	de	mais	
12%,	perfazendo	uma	redução	total	ligeiramente	superior	a	metade.	Os	investimentos	
anuais	adicionais	de	650	mil	milhões	de	dólares	para	cumprir	o	objectivo	de	77%	não	se	
justificam	do	ponto	de	vista	do	retorno	económico	aos	preços	actuais	da	energia	e	exigem	
as	medidas	adicionais	apontadas	no	presente	relatório.

Os	custos	progressivos	da	transformação	podem	ser,	em	parte,	compensados	através	
da	poupança	de	custos	energéticos	e	os	restantes	custos	sociais	serão	significativamente	
inferiores	em	relação	a	outras	oportunidades	de	mitigação	das	emissões	de	carbono.45	
As	nossas	simulações	sugerem	que	os	custos	líquidos	para	os	utilizadores	de	energia	das	
seis	regiões	EEE	podem	ser	aproximadamente	250	mil	milhões	de	dólares	por	ano.	Este	
valor	representa	o	custo	adicional	para	alcançar	a	transformação,	para	além	da	despesa	
existente,	após	dedução	de	poupanças	de	energia	e	de	pagamentos	de	tarifas	feed-in	
equivalentes,	sendo	que	os	custos	actuais	com	energia	perfazem	700	mil	milhões	de	
dólares	por	ano.46	Este	número	foi	extrapolado	a	partir	da	nossa	análise	detalhada	do	
submercado.	Globalmente,	estima-se	que	o	custo	líquido	da	transformação	corresponda	
a	aproximadamente	7%	dos	custos	anuais	da	construção	de	edifícios.	Este	montante	é	
comparável	aos	5%	de	custos	acrescidos	para	cumprimento	dos	códigos	de	segurança	
humana	nos	edifícios	e	requisitos	de	inspecção	nos	EUA.	A	proporção	deste	custo	líquido	
comprova	a	necessidade	de	subsídios	públicos	e	do	desenvolvimento	pelas	empresas	de	
produtos	que	permitam	eficiência	energética	a	menor	custo	para	a	satisfação	dos	critérios	
de	retorno	dos	decisores

Espera-se	que	o	acréscimo	dos	custos	do	carbono	aumente	o	montante	dos	investimentos	
em	eficiência	financeiramente	justificáveis	e,	consequentemente,	promova	a	redução	da	
pegada	de	carbono.	No	entanto,	a	modelização	EEE	conclui	que,	com	um	custo	adicional	
do	carbono	de	40	dólares/tonelada,	só	se	obteria	um	aumento	marginal	das	reduções,	
de	52%	com	os	preços	da	energia	actuais	para	55%.	Considerando	preços	de	mercado	
aceitáveis,	estes	custos	não	podem	ser	recuperados	unicamente	através	dos	preços	da	
energia,	inclusivamente	pelo	aumento	dos	custos	através	dos	mecanismos	de	carbono	
propostos	como	o	sistema	de	limitação	e	comércio	de	emissões,	tributação	do	carbono	
ou	limitações	e	tributação.	Impõe-se	uma	vasta	combinação	de	medidas,	consistentes	
com	as	indicadas	nas	recomendações	fornecidas	no	presente	relatório,	para	transformar	
completamente	o	sector,	e	fica	claro	que	a	reacção	do	mercado	só	por	si	não	vai	
permitir	obter	os	resultados	necessários	e	que	uma	acção	governamental	suplementar	é	
fundamentalmente	necessária.

Este	nível	de	investimento,	partilhado	entre	o	sector	público	e	o	privado,	é	essencial	
para	alcançar	as	reduções	de	utilização	de	energia	e	emissões	de	CO2	necessárias	para	
estabilizar	a	alteração	climática.	Acções	fragmentadas,	como	no	cenário	Demasiado	
Pouco,	Demasiado	Tarde,	não	são	suficientes	para	implementar	as	reduções	energéticas	
necessárias.

A	transformação	do	sector	da	construção,	em	parceria	com	as	autoridades	
governamentais,	é	criticamente	importante	porque:

•	 Os	custos	líquidos	de	redução	das	medidas	de	eficiência	na	construção	são	inferiores	
aos	custos	para	reduções	similares	em	sectores	alternativos

•	 Os	progressos	na	eficiência	dos	edifícios	ajudam	os	agregados	e	as	empresas	na	
adaptação	à	subida	dos	preços	da	energia	e	da	volatilidade,	disponibilizando	
rendimentos	para	outras	utilizações	relacionadas	com	um	maior	crescimento	económico

•	 As	medidas	de	eficiência	energética	podem	ser	implementadas	imediatamente	enquanto	
a	intervenção	noutros	sectores	levará	mais	tempo	a	desenvolver-se	e	a	implementar-se

•	 Os	investimentos	em	eficiência	energética	são	criadores	de	emprego,	oferecendo	uma	relação	
de	2:1	entre	a	criação	de	emprego	no	sector	dos	serviços	versus	o	sector	dos	serviços	públicos.	

Em	conclusão,	a	acção	transformativa	para	a	redução	da	utilização	de	energia	é	essencial	
por	razões	económicas,	sociais	e	ambientais.	O	sector	da	construção	constitui	um	
importante	componente	para	essa	intervenção.	Temos	de	começar	imediatamente	a	criar	
a	transformação	que	vai	possibilitar	o	sucesso	empresarial	sustentável,	bem	como	reduções	
de	consumo	de	energia	para	mitigar	as	alterações	climáticas.
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Notas	e	referências
1	 	 Ver	4º	Relatório	de	Avaliação	do	IPCC,	Edifícios	residenciais	e	comerciais.

2	 	 “Energia	final”	refere-se	ao	utilizador	final.	“Energia	primária”	refere-se	à	produção.

3	 	 Utiliza-se	“subsector”	para	descrever	um	tipo	mundial	de	edifícios	como	escritórios	
ou	edifícios	unifamiliares.	Utiliza-se	“submercado”	para	descrever	esse	subsector	
num	mercado	geográfico	específico.

4	 	 Por	exemplo,	McKinsey	(2009)	Pathways to a Low-Carbon Economy;	Lend	Lease	
Lincolne	Scott	Advanced	Environmental	(2008)	Emissions Reduction in the Building 
Sector.

5	 	 As	taxas	de	desconto	implícitas	dos	consumidores	no	intervalo	entre	25%	e	75%	
são	descritas	em	Fuller,	M.	(2008),	“Enabling	Investments	in	Energy	Efficiency	-	A	
study	of	energy	efficiency	programs	that	reduce	first-cost	barriers	in	the	residential	
sector”,	UC	Berkeley,	para	o	California	Institute	for	Energy	and	Environment.

6	 	 Ver	o	nosso	primeiro	relatório:	WBCSD	(2008),	Eficiência Energética nos Edifícios: 
Realidades empresariais e oportunidades.

7	 	 Estudo	Ademe,	em	França,	em	2008.

8	 	 Lawrence	Berkeley	National	Laboratories	(2007),	Energy use in China, Sectoral trends 
and future outlook.

9	 	 Agência	Internacional	de	Energia,	15	países,	Worldwide trends in energy use and 
efficiency.

10	 	 Estes	valores	incluem	a	quota	de	energia	dos	edifícios	na	produção	de	energia	
na	utilização	de	energia	comercial/industrial.	Ver	WBCSD	(2007),	Energia e Clima: 
Caminhos para 2050;	AIE	(2008),	Worldwide trends in energy efficiency.

11	 	 Este	é	um	valor	aproximado	porque	assume	uma	relação	um-para-um	entre	energia	
e	CO2	excluindo	assim	a	contribuição	da	produção	renovável	no	local.	Note-se	
que	a	economia	energética	decorrente	do	aumento	de	energia	renovável	de	rede	é	
separada	das	poupanças	de	emissões	directas	dos	edifícios	ma	análise	da	AIE.

12	 	 Levinson	e	Niemann	(2003),	Energy Use by Apartment Tenants When Landlords Pay 
for Utilities.

13	 	 Meyer,	A.S.	e	B.	Kalkum	(2008),	China: Development of National Heat Pricing and 
Billing Policy,	Banco	Mundial,	Relatório	Formal	330/08.

14	 	 Birla	Institute	of	Technology	na	India,	Carnegie	Mellon	nos	EUA,	Lund	na	Suécia,	
Tsinghua	na	China	e	UFSC	no	Brasil.

15	 	 China	Statistical	Yearbook	(2007).

16	 	 L’Agence	Nationale	de	l’Habitat	–	ANAH	(2007).

17	 	 Agence	de	l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Energie	–	ADEME	(2007),	Étude	
BIIS-OPEN.

18	 	 Os	resultados	aqui	apresentados	não	têm	em	conta	os	benefícios	em	termos	de	
CO2	dos	eventuais	excedentes	de	electricidade	produzidos	por	sistemas	solares	FV	
vendidos	à	rede,	factor	fundamental	no	caso	de	Transformação.

19	 	 Fraker,	H.	(2006),	“Unforbidden	Cities:	Can	a	new	type	of	‘gated	community’	
reverse	China’s	ecological	debacle?”	California Magazine,	Vol.	118:5.
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20	 	 Cushman	&	Wakefield	(2007),	India Gaining Momentum: Indian Real Estate 
Investment Dynamics.

21	 	 Nações	Unidas	(2007),	UN World Urbanization Prospects.

22	 	 Nações	Unidas	(2007),	UN World Urbanization Prospects,	cálculo	da	base	de	dados.

23	 	 United	States	Census	Bureau	(2000),	Census	EUA.

24	 	 Housing	and	Land	Survey	de	2003,	Japão.

25	 	 Housing	and	Land	Survey	de	2003,	Japão.

26	 	 Zhou	et	al.	(2007),	Energy Use in China: Sectoral Trends and Future Outlook, 
Lawrence Berkeley	National	Lab.

27	 	 Brown	e	Wolfe	(2007), Energy Efficiency in Multi-Family Housing: A Profile and 
Analysis.

28	 	 Brown	e	Wolfe	(2007),	Energy Efficiency in Multi-Family Housing: A Profile and 
Analysis.

29	 	 Levinson	e	Niemann	(2003),	Energy Use by Apartment Tenants When Landlords Pay 
for Utilities.

30	 	 McKinsey	Global	Institute	(2008),	Preparing for China’s Urban Billion.

31	 	 Junhui,	W.	“Coping	with	cold,	the	challenges	of	meeting	China’s	fast-rising	urban	
heat	demand”.

32	 	 The	Climate	Group	(2008),	“Smart	2020:	Enabling	the	Low	Carbon	Economy	in	
the	Information	Age”,	um	relatório	para	a	Global	e-Sustainability	Initiative,	com	
análise	da	McKinsey	&	Company.

33	 	 SES,	Ceren	–	Grupo	EEE.

34	 	 Nesta	secção	baseamo-nos	em	Innovologie	(2006),	Who Plays and Who Decides?

35	 	 Segments	in	the	Indian	Retail	Industry	–	Economy	Watch

36	 	 Innovologie	(2006),	Who Plays and Who Decides?

37	 	 Baseado	em	dados	de	energia	da	AIE.

38	 	 Sullivan,	Michael	J.	(2009),	Behavioral Assumptions Underlying Energy Efficiency 
Program for Businesses,	California	Institute	for	Energy	and	Environment	(CICE).

39	 	 Ver	Iniciativa	para	a	Construção	e	Edificios	Sustentáveis	do	PNUA	(2007),	
Assessment of Policy Instruments for Reducing Greenhouse Gas Emissions from 
Buildings.

40	 	 Watson,	T.,	“Consumers	can	sabotage	energy-saving	efforts”,	USA	Today	(22	
Março	2009)

41	 	 Center	for	Corporate	Responsibility	and	Sustainability,	Universidade	de	Zurique	
(2008),	Minergie	Macht	Sich	Bezahlt.

42	 	 Environmental	Change	Institute	(2006),	The effectiveness of feedback on energy 
consumption.

43	 	 Ver,	por	exemplo,	a	curva	de	Bradley	em	telsafe.org/thebradleycurve.pdf.

44	 	 Iniciativa	para	a	Construção	e	Edifícios	Sustentáveis	do	PNUA	(2007).



45	 	 Ver	AIE	(2007),	Energy	Technology	Perspectives.

46	 	 Trevor	Houser,	um	Académico	do	Peterson	Institute	for	International	Economics	
(PIIE),	avaliou	os	pressupostos	e	os	resultados	do	modelo	do	WBCSD	e,	
independentemente,	avaliou	os	impactos	económicos,	conforme	divulgado	no	
resumo	de	políticas	do	PIIE	PB09-8,	“Energy	Efficiency	in	Buildings	–	A	Global	
Economic	Perspective.”	Devido	às	diferenças	nos	pressupostos	de	desconto	
financeiro,	taxas	de	crescimento	do	parque	edificado,	calendarização	dos	
investimentos	e	a	resultante	economia	energética,	e	os	objectivos	específicos	
de	redução	de	emissões,	os	resultados	são	ligeiramente	diferentes	dos	aqui	
divulgados.	Por	exemplo,	o	relatório	PIIE	prevê	um	investimento	anual	médio	
de	mil	milhões	de	dólares	em	todo	o	mundo	para	uma	redução	anual	de	8,2	
gigatoneladas	de	emissões	de	CO2	em	2050,	enquanto	a	análise	EEE	do	WBCSD	
prevê	um	investimento	anual	médio	de	950	mil	milhões	de	dólares	para	a	
transformação	nas	regiões	EEE	do	Brasil,	China,	Europa,	Índia,	Japão	e	EUA	para	
sustentar	uma	redução	de	emissões	globais	de	9,1	gigatoneladas.	Apesar	das	
diferenças	em	termos	de	abordagem	analítica	e	do	detalhe	dos	resultados,	as	
conclusões	PIIE	estão	muito	próximas	dos	resultados	projectados	pela	análise	EEE	
do	WBCSD.	
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