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Resumo 

A presente dissertação tem como principal objetivo apresentar uma metodologia que permita 

modelar estatisticamente o desempenho energético do parque habitacional português (PHP), 

reproduzindo as distribuições de frequência das necessidades nominais de energia, dos seus 

valores máximos e das classes energéticas dos vários edifícios de habitação de Portugal 

Continental. 

A metodologia proposta baseia-se no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 

de Habitação (REH) com aplicação do método de Monte Carlo. Nesse sentido, foi necessário 

caracterizar as variáveis de input do modelo, obtidas através da base de dados do Sistema de 

Certificação Energética (SCE) disponibilizada pela ADENE – Agência para a Energia. Dada a 

natureza complexa associada a um modelo deste tipo também foi necessário proceder a 

aproximações e simplificações que tornaram as simulações mais eficientes.  

Os resultados obtidos mostram que o modelo simula com precisão a realidade obtida através 

da base de dados do SCE, apresentando valores de RMSE (Root Mean Squared Error) entre 

0,12% e 1,45% para as várias distribuições de probabilidade geradas. A distribuição de classes 

energéticas simulada também apresenta percentagens muito próximas da realidade do SCE. 

Dada a robustez e flexibilidade do modelo desenvolvido, este constitui uma ferramenta de 

apoio à formulação de políticas energéticas, uma vez que é possível simular alterações ao nível 

dos inputs e/ou da metodologia de cálculo. Com o intuito de ilustrar a sua aplicabilidade foram 

testados dois cenários: a) estudo de medidas de intervenção na envolvente opaca e 

envidraçada do PHP no âmbito do acordo Portugal 2020; e b) análise do impacte da alteração 

das condições do edifício de referência indicadas no REH. Em a) foi demonstrado que reduções 

até 30% dos coeficientes de transmissão térmica da envolvente permitem melhorar o 

desempenho energético do PHP, com a subida de, pelo menos, uma classe energética em 75% 

dos edifícios, com um potencial de poupança energética nacional na ordem dos 140 GWh/ano. 

Em b) foi possível verificar que as alterações realizadas são significativamente mais exigentes 

para o desempenho energético das habitações, aumentando em 25% o número de edifícios 

nas duas classes energéticas mais baixas. 

 

Palavras-chave: modelação estatística, método de Monte Carlo, REH, parque habitacional 

português, desempenho energético 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 vii 

Abstract 

The aim of this master thesis is to present a new approach for modelling the energy 

performance of Portugal’s residential building stock. This characterization consists in 

presenting the frequency distributions of the nominal energy needs, its maximum values and 

the energy classes for the residential buildings in Portugal mainland. 

The proposed method is based on the Regulation on the Energy Performance of the 

Residential Buildings (REH) with the use of Monte Carlo method. Thus, it was necessary to 

characterize the input variables that were obtained in the Energy Certificate System’s (SCE) 

database, provided by ADENE – Energy Agency. Due to the complex nature of a model like that 

it was also necessary to make some approximations and simplifications in order to increase the 

simulations efficiency. 

The results show that the model simulates with precision the reality presented by SCE’s 

database, showing values of RMSE between 0,12% and 1,45% for all the generated 

distributions. The simulated distribution for the energy classes is also really similar to SCE’s 

reality. 

Due to the model’s robustness and flexibility it becomes a useful tool for energy policies, since 

it’s possible to modify the inputs and the calculation methodology. Therefore, two case studies 

were made: a) study of rehabilitation measures on the opaque envelope and glazing of the 

residential building stock, under the agreement Portugal 2020; and b) analysis of the impact on 

changing the reference building conditions specified in REH. In a) it was shown that 30% 

decreases of the heat transfer coefficients of the buildings envelope increases the energy 

performance – improving the energy class at least by one level on 75% of the buildings and 

contributing to 140 GWh/year of national energy savings. In b) it was possible to find that the 

made changes are demanding for the residential buildings energy performance, increasing by 

25% the number of buildings with the two lowest energy classes. 

 

Keywords: statistical modelling, Monte Carlo method, REH, residential building stock, energy 

performance 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Enquadramento geral 

De acordo com o atual modelo de desenvolvimento económico a nível mundial, o consumo de 
energia é visto como o grande motor da vida moderna. Uma redução do consumo energético 
limita facilmente o crescimento económico, mas quando a energia e o seu consumo associado 
são abundantes funcionam como estímulos para o desenvolvimento económico. Isto explica a 
transição histórica marcada pela revolução industrial, que procurou eliminar as imposições ao 
crescimento económico, através do uso de novos métodos de utilização do carvão e da 
descoberta de novos combustíveis fósseis para produção de energia (Stern, 2010). 

O consumo energético a nível mundial está intimamente relacionado com dois fatores 
essenciais: a) o contínuo aumento da população mundial (com 7 biliões de habitantes em 2014 
prevê-se que em 2050 atinja os 9,5 biliões), e b) a influência das economias emergentes, que 
tal como os países da OCDE no passado, estão agora a experimentar as suas “revoluções 
industriais” (United Nations, 2014). No Gráfico 1, podemos observar a evolução do consumo 
energético mundial com previsões até 2040, distinguindo o consumo energético dos países 
pertencentes e não pertencentes à OCDE. 

 
Gráfico 1 - Consumo energético mundial, em TWh, por grupo de países (fonte: EIA, International Energy 

Outlook 2013) 

Como se pode ver no Gráfico 1, prevê-se para as nações mais desenvolvidas (OCDE) um 
crescimento do consumo energético anual lento, na ordem dos 0,5%, principalmente devido 
ao elevado desenvolvimento das suas economias e à implementação de medidas de eficiência 
energética. Já para os países não pertencentes à OCDE prevê-se um crescimento anual na 
ordem dos 2%, devido ao rápido crescimento das suas economias. 

Assim, gerou-se uma preocupação global quanto à gestão dos recursos naturais usados para a 
produção de energia, muitos deles de origem fóssil e com graves consequências a nível 
ambiental. Muitos países têm iniciado estratégias para garantir a segurança no abastecimento 
de energia, protegendo as suas reservas de petróleo, gás natural e carvão. A Tabela 1 mostra a 
quantidade de reservas de petróleo conhecidas em 2014 por região geográfica, na qual 
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podemos verificar que o Médio Oriente detém a maior quantidade de reservas de petróleo, 
cerca de 65 vezes mais que a Europa.  

Tabela 1 - Reservas de petróleo conhecidas em Janeiro de 2014, em milhares de milhão de barris (fonte: 
EIA, International Energy Outlook 2013) 

Região Geográfica Reservas 

Médio Oriente 803 

América Central e do Sul 328 

América do Norte 219 

África 126 

Eurásia 118 

Ásia e Oceânia 46 

Europa 12 

 

Deste modo, têm sido definidas estratégias de desenvolvimento sustentável de modo a 
garantir a qualidade de vida das gerações seguintes, com vista à preservação do ambiente e à 
segurança energética. Essas estratégias assentam, sobretudo, em programas de eficiência 
energética e soluções tecnológicas para produção de energia através de fontes de energia 
renovável. 

 
Gráfico 2 - Consumo energético mundial, em TWh, por fonte de energia, entre 1985 e 2012 (fonte: EIA, 

International Energy Outlook 2013) 

Contudo, como se pode observar no Gráfico 2, o aumento do consumo de energia tem sido 
acompanhado por um aumento do consumo de carvão e de gás natural, bem mais expressivo 
que o aumento de energias renováveis. Esta situação deve-se, principalmente, ao facto das 
tecnologias mais robustas para produção de eletricidade através de fontes renováveis serem 
soluções que apareceram há poucas décadas atrás, requerendo novas formas mais cuidadas 
para operar a rede elétrica, e tendo custos mais elevados que as tecnologias convencionais. 
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É possível comparar a competitividade das diferentes formas de produção de energia através 
do levelized cost of energy, LCOE, que traduz o custo por kWh das diferentes tecnologias 
utilizadas para produção de energia ao longo do seu ciclo de vida. Segundo os dados do 
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Alemanha), em 2013, as tecnologias de ciclo 
combinado a gás natural e a queima de carvão foram as que apresentaram custos mais 
reduzidos (0,075€/kWh e 0,038€/kWh, respetivamente) e inferiores a quaisquer outras 
alternativas renováveis, razão pela qual estas duas formas de produção de energia elétrica 
continuam a ter grande expressão. Porém, já existem aproveitamentos de energia renovável 
suficientemente competitivos, principalmente se estiverem bem localizados e operados face 
ao recurso disponível, como é o caso da energia eólica onshore (0,045€/kWh) (Franhoufer 
Institut for Solar Energy Systems, 2013). 

Outra estratégia, não menos importante, que garante sustentabilidade e segurança do 
abastecimento de energia, é a eficiência energética. Quer seja através da redução de consumo 
do próprio utilizador, quer seja através do uso de novas tecnologias mais eficientes 
energeticamente, esta torna-se num ponto-chave para reduzir a dependência energética 
externa e consequentemente fortalecer as economias das várias nações. As medidas de 
eficiência energética são também passíveis de serem aplicadas aos vários setores de atividade 
económica, como o setor comercial, residencial, industrial, transportes, entre outros. 

Em Portugal, de modo a dar continuidade às medidas que garantam o desenvolvimento de um 
modelo energético com racionalidade económica e a assegurar a melhoria substancial da 
eficiência energética do país, o Governo estabeleceu o Plano Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética 2016 (PNAEE 2016) que estabelece o modo de alcançar as metas e 
compromissos internacionais assumidos por Portugal para o período 2013 a 2016. A estimativa 
da poupança induzida pelo PNAEE é de 1501 ktep até 2016, i.e., uma redução do consumo 
energético de 8,2% relativamente à média do consumo verificada no período entre 2001 e 
2005, o que se aproxima da meta definida pela União Europeia de 9% de poupança de energia 
até 2016. O atual plano ainda abrange as seguintes áreas específicas: transportes, residencial e 
serviços, indústria, Estado e comportamentos e agricultura (Plano Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética, 2013).  

No setor residencial, o elevado desempenho energético pode ser impulsionado pela promoção 
da melhoria da classe energética, em termos médios, do parque habitacional, mediante a 
implementação das orientações que regulam o Sistema de Certificação Energética (SCE). 
Recentemente, após a publicação do Decreto-Lei nº118/2013, de 20 de agosto, o SCE sofreu 
um novo enquadramento legal que engloba o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviço (RECS). Estes regulamentos contêm os requisitos e metodologias para 
estabelecimento das condições de conforto térmico nos edifícios, sem consumos excessivos de 
energia nas estações de aquecimento e arrefecimento (Fragoso, 2013). 

Até 2020, Portugal vai receber cerca de 25 mil milhões de euros com base no acordo de 
parceria realizado com a Comissão Europeia – Portugal 2020. Este acordo define os princípios 
de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial 
do país para promover entre 2014 e 2020. Nesse sentido, foram definidas as regras gerais de 
financiamento de projetos no âmbito da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, e nos 
quais está previsto o apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à 
utilização das energias renováveis no setor da habitação (Governo de Portugal, 2015). 
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1.2 Objetivos e organização da dissertação 

A presente dissertação tem como objetivo a modelação estatística das necessidades nominais 
de energia, dos seus valores máximos e das classes energéticas do parque habitacional 
português. O modelo será desenvolvido com base no método de Monte Carlo, consoante os 
requisitos presentes no REH e tendo por base os dados recolhidos no contexto do SCE 
disponibilizados pela ADENE – Agência para a Energia. Este modelo pode assim vir a constituir 
uma importante ferramenta de apoio à decisão e à formulação de políticas na área da 
eficiência energética no setor residencial. 

A presente dissertação pretende responder às seguintes questões: 

 Como se caracteriza a nível físico e cronológico o parque habitacional português? E o 
seu consumo energético? 

 É possível caracterizar estatisticamente o desempenho energético do parque 
habitacional português através do método de Monte Carlo? 

 Qual a precisão do modelo desenvolvido face aos dados recolhidos através do SCE? É 
um modelo válido? 

 Qual a influência do número de iterações num modelo deste tipo? 

 O modelo desenvolvido pode constituir uma ferramenta de apoio à formulação de 
políticas energéticas? Como? 

De modo a responder às questões supramencionadas, a dissertação apresenta-se organizada 
da seguinte forma: 

No Capítulo 2 será feita uma caracterização estatística do parque habitacional português e 
apresentada a evolução do consumo energético de Portugal. Numa primeira parte serão 
descritos os aspetos físicos e cronológicos do setor residencial português, e numa segunda 
parte as tendências do consumo energético de Portugal, dando especial foco ao sector 
doméstico. 

O Capítulo 3 pretende ser uma revisão ao cálculo das necessidades nominais anuais de 
energia, dos seus valores máximos e do cálculo do desempenho energético das habitações 
portuguesas, cuja metodologia se encontra presente no REH. 

No Capítulo 4 é apresentado o método de Monte-Carlo, passando pela sua definição, pela 
apresentação das distribuições de probabilidade mais conhecidas e mais pertinentes para o 
trabalho desenvolvido e pelas fases necessárias à construção de um modelo deste tipo. 

No Capítulo 5 será apresentado o modelo desenvolvido com base no método de Monte Carlo. 
Serão caracterizadas todas as variáveis aleatórias de input do modelo, explicitando sempre a 
metodologia aplicada assim como as simplificações e pressupostos utilizados. 

O Capítulo 6 contém os resultados obtidos da modelação das necessidades nominais de 
energia, dos seus valores máximos e do desempenho energético do parque habitacional 
português. Serão apresentadas e discutidas as diferenças entre os resultados do modelo e os 
dados obtidos através do SCE, numa perspetiva de validação do próprio modelo. 

O Capítulo 7 demonstrará a aplicabilidade do modelo desenvolvido através de dois cenários. 
Um primeiro, em que será feita a análise de possíveis medidas de reabilitação da envolvente 
opaca e envidraçada dos edifícios do parque habitacional português, no âmbito do acordo 
Portugal 2020. E um segundo, em que será avaliado o impacto da alteração de algumas 
condições de referência que constam na Portaria n.º349-B/2013. 

Por fim, no Capítulo 8 serão expostas as conclusões do trabalho desenvolvido, assim como 
possíveis desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo 2 – Parque habitacional português 

2.1 Caracterização do parque habitacional português 

Uma vez que algumas particularidades dos edifícios de habitação, como a região onde se 
inserem e os materiais usados na sua construção, estão inteiramente relacionadas com as suas 
necessidades energéticas, torna-se importante caracterizar o parque habitacional português 
(PHP), quer em termos físicos como em termos cronológicos.  

Os edifícios de habitação em Portugal têm sido, de um modo geral, marcados por contrastes 
assentes no dualismo litoral-interior, que se caracteriza por um processo de modernização e 
dinamismo nas regiões litorais e estagnação nas regiões do interior. Nesse sentido, como é 
expectável, mais de metade da população portuguesa reside nas regiões do litoral, 65,6%, com 
grande destaque para as duas grandes áreas metropolitanas da Grande Lisboa e do Grande 
Porto. O contraste é visível nas regiões interiores como a Beira Interior Sul, Alto Alentejo, 
Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, contendo apenas cerca de 3,9% da população portuguesa 
(Instituto Nacional de Estatística, 2011). 

Intimamente relacionado com a densidade populacional está a densidade de edifícios de 
habitação que varia com a região geográfica do país. Como se pode ver pelo Gráfico 3, existe 
uma maior densidade de habitações na zona da Grande Lisboa e do Grande Porto, enquanto as 
regiões alentejanas contêm menos edifícios por unidade de área. 

 

Gráfico 3- Densidade de edifícios de habitação (Nº/km
2
) por localização geográfica NUTS III (fonte: INE, 

Censos 2011). 
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Outra característica muito importante é o ano de construção, uma vez que são as habitações 
mais antigas que têm necessidade de maiores intervenções de reabilitação, principalmente no 
que diz respeito à envolvente dos edifícios responsável por grandes perdas de energia. 
Segundo o Gráfico 4, podemos observar que a maioria das habitações foram construídas entre 
1971 e 1980, notando-se um crescimento desde 1919 até então. Depois de 1980 houve um 
decréscimo do número de edifícios construídos. Contudo, é possível afirmar que a grande 
parte dos edifícios existentes têm menos de 45 anos, cerca de 63% foram construídos a partir 
de 1971. 

 

Gráfico 4 - Número de edifícios de habitação por época de construção (fonte: INE, Censos 2011). 

Analisando também o estado de conservação das habitações portuguesas, que aqui consiste 
na ponderação dos níveis de necessidades de reparação das estruturas, coberturas, paredes e 
caixilharias de cada um dos edifícios, pode-se observar no Gráfico 5 que 71% dos edifícios não 
têm necessidades de reparação, e apenas 5% estão muito degradados ou com necessidade de 
grandes reparações. Deste modo, pode-se afirmar que o PHP apresenta um bom estado de 
conservação, que se justifica pela maioria dos edifícios de habitação serem relativamente 
recentes. 

No entanto, segundo os critérios do INE, o facto de uma habitação não ter necessidade de 
reparação não implica que a mesma tenha um elevado desempenho energético. Uma vez que 
o estado de conservação de um elemento do edifício pode ser muito bom e este apresentar 
sempre um baixo desempenho energético. 

 
Gráfico 5 - Percentagem de edifícios de habitação consoante o seu estado de conservação (fonte: INE, 

Censos 2011). 
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A maioria dos edifícios que constituem o PHP também apresenta apenas 1 ou 2 pisos, cerca de 
39% e 45%, respetivamente. O número de habitações com 3 pisos corresponde a 10%. As 
habitações com 4 ou mais pisos correspondem a uma proporção ainda mais reduzida, apenas 
6%, que se concentram sobretudo nas regiões da Grande Lisboa, da Península de Setúbal e do 
Grande Porto.  

 
Gráfico 6 - Percentagem de edifícios de habitação consoante o número de pisos (fonte: INE, Censos 

2011). 

Uma variável que entra diretamente no cálculo das necessidades energéticas dos edifícios é a 
área útil de pavimento1. Como se pode ver pelo Gráfico 7, o caso mais frequente são edifícios 
de habitação com uma área útil compreendida entre 80 e 99 m2; esses representam cerca de 
20% do PHP. O valor médio de área útil dos edifícios de habitação do país é 109,1 m2, segundo 
os dados dos Censos de 2011. 

 

Gráfico 7 - Número de edifícios de habitação segundo escalão de área útil (fonte: INE, Censos 2011). 

Quanto à estrutura construtiva do parque habitacional (Gráfico 8), as mais utilizadas são a 
estrutura de betão armado (48%) e a estrutura com paredes de alvenaria com placa (32%). A 
restante parte do parque possui outras soluções, como paredes de alvenaria sem placa (14%) 

                                                           
1
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úteis que são aqueles que mantêm uma temperatura de referência de conforto térmico, e ainda podem 
ser ignoradas áreas com reentrâncias ou saliências inferiores a 100 cm. 
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ou paredes de alvenaria de pedra solta ou de adobe (5%). Os elementos construtivos de betão 
começaram a surgir por volta de 1930, mas só na década de 60 é que a estrutura de betão 
armado começou a ganhar notoriedade ao apresentar uma estrutura porticada com alvenaria 
em tijolo, sendo essa solução mais utilizada em Portugal nos dias de hoje (Câmara, 2014).  

 
Gráfico 8 - Percentagem de edifícios de habitação segundo o tipo de estrutura de construção (fonte: INE, 

Censos 2011). 

No que toca ao revestimento exterior das paredes, característica que tem alguma influência 
nos ganhos ou perdas de calor pela envolvente opaca, a solução mais representativa é o 
reboco tradicional ou marmorite (84%) como se pode ver pelo Gráfico 9, seguida do 
revestimento de pedra (11%) e do ladrilho cerâmico ou mosaico (4%); estas últimas 
constituem soluções com pouco representatividade. 

 
Gráfico 9 - Percentagem de edifícios de habitação segundo tipo de revestimento exterior das paredes 

(fonte: INE, Censos 2011). 
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terraço). Ainda que a cobertura inclinada tenha sido sempre a mais representativa no PHP, 
esta foi diminuindo ligeiramente ao longo dos anos, dando lugar a mais edifícios com 
cobertura em terraço. 
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Gráfico 10 – Percentagem de edifícios de habitação segundo o tipo de cobertura (fonte: INE, Censos 
2011). 

O tipo de aquecimento do PHP é muito diversificado (Gráfico 11). A opção mais utilizada é o 
uso de aparelhos móveis, como os aquecedores elétricos ou a gás, em cerca de 41% dos 
edifícios de habitação. A segunda opção mais utilizada é a lareira aberta (18%), seguida do 
aquecimento central (11%) que tem sido instalado com maior expressão apenas nas últimas 
décadas. É de notar que 14% dos edifícios de habitação não apresentam nenhum sistema de 
aquecimento disponível, sobretudo nas regiões da Madeira, Açores e Algarve. 

 
Gráfico 11 – Percentagem de edifícios de habitação consoante o tipo de aquecimento disponível (fonte: 

INE, Censos 2011). 
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Gráfico 12 - Número de edifícios de habitação segundo fonte de energia usada para aquecimento (fonte: 

INE, Censos 2011). 

Em síntese, o PHP é composto, na sua maioria, por edifícios de habitação com menos de 50 
anos, apresentando um bom estado de conservação e com maior concentração de edifícios 
nas áreas mais próximas do litoral. Em termos construtivos, apresentam sobretudo uma 
estrutura em betão armado, com revestimento das paredes exteriores em reboco tradicional 
ou marmorite, e com cobertura inclinada em telhas de cerâmica ou betão. No que toca a áreas 
úteis variam sobretudo entre 80 e 99 m2, distribuída na sua maioria por 1 ou 2 pisos.  

Finalmente, no que toca ao aquecimento, a fonte de energia mais usada é a eletricidade 
seguida de combustíveis sólidos como a madeira e o carvão, para utilização de sistemas como 
aquecedores e lareiras, respetivamente. É de notar ainda que o tipo de sistemas disponíveis 
para aquecimento é muito diversificado ao nível do parque habitacional, havendo uma 
percentagem considerável de edifícios sem quaisquer sistemas de aquecimento.  

 

2.2 Evolução do consumo energético em Portugal 

O cenário energético português têm-se alterado ao longo dos últimos 20 anos, quer ao nível 
do consumo total como do tipo de fontes de energia utilizadas, causando um impacto direto 
nas importações e nas exportações que se refletem na dependência energética externa. 

O consumo de energia primária em Portugal entre 1990 e 2005 sofreu um crescimento de 
9500 ktep ao longo de 15 anos, como se pode observar no Gráfico 13. Este crescimento 
progressivo, mas irregular, foi também acompanhado por um aumento da energia final 
(energia consumida pela população nos diversos setores), levando a um pico de 19579 ktep 
em 2005. A partir desse mesmo ano, houve um decréscimo praticamente contínuo da energia 
consumida, com uma redução de 19,9% da energia primária consumida em 2013 face a 2005 e 
com uma variação média anual de -2,7%. No que toca ao consumo de energia final a evolução 
foi semelhante, com menos 22,5% de consumo em 2013 face a 2005, e com uma variação 
média anual de -3,1%. Este decréscimo na última década deve-se, sobretudo, ao 
abrandamento económico do país, mas também devido a melhorias de eficiência energética 
nos vários setores de atividade.  

1.833.270 
53% 

1.170.711 
34% 

127.005 
4% 

295.817 
9% 7.314 

0% 
Electricidade 

Combustíveis sólidos 

Combustíveis líquidos 

Combustíveis gasosos 

Outra (energia solar, 
geotérmica, etc...) 



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

João Nuno Bergano Fonseca  11 

  

 

Gráfico 13 - Consumo de energia primária e final, em ktep, entre 1990 e 2013P (fonte: Balanços 
Energéticos, DGEG). 

No Gráfico 14 e no Gráfico 15, podem ser analisadas as distribuições dos consumos de energia 
primária e final por fonte no ano de 2013. O petróleo é a fonte de energia mais consumida a 
nível primário e final (44% e 48%, respetivamente) ocupando quase metade do consumo 
anual. O peso desta fonte de energia deve-se, principalmente, ao setor dos transportes. No 
que toca apenas à energia primária a segunda fonte de energia mais utilizada é o gás natural 
(17%), seguida da biomassa (13%). Só em termos de energia final, a segunda fonte de energia 
mais consumida é a eletricidade (26%), sobretudo nos setores doméstico e de serviços. O gás 
natural e o calor, 10% e 9%, respetivamente, são utilizados sobretudo pela indústria 
transformadora. 

 

 
Gráfico 14 - Consumo de energia primária por 

fonte em 2013 (fonte: DGEG, Balanço Energético 
provisório de 2013). 

 
Gráfico 15 - Consumo de energia final por fonte em 

2013 (fonte: DGEG, Balanço Energético provisório de 
2013). 
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energia associados a instabilidade política ou militar, com efeitos graves na atividade 
económica nacional. 

Com base no Gráfico 16, de 1990 a 2009, o país apresentou sempre uma forte dependência 
externa com valores sempre superiores a 80%. Contrariamente ao que tinha sido observável, 
em 2010 a dependência externa baixou em 5,1% e em 2013 atingiu o valor mais baixo de 
73,9%. Esta descida acentuada deve-se principalmente à redução do consumo de carvão e de 
gás natural na produção de energia elétrica, acompanhada por uma maior produção 
doméstica a partir de fontes renováveis como a energia eólica e a energia hídrica. Deste modo, 
o facto de estarmos perante um ano húmido ou seco é o que dita as flutuações no gráfico em 
questão, devido à elevada capacidade instalada destas formas de aproveitamento de energia 
em Portugal. 
 

 

Gráfico 16 - Nível de dependência externa nacional entre 1990 e 2013P (fonte: Balanços Energéticos, 
DGEG). 

Deste modo, é indiscutível o papel preponderante que a implementação de medidas e políticas 
de eficiência energética desempenham na segurança de abastecimento e na redução da 
dependência do exterior. O setor doméstico, que engloba o foco de atuação deste trabalho – 
parque residencial, foi responsável por 17% do consumo de energia final anual em 2013 
(Gráfico 17), o terceiro maior consumidor depois dos transportes (36%) e da indústria (29%). É 
de notar que só os edifícios de habitação e serviços (sectores doméstico e serviços) são 
responsáveis por quase um terço do consumo total. 

O consumo do setor doméstico acompanhou a evolução do consumo de energia final, com um 
crescimento gradual até 2005 atingindo o pico de 3 231 ktep, como se pode observar no 
Gráfico 18. A partir de 2005 este consumo diminuiu cerca de 19% até 2013, chegando 
novamente aos níveis de consumo de energia registados em 1996. Ainda com base no mesmo 
gráfico, podemos verificar que as fontes de energia mais utilizadas pelo setor doméstico são o 
petróleo, a biomassa e a eletricidade. O petróleo foi sempre a segunda fonte de energia mais 
utilizada até 1999, passando a dar lugar à energia elétrica daí em diante. Quanto à biomassa, 
esta foi sempre a fonte de energia mais utilizada até 2007, acabando por ser ultrapassada 
também pela energia elétrica. Em 2013, a eletricidade já apresentou um peso de 40% no 
consumo energético de todo o sector doméstico. Também é observável que o gás natural só 
começou a ter expressão no final da década de 90. 
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Gráfico 17 - Consumo energético por setor em 2013P (fonte: DGEG, Balanço Energético provisório de 
2013). 

 

Gráfico 18 - Evolução do consumo de energia no setor doméstico por fonte de energia, entre 1990 e 
2013P (fonte: DGEG, Balanços Energéticos). 

Em 2010, o INE e a DGEG publicaram em conjunto o “Inquérito ao Consumo de Energia no 
Sector Doméstico (2010)” (ICESD), de modo a apresentar informação estatística detalhada 
sobre o consumo de energia no sector doméstico. No que toca aos tipos de utilização de 
energia neste sector (Gráfico 19) foram considerados os seguintes: aquecimento do ambiente, 
arrefecimento do ambiente, aquecimento de águas, cozinha, equipamentos elétricos e 
iluminação. É na cozinha que se verifica a maior parcela de consumo com 39,1%, seguido do 
aquecimento de águas e do aquecimento ambiente (INE & DGEG, 2010). 

 

Gráfico 19 - Distribuição do consumo doméstico por tipo de sistema em 2010 (fonte: DGEG, ICESD 2010). 
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Em síntese, Portugal tem observado o seu consumo energético diminuir nos últimos anos, seja 
ele em termos primários ou finais. Essa redução tem na sua base essencialmente o 
abrandamento económico nacional e também resultados de políticas de eficiência energética 
implementadas nos vários sectores de atividade.  

O sector dos transportes é o que apresenta a grande fatia do consumo de energia, responsável 
também pelo elevado nível de importações de petróleo registado anualmente. Os sectores 
doméstico e de serviços também constituem uma parte considerável do consumo total (30%), 
pelo que se torna importante cruzar as características do parque edificado com as estatísticas 
apresentadas. Assim, será possível perceber se Portugal está num bom caminho para melhorar 
o desempenho energético dos seus edifícios e continuar a reduzir o seu consumo e 
dependência energética. 
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Capítulo 3 – Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação – REH 

O Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de Agosto inclui, num único diploma, o Sistema de 
Certificação Energética (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS). Este quadro legislativo veio atualizar a legislação já existente em termos dos 
requisitos de qualidade térmica e separa de forma clara o âmbito de aplicação do REH e do 
RECS, facilitando o tratamento técnico, a caracterização e a melhoria do desempenho 
energético de cada tipo de edifício. Para além disso, introduz requisitos de eficiência 
energética para os principais tipos de sistemas técnicos dos edifícios, promove a utilização de 
fontes de energia renovável e reconhece os pré-certificados e os certificados SCE como 
certificações técnicas obrigatórias na instrução de operações urbanísticas. 

Assim, o REH estabelece as regras em projetos de construção e manutenção de todos os 
edifícios de habitação de modo a que sejam garantidas condições de conforto térmico (quer na 
estação de aquecimento como de arrefecimento), de qualidade do ar interior e de utilização 
de águas quentes sanitárias (AQS). Este regulamento prevê, também, que estes requisitos 
sejam obtidos sem usos excessivos de energia.  

De seguida, serão apresentados alguns parâmetros e definições estabelecidas pelo REH, as 
expressões fundamentais para o cálculo das necessidades energéticas de aquecimento, 
arrefecimento e primárias dos edifícios de habitação em Portugal, bem como a determinação 
da classe energética a constar nos certificados (Decreto-Lei nº 118/2013, 2013). 

3.1 Parâmetros climáticos 

Os valores dos parâmetros climáticos associados a um determinado local são obtidos a partir 
de valores de referência para cada NUTS III e ajustados com base na altitude desse local, 
segundo a seguinte expressão: 

                 [ 1 ] 

em que, 

  corresponde ao parâmetro climático; 

     é o valor de referência do respetivo parâmetro climático; 

  é a altitude do local; 

     é a altitude de referência do local; 

  é o declive de ajuste para a diferença de altitude. 

 

Para a estação de aquecimento (inverno) os parâmetros climáticos são os seguintes: 

   : número de graus-dia (˚C.dia), na base de 18˚C, correspondente à estação 
convencional de aquecimento; 

  : duração da estação de aquecimento, em meses; 

       : temperatura exterior média do mês mais frio da estação de aquecimento, em 

˚C; 
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     : energia solar média mensal durante a estação de aquecimento, recebida numa 
superfície vertical orientada a Sul, em kWh/m2.mês. 

Os valores de referência e os declives de ajuste em altitude para os parâmetros climáticos da 
estação de aquecimento estão tabelados por NUTS III na Tabela 15 do Anexo A. 

Na estação de arrefecimento (verão), os parâmetros climáticos mais pertinentes são os 
seguintes: 

   : duração da estação de arrefecimento que se assume constante, 2928 horas (4 
meses); 

       : temperatura exterior média, em ˚C; 

     : energia solar acumulada durante a estação, recebida na horizontal e em 
superfícies verticais para os quatro pontos cardeais e os quatro colaterais, em 
kWh/m2. 

Os valores de referência e os declives de ajuste em altitude para os parâmetros climáticos da 
estação de arrefecimento estão tabelados por NUTS III na Tabela 16 do Anexo A (Despacho nº 
15973-F/2013, 2013). 

 

3.2 Cálculo das necessidades nominais de energia 

3.2.1 Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Nic) 

O valor das Nic é determinado de acordo com as disposições da norma europeia EN ISO 13790, 
e com as seguintes considerações: a) o método sazonal de cálculo de necessidades de 
aquecimento de edifícios e as adaptações permitidas pela referida norma; b) cada edifício e/ou 
fração autónoma como uma única zona, com as mesmas condições interiores de referência; e 
c) a ocorrência dos fenómenos envolvidos em regime permanente, integrados ao longo da 
estação de aquecimento. 

A expressão de cálculo é dada por, 

    
                    

    
 [ 2 ] 

em que, 

      é a transferência de calor por transmissão na estação de aquecimento através da 
envolvente dos edifícios, em kWh; 

      traduz a transferência de calor por ventilação na estação de aquecimento, em kWh; 

      representa os ganhos térmicos úteis na estação de aquecimento resultantes dos ganhos 

solares através dos vãos envidraçados, da iluminação, dos equipamentos e dos ocupantes, em 
kWh; 

     é a área interior útil de pavimento do edifício medida pelo interior, em m2 (Despacho 

nº15793-I/2013, 2013). 

 

Pelo que,       e       representam as perdas de calor na estação de aquecimento e são 
calculadas segundo as expressões apresentadas de seguida: 
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                     [ 3 ] 

onde 

                           [ 4 ] 

em que, 

      é o coeficiente global de transferência de calor por transmissão na estação de 

aquecimento, em W/˚C; 

     representa o coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente 
em contacto com o exterior, em W/˚C; 

     traduz o coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente em 
contacto com espaços não úteis, em W/˚C; 

     é o coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente em 

contacto com edifícios adjacentes, em W/˚C; 

     representa o coeficiente de transferência de calor através de elementos em contacto 
com o solo, em W/˚C (Despacho nº15793-K/2013, 2013). 

Por sua vez, 

                      
[ 5 ] 

                                  [ 6 ] 

                           
  [ 7 ] 

em que, 

   é o coeficiente de transmissão térmica do elemento i da envolvente, em W/m2.˚C; 

   é a área do elemento i da envolvente, medida pelo interior do edifício, em m2; 

   representa o coeficiente de transmissão térmica linear da ponte térmica linear j, em 

W/m.˚C; 

   traduz o desenvolvimento linear da ponte térmica linear j, medido pelo interior do edifício, 

em m; 

    é coeficiente de redução de perdas de determinado espaço não útil ou de um edifício 
adjacente; 

     é o coeficiente de transmissão térmica do pavimento enterrado i, em W/m2.˚C; 

   é a profundidade média enterrada da parede em contacto com o solo j, em m; 

   traduz o desenvolvimento total da parede em contacto com o solo j, medido pelo interior, 

em m; 

    
 é o coeficiente de transmissão térmica da parede em contacto com o solo j, em W/m2.˚C. 

 

                     [ 8 ] 

onde 
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                         [ 9 ] 

em que, 

      é o coeficiente global de transferência de calor por ventilação na estação de 

aquecimento, em W/˚C; 

      é a taxa nominal de renovação do ar interior na estação de aquecimento, em h-1; 

   é o pé direito médio da fração, em m. 

Caso a ventilação seja assegurada por meios providos de dispositivos de recuperação do calor 
do ar extraído, torna-se necessário multiplicar a expressão acima pelo fator de correção    , 
calculado da seguinte forma: 

          
     

             
 [ 10 ] 

em que, 

    representa o rendimento do sistema de recuperação de calor; 

      é o valor médio diário do caudal de ar insuflado através do sistema de recuperação de 
calor, em m3/h. 

 

Os ganhos térmicos úteis são parte dos ganhos térmicos brutos: 

              [ 11 ] 

em que, 

     corresponde aos ganhos térmicos brutos, em kWh; 

   é o fator de utilização dos ganhos térmicos na estação de aquecimento. 

Por sua vez, os ganhos térmicos brutos resultam da soma de duas parcelas: 

                     [ 12 ] 

sendo, 

       os ganhos térmicos associados a fontes internas de calor, na estação de aquecimento, 
em kWh; 

       os ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar pelos vãos 
envidraçados, na estação de aquecimento, em kWh. 

A primeira parcela é calculada de forma simples, de acordo com a seguinte expressão: 

                         [ 13 ] 

em que, 

     traduz os ganhos térmicos internos médios por unidade de superfície, iguais a 4 W/m2; 

Já a segunda parcela,       , requer uma metodologia mais cuidada e conforme abaixo 

indicada: 
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 [ 14 ] 

                [ 15 ] 

sendo, 

   o fator de orientação para as diferentes exposições de acordo com a  

Tabela 17 do Anexo B; 

       o fator de obstrução do vão envidraçado n com orientação j na estação de aquecimento, 

que consta na Tabela 18 do Anexo B; 

       a área efetiva coletora de radiação solar do vão envidraçado na superfície n com a 

orientação j, em m2; 

   a área total do vão envidraçado, incluindo o vidro e caixilho, em m2; 

   a fração envidraçada do vão envidraçado, obtida de acordo com o despacho que procede à 

publicação dos parâmetros térmicos, e que consta na Tabela 18 do Anexo B; 

   o fator solar de inverno. 

Para efeitos de cálculo das necessidades de aquecimento considera-se, que de forma a 
maximizar o aproveitamento de radiação solar, os dispositivos de proteção solar móveis estão 
totalmente abertos. Assim,    é igual ao fator solar global do envidraçado com todos os 
dispositivos de proteção solar permanentes existentes,        que, no caso de ausência 

desses dispositivos será igual ao fator solar do vidro para uma incidência normal,       de 
acordo com a Tabela 20 do Anexo B, corrigido pelo fator de seletividade angular (Tabela 21, 
Anexo B). 

 

Por fim, resta aplicar a metodologia de cálculo do fator de utilização de ganhos térmicos   : 

   
    

           
 

[ 16 ] 

Por sua vez, 

 
 
 

 
    

    

      
                

   
 

   
          

   
 

 
       

  

[ 17 ] 

em que, 

  é a inercia térmica do edifício e só toma três valores: 1,8, 2,6 ou 4,2 caso o edifício possua 
inércia fraca, média ou forte, respetivamente (Despacho nº15793-K/2013, 2013). 

 

3.2.2 Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (Nvc) 

O valor das Nvc é determinado de acordo com as disposições da norma europeia EN ISO 13790, 
e com as seguintes considerações: a) o método sazonal de cálculo de necessidades de 
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arrefecimento de edifícios e as adaptações permitidas pela referida norma; b) cada edifício 
e/ou fração autónoma como uma única zona, com as mesmas condições interiores de 
referência; e c) a ocorrência dos fenómenos envolvidos em regime permanente, integrados ao 
longo da estação de arrefecimento. 

A sua expressão geral é dada por: 

    
           

    
 

[ 18 ] 

em que,  

   é o fator de utilização de ganhos térmicos na estação de arrefecimento; 

     representa os ganhos térmicos brutos na estação de arrefecimento, em kWh (Despacho 

nº15793-I/2013, 2013). 

O cálculo de    é feito de acordo com as expressões [ 16 ] e [ 17 ], mas substituindo os índices 
i por v, que representam a estação de arrefecimento. As expressões de cálculo dos ganhos e 
perdas na estação de arrefecimento são as seguintes: 

      
                        

    
 

[ 19 ] 

em que, 

      é o coeficiente global de transferência de calor por transmissão na estação de 

arrefecimento, em W/˚C; 

       é a temperatura de referência para o cálculo das necessidades de energia na estação de 

arrefecimento, igual a 25 ˚C. 

      
                        

    
 

[ 20 ] 

onde 

                         [ 21 ] 

em que, 

      é o coeficiente global de transferência de calor por ventilação na estação de 
arrefecimento, em W/˚C; 

      é a taxa nominal de renovação do ar interior na estação de arrefecimento, em h-1; 

Caso a ventilação seja assegurada por meios providos de dispositivos de recuperação do calor 
do ar extraído, deve existir um by-pass, sendo que, caso tal não suceda, torna-se necessário 
multiplicar a expressão [ 21 ] pelo fator de correção    . O cálculo deste fator é feito de 
acordo com a expressão [ 10 ], mas substituindo       por      . 

 

Os ganhos térmicos brutos a considerar resultam da soma de duas parcelas: 

                     [ 22 ] 

sendo, 

       os ganhos térmicos associados a fontes internas de calor, na estação de arrefecimento, 
em kWh; 
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       os ganhos térmicos associados à radiação solar incidente na envolvente exterior opaca e 

envidraçada, em kWh. 

Por sua vez, 

       
            

    
 

[ 23 ] 

e 

                               
 

 

 

 [ 24 ] 

                                  (para vãos envidraçados) [ 25 ] 

                                    (para envolvente opaca) [ 26 ] 

sendo, 

       o fator de obstrução do vão envidraçado n com orientação j na estação de 

arrefecimento, segundo consta na Tabela 19 do Anexo B; 

       a área efetiva coletora de radiação solar na superfície n com a orientação j, em m2; 

   o fator solar do vão envidraçado de verão; 

  o coeficiente de absorção de radiação solar da superfície do elemento da envolvente opaca; 

  o coeficiente de transmissão térmica do elemento da envolvente opaca, em W/m2; 

       a área do elemento da envolvente opaca exterior, em m2; 

    a resistência térmica superficial exterior igual a 0,04 W/m2.˚C. 

 

3.2.3 Necessidades nominais anuais de energia primária (Ntc) 

As necessidades nominais de energia primária de um edifício de habitação resultam da soma 
das necessidades nominais específicas de energia primária relacionadas com os usos de: 
aquecimento, arrefecimento, produção de AQS e ventilação mecânica, deduzidas de eventuais 
contribuições de fontes de energia renovável. A expressão de cálculo é a seguinte: 

       
        

  
 

 

 

          
          

  
 

 

 

      

    
            

  
 

 

 

        
     

    
 

       
      

    
 

      

[ 27 ] 

sendo, 

     a parcela das necessidades de energia útil para aquecimento supridas pelo sistema k; 

   a eficiência do sistema k, que toma o valor 1 no caso de sistemas para aproveitamento de 

fontes de energia renovável, à exceção de sistemas de queima de biomassa sólida em que 

deve ser usada a eficiência do sistema de queima; 

      e       os fatores de conversão de energia útil para energia primária, em kWhEP/kWh; 

     a parcela das necessidades de energia útil para arrefecimento supridas pelo sistema k; 
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  um fator que toma o valor 1 exceto para o uso de arrefecimento em que pode tomar o valor 

0 sempre que o fator de utilização de ganhos térmicos seja superior ao respetivo valor de 

referência, o que representa as condições em que o risco de sobreaquecimento se encontra 

minimizado; 

     a parcela das necessidades de energia útil para produção de AQS supridas pelo sistema k; 

   as necessidades de energia útil para preparação de AQS, supridas pelo sistema k, em 

kWh/ano; 

      a energia elétrica necessária ao funcionamento dos ventiladores, em kWh/ano; 

       a energia produzida a partir de fontes de origem renovável p, e incluindo apenas 

energia consumida, em kWh/ano (Despacho nº15793-I/2013, 2013). 

 

3.3 Cálculo dos valores máximos de necessidades energéticas 

3.3.1 Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Ni) 

O valor máximo para as necessidades nominais de energia útil para aquecimento deve ser 

determinado aplicando a expressão abaixo e considerando valores e condições de referência: 

   
                             

    
 [ 28 ] 

em que, 

         é a transferência de calor por transmissão de referência na estação de aquecimento 

através da envolvente dos edifícios, em kWh, e determinado de acordo com as seguintes 
alíneas: 

a) Os coeficientes de transmissão térmica superficial de referência para elementos 
opacos e envidraçados previstos na Tabela 23 do Anexo C, em função do tipo de 
elemento da envolvente e da zona climática; 

b) Os coeficientes de transmissão térmica linear de referência indicados na Tabela 24 do 
Anexo C, em função do tipo de ligação entre elementos da envolvente do edifício; 

c) A área de vãos até 20% da área interior útil de pavimento do edifício, devendo a área 
excedente ser somada à área de envolvente opaca exterior. 

         traduz a transferência de calor por ventilação de referência na estação de 

aquecimento, em kWh, e considerando uma taxa de renovação de ar de referência igual à taxa 
de renovação para o edifício em estudo, até um máximo de 0,6 renovações por hora; 

         representa os ganhos térmicos úteis de referência na estação de aquecimento, em 

kWh, e determinado de acordo com as seguintes alíneas: 

a) Os ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar (            
               ) e internos; 

b) O fator de utilização de ganhos térmicos na estação de aquecimento de referência 
unitário (          ) (Portaria nº349-B/2013, 2013). 
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3.3.2 Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (Nv) 

O valor máximo para as necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento de 

um edifício será calculado de acordo com a seguinte expressão: 

   
                  

    
 

[ 29 ] 

em que,  

       é o fator de utilização de ganhos térmicos de referência na estação de arrefecimento, e 

é dado por: 

        
                         

                  
            

   e                   [ 30 ] 

 

       
 representa os ganhos térmicos de referência na estação de arrefecimento, em kWh. 

Este parâmetro por área de pavimento é dado pelo seguinte: 

       

    
      

  
    

        
  
    

 
   

         
[ 31 ] 

em que, 

      é o fator solar de referência para a estação de arrefecimento, igual a 0,43; 

 
  

    
 
   

representa a razão entre a área de vãos e a área interior útil de pavimento, igual a 

20%; 

        é a radiação solar média de referência, correspondente à radiação incidente numa 

superfície orientada a Oeste, de acordo com a Tabela 16 do Anexo A (Portaria nº349-B/2013, 
2013). 

3.3.3 Necessidades nominais anuais de energia primária (Nt) 

O valor máximo para as necessidades nominais anuais de energia primária corresponde ao 
valor das referidas necessidades, admitindo a inexistência de consumos de energia associados 
à ventilação mecânica e de sistemas de aproveitamento de energias renováveis, incluindo 
sistemas de energia solar para preparação de águas quentes sanitárias (AQS), considerando de 
igual modo os valores e condições de referência indicados na Tabela 25 do Anexo C para os 
principais parâmetros, em substituição das soluções previstas ou instaladas no edifício e 
calculando de acordo com a seguinte expressão: 

      
       

      
 

 

 

          
       

      
 

 

 

      

    
            

      
 

 

 

       

[ 32 ] 

em que todas as variáveis são já conhecidas à exceção de, 

       que é o valor de referência para o rendimento dos diferentes tipos de sistemas técnicos 

utilizados ou previstos para aquecimento ambiente, arrefecimento ambiente e preparação 

AQS, conforme indicados na Tabela 25 do Anexo C (Portaria nº349-B/2013, 2013). 
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3.4 Determinação da classe energética 

No caso de pré-certificados e certificados SCE de edifícios de habitação, a classe energética é 

determinada através do seguinte rácio: 

    
   

  
 

[ 33 ] 

onde, 

    corresponde ao valor das necessidades nominais anuais de energia primária; 

   corresponde ao valor limite regulamentar para as necessidades nominais anuais de energia 

primária. 

A escala de classificação energética dos edifícios será composta por 8 classes, correspondendo 

a cada classe um intervalo de valores de     de acordo com o apresentado na Tabela 2, 

arredondados a duas casas decimais (Despacho nº15793-J/2013, 2013). 

Tabela 2 - Intervalos de valor de     para a determinação da classe energética em pré-certificados e 
certificados SCE de modelo tipo Habitação (fonte: Despacho nº15793-J/2013, 2013). 

Classe Energética Valor de     

A +          

A               

B               

B -               

C               

D               

E               

F          
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Capítulo 4 – Método de Monte Carlo 

4.1 Distribuições de probabilidade 

O método de Monte Carlo (MMC) baseia-se num método matemático computorizado que 
envolve distribuições de variáveis aleatórias como input para resolver problemas numéricos. 
Nesse sentido, torna-se necessário definir o que é uma distribuição de probabilidade e quais os 
modelos com maior relevância na prática e no âmbito do tema desta dissertação. 

Em estatística, o conceito de distribuição de probabilidade refere-se à probabilidade que uma 
determinada variável pode assumir num dado intervalo de valores. É representada por uma 
função cujos objetos são os próprios valores da variável e cujas imagens são as probabilidades 
de ocorrência (sempre entre 0 e 100%).  

As distribuições probabilísticas podem ainda ser designadas como discretas ou contínuas. No 
caso das distribuições discretas, estas representam a probabilidade de uma determinada 
variável aleatória, X, assumir um certo valor k: P(X=k). A soma de todos os casos que k pode 
tomar é sempre 100%. As funções de distribuição de probabilidade de variáveis discretas mais 
comuns são as seguintes: 

 Distribuição binomial: consiste numa distribuição em que a variável aleatória, X, só 
pode tomar dois valores num certo espaço amostral (a mais simples é quando toma os 
valores 0 e 1, e neste caso designa-se por distribuição de Bernoulli).  

 Distribuição uniforme: numa situação de distribuição uniforme, um número finito de 
casos tem igual probabilidade de ocorrência. É o exemplo do lançamento de um dado 
não viciado, em que todas as seis faces do dado têm igual probabilidade de ocorrência 
(1/6).  

 Distribuição de Poisson: consiste numa distribuição em que um número de 
ocorrências de um certo acontecimento pode acontecer num determinado intervalo 
de tempo ou espaço. 

 

No caso das distribuições probabilísticas de variáveis contínuas, estas representam a 
probabilidade da variável aleatória X, assumir um dado valor num intervalo infinitesimal: P(x-
δx ≤X≤x+δx). Entre as distribuições contínuas mais comuns destacam-se as seguintes: 

 Distribuição de Gauss ou normal: esta distribuição é a mais conhecida de todas, uma 
vez que muitas características observadas no quotidiano seguem uma distribuição 
normal de parâmetros µ e σ, i.e., média e desvio-padrão, respetivamente. A sua 
função distribuição de probabilidade é dada por 

     
 

    
     

 

 
 
   

 
 
 

  [ 34 ] 

Esta distribuição é simétrica relativamente ao seu valor médio µ, pelo que se duas 
curvas de amostras diferentes tiverem o mesmo valor de desvio padrão, σ, têm a 
mesma forma mas a sua posição no eixo das abcissas é diferente. Na Figura 1 podemos 
observar que um valor absoluto mais elevado de σ implica um maior afastamento do 
valor médio µ e uma menor probabilidade de ocorrência (Martins, 2005). 
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Figura 1 - Representação gráfica da distribuição normal. 

 Distribuição de Weibull: esta distribuição é feita à custa de dois parâmetros, A e k, 
representando o parâmetro de escala e o parâmetro de forma (adimensional), 
respetivamente. A distribuição de Weibull é muito conhecida sobretudo na área da 
energia eólica, pois é a que melhor descreve a frequência de ocorrência de classes da 
velocidade do vento. A sua função de distribuição exprime-se matematicamente pela 
seguinte expressão: 

     
 

 
 
 

 
 
   

      
 

 
 
 

  [ 35 ] 

Na Figura 2 está representado o gráfico típico de uma distribuição deste tipo. Esta não 
é simétrica em relação à média como a distribuição normal, pelo contrário, o seu valor 
mais provável (moda) é diferente da média, e o seu valor mínimo é sempre superior a 
zero (Costa, 2004). 

 

Figura 2 - Diagrama representativo da distribuição de Weibull. 

 

4.2 Definição do método de Monte Carlo 

O termo MMC foi originado por Stan Ulam e Nicholas Metropolis em 1940 devido à 
aleatoriedade e à natureza repetitiva das apostas realizadas nos casinos de Monte Carlo. 
Fascinado pela excelência do método, Metropolis concebeu novos controlos e dispositivos 
para computadores, de modo a que fosse possível processar os cálculos do MMC. A sua 
colaboração com Ulam ainda levou à publicação de um artigo científico em 1949, que é visto 
nos dias de hoje como a base dos métodos sequenciais modernos de Monte Carlo.  

O MMC é utilizado quando se torna difícil ou até impossível utilizar outros métodos 
matemáticos mais recorrentes, por se tratar de um problema complexo, não linear ou até por 
envolver parâmetros não conhecidos. É designado como um processo estocástico, uma vez 
que utiliza como inputs variáveis aleatórias. Esses inputs são obtidos extraindo amostras 
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aleatórias de uma população com significado estatístico e com distribuição conhecida. Na 
etapa de tratamento dos dados, são escolhidas as distribuições que mais se aproximam dos 
dados reais conhecidos. Cada uma dessas distribuições pode ser encarada como uma pseudo-
população, com características análogas às da verdadeira população.  

A construção do modelo a simular passa pela definição das variáveis independentes, dos 
valores dos parâmetros, das relações matemáticas (algoritmo) que articulam os inputs e os 
resultados gerados (outputs), e do número de elementos a gerar. Nesta simulação, cada 
elemento é um valor de cada parâmetro que pertence a uma dada distribuição aleatória e que 
servirá para obter um resultado. Portanto, depois de realizada a simulação, os outputs podem 
ser representados por distribuições probabilísticas (ou histogramas), passíveis de serem 
convertidos para intervalos de confiança ou barras de erro. Abaixo, na Figura 3, pode ser 
observado um esquema simples que representa a relação entre os inputs e os outputs de uma 
simulação baseada no método de Monte Carlo. 

 

Figura 3 - Esquema representativo de uma simulação de Monte Carlo ao nível dos inputs e dos outputs 
gerados. 

É de notar que a qualidade dos resultados obtidos depende fortemente do número de 
elementos gerados, pois é diretamente proporcional ao número de casos obtidos no fim da 
simulação. Para além disso, também depende da representatividade do próprio modelo 
matemático, da qualidade do tratamento de dados e as características do gerador das 
distribuições de probabilidades  

Deste modo, a implementação do MMC tem como principal vantagem o cálculo de uma 
aproximação da função distribuição para a variável de saída que é conhecida, fornecendo 
informação sobre a probabilidade de ocorrência de determinado caso de estudo, a sua 
incerteza associada e respetivo intervalo de confiança. Outra vantagem do MMC é que a sua 
aplicabilidade é independente da natureza do modelo, i.e., este pode ser fortemente não-
linear e/ou ter um número arbitrário de variáveis.  

Porém, é uma técnica que devido ao seu caráter numérico tem uma natureza computacional 
intensiva, requerendo o uso de softwares caros e máquinas com elevada capacidade de 
processamento de dados. Para além disso, o MMC também requer uma avaliação cuidada da 
qualidade dos geradores das distribuições probabilísticas utilizadas ao nível da repetibilidade, 
reprodutibilidade, portabilidade, entre outras (Brusamarello, 2011).  
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4.3 Fases da construção do modelo de Monte Carlo 

O rigor e a robustez de um modelo baseado no MMC depende de vários parâmetros como foi 
referido acima. No entanto, com vista à minimização de erros e à construção de um modelo 
válido (que retrate o melhor possível a realidade) deve ser seguida uma metodologia comum, 
como explicada e apresentada abaixo.  

1. Identificação das variáveis de entrada (inputs); 

2. Tratamento de dados dos inputs: elaboração do histograma de cada amostra de cada 
variável de entrada, exclusão dos outliers existentes, seleção da distribuição de 
probabilidades que mais se assemelha a cada amostra e registo dos parâmetros que 
caraterizam a distribuição; 

3. Desenvolvimento do algoritmo: seleção das relações matemáticas que estabelecem a 
ligação entre os inputs e os resultados pretendidos (outputs); 

4. Implementação do algoritmo em ambiente computacional; 

5. Verificação e validação do modelo: execução do programa, despiste e correção de 
erros lógicos, validação da qualidade das distribuições de input geradas com base na 
comparação dos resultados obtidos e das amostras conhecidas das variáveis de 
saída; 

6. Simulação e obtenção dos resultados gerados pelo modelo. 

 
Figura 4 – Metodologia da construção do modelo baseado no método de Monte Carlo. 
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Capítulo 5 – Modelo 

O modelo estatístico que calcula as necessidades energéticas do parque habitacional 
português (PHP) foi construído em ambiente Matlab. Antes de construir o algoritmo com base 
na metodologia apresentada no Capítulo 3, foi realizado um tratamento de dados exaustivo a 
cada uma das variáveis provenientes da base de dados do Sistema de Certificação Energética 
(SCE) com pertinência para o trabalho a desenvolver. 

Algumas das variáveis de entrada (Capítulo 3) são muito difíceis de tratar estatisticamente, por 
serem muitos específicas de edifício para edifício, pelo que se teve de recorrer a algumas 
aproximações e simplificações que tornam o modelo mais eficiente. Porém, é compreensível 
que essas simplificações possam levar à propagação do erro ao longo do algoritmo. É de notar 
que primou-se sempre por desenvolver um algoritmo que permitisse uma simulação mais 
rápida, válida e eficiente possível. 

De seguida serão apresentadas as características do modelo em questão, desde a definição das 
variáveis de entrada (inputs) após tratamento de dados, aos pressupostos e simplificações 
utilizados ao longo do seu desenvolvimento.  

5.1 Variáveis aleatórias de input do modelo 

5.1.1 Parâmetros climáticos 

Os parâmetros climáticos como os Graus-Dia, por exemplo, estão tabelados e devem ser 
ajustados de acordo com a metodologia apresentada em 3.1. No entanto, para aplicação da 
equação [ 1 ] é necessário saber a altitude z a que se encontra o edifício de habitação. A 
altitude é uma das variáveis não disponíveis na base de dados do SCE, pelo que teve de ser 
obtida recorrendo a técnicas de sistemas de informação geográfica de acordo com a 
metodologia abaixo indicada. 

 

Figura 5 – Diagrama da metodologia desenvolvida em ArcGis para análise da altitude média de cada 
freguesia de Portugal Continental. 

A Figura 5 representa a metodologia desenvolvida no software ArcGis para o cálculo da 
altitude média de cada freguesia. Esta consistiu em sobrepor (através da ferramenta Overlay) 
o Mapa Digital do Terreno Global de Portugal Continental (MDT), onde consta a altitude do 
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terreno português numa resolução de 30m, com a Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP) que contém informação da delimitação e demarcação das circunscrições 
administrativas do país. Assim, ao cruzar a informação dos dois mapas, foi possível obter uma 
malha de pontos organizados pelo respetivo código e nome de freguesia com informação da 
altitude. Numa fase final, restou fazer a média da altitude por código de freguesia com a 
ferramenta Summary Statistics, resultando numa tabela com a altitude média de cada 
freguesia de Portugal Continental. 

Obtida a altitude média por freguesia, foi possível ajustar os parâmetros climáticos para os 
edifícios de habitação presentes na base de dados do SCE (cujas freguesias onde se inserem 
são conhecidas). Depois de ajustados os parâmetros, foram tratados estatisticamente de modo 
a serem gerados aleatoriamente na simulação de Monte Carlo. Os resultados do tratamento 
estatístico podem ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tipo de distribuição de probabilidade e respetivos parâmetros das variáveis de input que 
definem os principais parâmetros climáticos. 

 
Distribuição de probabilidade Parâmetros da distribuição 

Graus-Dia 
   

Normal 
                

         

Energia solar média mensal 
     

Weibull 
                    

        

Temperatura exterior média 
de verão 
       

Normal 
          

       

Duração da estação de 
aquecimento 

  

Normal 
             

       

Energia solar acumulada 
durante o verão a Norte 

       

Normal 

                

       

Energia solar acumulada 
durante o verão a Sul 

       

                

       

Energia solar acumulada 
durante o verão a Este/Oeste 

        

                

       

Energia solar acumulada 
durante o verão a NO/NE 

          

                

       

Energia solar acumulada 
durante o verão a SO/SE 

          

                

       

Energia solar acumulada 
durante o verão na horizontal 
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5.1.2 Configuração da habitação 

A configuração das habitações em Portugal é gerada aleatoriamente. Esta é uma variável difícil 
de tratar estatisticamente, uma vez que varia muito de habitação para habitação e não segue 
um determinado padrão, i.e., existem habitações com quatro ou mais fachadas com 
dimensões e orientações muito diferentes entre si. 

Em primeiro lugar, considerou-se que as fachadas só podiam estar orientadas segundo os 
quatro pontos cardeais (Norte, Sul, Este e Oeste) e os quatro pontos colaterais (Noroeste, 
Sudoeste, Nordeste e Sudeste). Tendo em conta a base de dados do SCE, verificou-se que 
tipicamente as habitações apresentam quatro fachadas perpendiculares entre si e estão 
orientadas segundo uma das duas formas mencionadas anteriormente. Considerando apenas 
esse tipo de habitações, foi possível identificar que 53% das habitações estão orientadas 
segundo os quatro pontos cardeais e 47% segundo os quatro pontos colaterais. 

Em segundo lugar, assumiu-se que a existência de fachada numa determinada orientação 
seguia uma distribuição de Bernoulli, sendo gerado um número que tomava o valor 1 ou 0, 
caso existisse fachada nessa orientação ou não, respetivamente. Deste modo, obtém-se duas 
configurações possíveis para as habitações em Portugal, ilustradas na Figura 6 e na Figura 7. 
Nestas ilustrações podemos ver, a título exemplificativo, os edifícios vistos de cima e os 
respetivos números gerados (a cinzento) na simulação para cada fachada e orientação. 
 

 

Figura 6 – Configuração de uma habitação (vista 
de cima) com as fachadas orientadas segundo os 

pontos cardeais. 

 

Figura 7 – Configuração de uma habitação (vista 
de cima) com as fachadas orientadas segundo os 

pontos colaterais. 

 

5.1.3 Caraterização da envolvente por orientação 

Uma vez configurada a habitação ao nível das fachadas e da sua orientação, tornou-se 
necessário caraterizar a sua envolvente, i.e., definir que área da envolvente com determinada 
orientação representa a envolvente opaca e que área corresponde a vãos envidraçados. 

As áreas da envolvente opaca e envidraçada por área de pavimento são geradas 
aleatoriamente. Após tratamento de dados, optou-se por gerar estas variáveis por área de 
pavimento para diminuir o erro na simulação de Monte Carlo. Uma vez que edifícios com 
maiores áreas de envolvente têm, logicamente, maiores áreas de pavimento e vice-versa, 
exclui-se assim a possibilidade de serem gerados casos pouco plausíveis, com áreas de 
envolventes muito grandes e áreas de pavimento muito pequenas, por exemplo. Os valores de 
média e desvio padrão obtidos para as variáveis em questão constam na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Tipo de distribuição de probabilidade e respetivos parâmetros das variáveis de input  
            e        . 

 
Distribuição de probabilidade 

Parâmetros da 
distribuição 

Área da envolvente opaca por 
área de pavimento 

            
Normal 

       

       

Área de envidraçado por área 
de pavimento 
        

Normal 
       

        

 

Depois de definidas as áreas das fachadas, foi definida a orientação dos vãos envidraçados. 
Esta definição é muito importante, pois como foi observado pelas equações [ 14 ] e [ 24 ] é 
necessário ter em conta a área e a orientação dos vãos envidraçados na envolvente do edifício 
para o cálculo dos ganhos solares, tanto na estação de aquecimento como na estação de 
arrefecimento. 

Os vãos envidraçados podem ocorrer em todas as fachadas, inclusive na cobertura. Esta última 
situação é atípica (1% de probabilidade de ocorrência), mas os ganhos solares através de 
superfícies horizontais não são desprezáveis, pelo que foi incluída no modelo em questão. 
Assim, foram considerados quatro cenários possíveis: a) vãos envidraçados verticais orientados 
segundo os quatro pontos cardeais, sem vão envidraçado horizontal; b) vãos envidraçados 
verticais orientados segundo os quatro pontos colaterais, sem vão envidraçado horizontal; c) 
vãos envidraçados verticais orientados segundo os quatro pontos cardeais, com vão 
envidraçado horizontal; c) vãos envidraçados verticais orientados segundo os quatro pontos 
colaterais, com vão envidraçado horizontal.  

As proporções de vão envidraçado para cada fachada e cobertura foram obtidas através da 
base de dados do SCE, e podem ser observadas para cada cenário na Tabela 5. 

Tabela 5 – Proporções das fachadas e cobertura ocupadas por vãos envidraçados com determinada 
orientação em quatro cenários diferentes. 

Cenários 
Orientação dos vãos envidraçados 

N S E O NO NE SO SE H 

a) Fachadas 
orientadas 
segundo os 

quatro 
pontos 

cardeais 
Sem vão 

envidraçado 
horizontal 

0,205 0,270 0,255 0,270 0 0 0 0 0 

b) 

Fachadas 
orientadas 
segundo os 

quatro 
pontos 

colaterais 

0 0 0 0 0,220 0,210 0,240 0,330 0 
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c) 

Fachadas 
orientadas 
segundo os 

quatro 
pontos 

cardeais Com vão 
envidraçado 
horizontal 

0,185 0,250 0,235 0,250 0 0 0 0 0,080 

d) 

Fachadas 
orientadas 
segundo os 

quatro 
pontos 

colaterais 

0 0 0 0 0,200 0,190 0,220 0,310 0,080 

 

É de notar que a soma das proporções para cada cenário é, como esperado, igual a 1. Uma vez 
gerados os cenários basta multiplicar a área total de envidraçado (  ), também gerada 
aleatoriamente, pelas respetivas proporções acima consideradas e a distribuição dos vãos pela 
envolvente é efetuada. Deste modo, toda a envolvente da habitação fica caraterizada. 

5.1.4 Fatores solares do vidro 

Os fatores solares do vidro disponíveis na base de dados do SCE são o fator solar do vidro para 
uma incidência normal (     ) e o fator solar global com as proteções solares totalmente 

ativadas (  ). Ambos seguem uma distribuição de probabilidade de Weibull com parâmetros 
       ;       ) e (      ;       ), respetivamente. 

De acordo com a secção 3.2.1, o fator solar de inverno (  ) na ausência de dispositivos de 
proteção solar permanentemente existentes é igual ao fator solar do vidro para uma 
incidência normal corrigido pelo fator de seletividade angular, ou seja: 

              [ 36 ] 

para o cálculo das necessidades de aquecimento o fator      toma o valor 0,9 pelo que, 

             [ 37 ] 

Quanto ao cálculo do fator solar do vidro para efeito de cálculo das necessidades de 
arrefecimento considera-se a seguinte expressão: 

                      [ 38 ] 

em que, 

    é a fração de tempo em que os dispositivos de proteção solar móveis se encontram 
totalmente ativados, e pode ser consultado na Tabela 22 do Anexo B. 

Na presença de dispositivos de proteção solar permanentemente existentes       , pelo 

que se pode proceder à seguinte simplificação: 

                     

                                                  

[ 39 ] 
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No que toca aos fatores de sombreamento, tanto na estação de aquecimento como na de 
arrefecimento foi utilizado sempre o valor de Fs.Fg relativo a um sombreamento 
normal/standard, para todo o PHP.  

Assim, todas as variáveis são conhecidas e os ganhos solares pela envolvente envidraçada 
podem ser gerados na simulação. (Despacho nº15793-K/2013) 
 

5.1.5 Coeficientes globais de transferência de calor 

De acordo com a equação [ 4 ] da secção 3.2.1 o coeficiente global de transferência de calor 
por transmissão (Htr) é calculado pela soma de outros coeficientes de transferência de calor 
mais específicos. De modo a simplificar a simulação e também devido à ausência de dados 
para tratar estatisticamente todos os coeficientes, decidiu-se desprezar os coeficientes de 
transferência de calor através de elementos da envolvente em contacto com espaços não úteis 
(Henu), com edifícios adjacentes (Hadj) e com o solo (Hecs). 

Outra alteração ao cálculo do Htr foi a contabilização das pontes térmicas lineares. Uma vez 
que o coeficiente de transmissão térmica linear     e o respetivo desenvolvimento linear     
são variáveis muito pouco representativas na base de dados do SCE, e com vista a simplificar o 
modelo, optou-se por substituir o termo da fórmula original        por um fator de 
agravamento      (equação [ 40 ]). Desta forma, também se tornou a simulação mais eficiente 
ao reduzir o número de inputs do modelo. Na Tabela 6 apresentam-se os parâmetros que 
caracterizam as variáveis aleatórias necessárias ao cálculo do Htr. 

 

                                             

                                      

 

[ 40 ] 

 

A mesma metodologia foi aplicada no coeficiente global de transferência de calor por 
transmissão de referência, utilizado para efeitos de cálculo dos valores limite das necessidades 
energéticas. 

                                                                

                                                  

 

[ 41 ] 

Quanto ao coeficiente global de transferência de calor por ventilação (Hve) foi calculado de 
acordo com a equação [ 9 ], e desprezando os casos em que a ventilação é assegurada por 
meios providos de dispositivos de recuperação de calor. As variáveis geradas aleatoriamente 
no modelo e que fazem parte do cálculo do Hve estão caracterizadas na tabela que se segue. 

 

Tabela 6 - Tipo de distribuição de probabilidade e respetivos parâmetros das variáveis de input que 
permitem calcular os coeficientes globais de transferência de calor. 

 
Distribuição de probabilidade Parâmetros da distribuição 

Coeficiente de transmissão 
térmica da envolvente 

opaca 
       

Normal 
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Coeficiente de transmissão 
térmica da envolvente 

envidraçada 
       

Normal 

              

       

Fator de agravamento 
devido a pontes térmicas 

lineares 
     

Normal 

       

       

Fator de agravamento 
devido a pontes térmicas 

lineares de referência 
         

Normal 

       

       

Taxa nominal de renovação 
do ar interior no inverno 

(1)(2) 
      

Weibull 

           

       

Área de pavimento 
     

Weibull 
            

       

Pé direito médio 
   

Normal 
          

       

(1) Foi assumido um mínimo de 0,4 h
-1 

para a taxa nominal de renovação do ar interior no inverno, 
de acordo a informação presente no Despacho nº15793-K/2013. 

(2) A taxa nominal de renovação do ar interior no verão foi considerada igual à de inverno, mas 
tendo em conta a informação do Despacho nº15793-K/2013, cujo valor mínimo é 0,6 h

-1
. 

 

5.1.6 Ganhos solares pela envolvente opaca 

Numa fase inicial os ganhos solares pelos elementos opacos foram desprezados por se pensar 
que não eram significativos. No entanto, a posteriori, foi verificado que não são desprezáveis à 
macroescala como a do PHP. 

A distribuição dos elementos opacos por orientação não é conhecida, pelo que só está 
simulada a área da envolvente opaca de uma habitação como um todo e não discriminada por 
orientação. Assim, teve de se proceder a um cálculo aproximado do indicado nas equações [ 24 
] e [ 26 ] da secção 3.2.2. A nova expressão usada para calcular os ganhos solares pela 
envolvente opaca é a seguinte: 

                                           [ 42 ] 

em que,  

       é o coeficiente de transmissão térmica da envolvente opaca, em       ; 

       é a área da envolvente opaca do edifício de habitação, gerada aleatoriamente de 

acordo com os parâmetros referidos acima, em   ; 

          é a média aritmética simples da energia solar acumulada durante o verão nas fachadas e 
cobertura das habitações, de acordo com as configurações geradas anteriormente; 

    é a resistência térmica superficial exterior igual a            ; 

  é o coeficiente de absorção de radiação solar da envolvente opaca, adimensional e igual a 
   . 
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5.1.7 Fator de utilização de ganhos térmicos 

De acordo com os inputs e pressupostos apresentados anteriormente, é possível calcular as 
perdas de calor e os ganhos térmicos brutos em ambas as estações tal como disposto nas 
secções 3.2.1 e 3.2.2. Porém, o cálculo das necessidades nominais de energia útil só é 
concluído depois de obtido o fator de utilização de ganhos térmicos   , tal como apresentado 
nas equações [ 16 ] e [ 17 ]. Nesse sentido, é necessário gerar outra variável aleatória na 
simulação de Monte-Carlo – a inércia térmica    , que segue uma distribuição discreta apenas 
com três valores possíveis e com probabilidades de ocorrência diferentes entre si: 

Tabela 7 – Classes de inércia térmica e respetivas probabilidades de ocorrência na simulação de Monte 
Carlo. 

Classe de inércia térmica do edifício Valor Probabilidade de ocorrência 

Fraca 1,8 0,013 

Média 2,6 0,481 

Forte 4,2 0,506 

 

5.1.8 Necessidades nominais anuais de energia primária 

As necessidades nominais anuais de energia primária (Ntc) são calculadas de acordo com a 
equação [ 27 ] apresentada na secção 3.2.3. No entanto, como se trata de uma equação muito 
detalhada e com muitas variáveis, foi simplificada da seguinte forma: 

    
   

    
         

     

    
         

      
    

         
        

  

    
 
    
    

             
        

    
    

         

 
   

    
         

     

    
         

      
    

         
        

                 

             
        

    
    

         

[ 43 ] 

em que, 

    representa as necessidades de energia útil para aquecimento, calculadas ao longo da 
simulação; 

    
 é a eficiência dos sistemas de aquecimento ambiente. Neste caso, assumiu-se que os 

sistemas podem ser de três tipos: caldeira, resistência elétrica ou bomba de calor, com 
eficiências   ,     e    , respetivamente. De acordo com a base de dados do SCE, estes 
sistemas distribuem-se pelo PHP da seguinte forma: 

Tabela 8 – Probabilidade de ocorrência dos diferentes tipos de sistemas para aquecimento ambiente e 
respetivas distribuições de probabilidade das suas eficiências. 

Tipo de sistema Probabilidade de ocorrência Definição das eficiências dos sistemas 

Caldeira 0,202 
Distribuição de 

Weibull 
     

      

      
 

Resistência Elétrica 0,673 Valor constante       

Bomba de Calor 0,125 
Distribuição de 

Weibull 
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    representa as necessidades de energia útil para arrefecimento, calculadas ao longo da 
simulação; 

  igual a 1, exceto se o fator de utilização de ganhos térmicos for superior ao respetivo fator 
de referência – tomando o valor 0; 

    
 é a eficiência do sistema de arrefecimento ambiente, que neste caso é feito a partir de 

bombas de calor e que segue uma distribuição de probabilidade de Weibull com parâmetros 
       e       ; 

       é a energia produzida a partir de fontes de origem renovável, incluindo apenas energia 

consumida. Este parâmetro é gerado aleatoriamente, segundo uma distribuição normal com 
parâmetros                 e            

     é a área de pavimento, em m2; 

          é a eficiência dos sistemas para preparação de AQS de origem renovável, cujo valor é 

constante e igual a 1; 

        representa as necessidades de energia útil para produção de AQS, gerada 

aleatoriamente segundo uma distribuição de Weibull com                    e       ; 

                  representa as necessidades de energia útil para preparação de AQS de 

origem não renovável por área de pavimento. Esta separação das necessidades de energia 
para preparação de AQS em parte renovável e não renovável teve de ser realizada, uma vez 
que a eficiência dos sistemas é diferente e há um número muito significativo de habitações 
com sistemas solares térmicos para preparação de AQS no PHP; 

              é a eficiência dos sistemas para preparação de AQS de origem não renovável, 

gerada aleatoriamente segundo a distribuição de Weibull com parâmetros        e 
      ; 

            é o fator de conversão de energia útil para energia primária, em kWhEP/kWh, e 

depende do tipo de energia final utilizada pelo que é diferente consoante o sistema utilizado. 
Pode ser calculado da seguinte forma: 

            

 
 
 

 
 

                                                          

                                                                                                                

                                                                

                                                                                           

     
[ 44 ] 

Porém, se o sistema utilizar energia térmica de origem renovável, como é o caso dos sistemas 
solares térmicos,                        . 

Ainda é de notar que a parcela da ventilação mecânica presente na equação [ 32 ] foi 
desprezada, pois representa uma parte muito pequena do total das necessidades de energia 
primária. 

5.2 Valores de referência 

Na secção anterior foram descritas as variáveis aleatórias de input e alguns dos pressupostos 
utilizados numa primeira parte da simulação de Monte Carlo - o cálculo das necessidades 
nominais de energia (Nic, Nvc e Ntc). O cálculo dos valores máximos destes indicadores depende 
de valores de referência que estão indicados no REH e que, por sua vez, dependem dos casos 
aleatórios gerados na primeira parte da simulação. 

Nesta secção, pretende-se então descrever os pressupostos utilizados no cálculo dos valores 
limite das necessidades de energia (Ni, Nv e Nt). 
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5.2.1 Coeficientes de transmissão térmica de referência 

Como foi referido na secção 3.3.1, os coeficientes de transmissão térmica superficial de 
referência para elementos opacos e envidraçados devem ser determinados com recurso à 
Tabela 23 do Anexo C, em função do tipo de elemento da envolvente e da zona climática.  

A zona climática é definida consoante o valor dos Graus-Dia, já gerados aleatoriamente na 
simulação. No que toca à zona corrente da envolvente opaca, optou-se apenas por elementos 
verticais em contacto com o exterior ou com espaços não úteis com coeficiente de redução de 
perdas btr>0,7, i.e., foram considerados os coeficientes de transmissão térmica superficiais das 
paredes para as mesmas e para a cobertura. Esta constitui uma simplificação importante, pois 
uma vez que o modelo gera a área da envolvente opaca do edifício de modo global, não foi 
possível contabilizar as perdas de energia de referência pela cobertura com os coeficientes 
apropriados. Quanto aos vãos envidraçados não foram necessárias considerações do mesmo 
tipo, pelo que foram utilizados os coeficientes como indicado na Tabela 23. 

Assim, o cálculo dos coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência dos 
elementos opacos e de vãos envidraçados foi feito da seguinte forma: 
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     [ 46 ] 

 

Uma vez obtidos os coeficientes em questão e juntamente com os valores obtidos na primeira 
parte da simulação de Monte Carlo, foi possível aplicar a metodologia de cálculo para os 
valores máximos das necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento e 
arrefecimento, descrita em 3.3.1 e 3.3.2, respetivamente. 
 

5.2.2 Valores de referência para o rendimento dos diferentes sistemas técnicos 

para aquecimento ambiente, arrefecimento ambiente e preparação de AQS 

O valor máximo das necessidades nominais anuais de energia primária (Nt) é calculado de 
acordo com a equação [ 32 ] apresentada na secção 3.2.3. Para efeito do modelo em questão, 
apresenta-se a mesma equação numa versão mais simplificada: 

   
  

   

        
  

   

        
        

       
        [ 47 ] 

em que, 

   é o valor máximo das necessidades de energia útil para aquecimento, calculadas ao longo 
da simulação; 

   
 é a  eficiência de referência dos sistemas de aquecimento ambiente, e toma valores de 

referência consoante os valores gerados anteriormente em     
, da seguinte forma: 

   
  

               
                                               

          
                                            

              
                                         

     [ 48 ] 
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Os valores foram escolhidos consoante a informação contida na Tabela 25 e considerando que 
as caldeiras apresentam em média uma classe de eficiência B, e as bombas de calor são do tipo 
split, multissplit ou VRF com permuta ar-ar apresentando em média uma classe de eficiência C. 

   é o valor máximo das necessidades de energia útil para arrefecimento, calculadas ao longo 
da simulação; 

   
 é a eficiência de referência dos sistemas de arrefecimento ambiente, que é feito a partir 

de bombas de calor e toma o valor constante de 2,8 (classe C) conforme o indicado na Tabela 
25. 

        representa as necessidades de energia útil para produção de AQS, gerada 

aleatoriamente no início da simulação; 

        é a eficiência de referência dos sistemas para preparação de AQS, e toma valores de 

referência consoante os valores gerados anteriormente em              , da seguinte forma: 
 

        

 
 
 

 
                                                               

                                                                                                         

                                                

     [ 49 ] 

 

Os valores foram escolhidos consoante a informação contida na Tabela 25 e considerando que 
as caldeiras apresentam em média uma classe de eficiência B, ao nível do PHP. Quando 
               ,         pode tomar dois valores distintos. Para diferenciar os dois casos foram 

estabelecidas percentagens diferentes para os dois sistemas de acordo com os dados do SCE. 
Assim, quando ocorre esta condição foi definida, por sua vez, uma probabilidade de 77% para 
as caldeiras (            ) e uma probabilidade de 23% para outros sistemas com recurso a 

eletricidade que não bombas de calor. 

            é o fator de conversão de energia útil para energia primária, em kWhEP/kWh, e 

depende do tipo de energia final utilizada pelo que é diferente consoante o sistema utilizado. 
A metodologia de cálculo deste fator é sempre igual e de acordo com a equação [ 44 ], 
supramencionada. 
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Capítulo 6 – Resultados e validação do modelo 

Tendo em consideração os critérios apresentados no capítulo anterior e a metodologia 
indicada no REH (Capítulo 3), foi possível gerar os parâmetros de input do modelo e simular 
estatisticamente todos os indicadores de necessidades energéticas do parque habitacional 
português (Nic, Nvc, Ntc, Ni, Nv e Nt). Uma vez obtidos esses indicadores, foi ainda possível obter 
a distribuição de classes energéticas dos edifícios de habitação em Portugal Continental, de 
acordo com o procedimento indicado na secção 3.4. 

Ao longo deste capítulo serão apresentados os resultados do modelo de Monte Carlo em 
comparação com os dados obtidos no SCE. Os resultados obtidos consistem em distribuições 
de frequência com parâmetros A e k. Foram escolhidos estes parâmetros, uma vez que os 
gráficos produzidos não são simétricos em relação ao seu valor médio, aproximando-se mais 
de uma distribuição de Weibull. Ainda é apresentado o Root Mean Squared Error (RMSE), 
dando alguma informação sobre a precisão do modelo face aos dados do SCE, e cujo cálculo se 
apresenta abaixo.  
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em que, 

  é o número de bins definido para cada distribuição de frequências dos resultados; 

  é o índice de cada bin; 

   é o valor de cada bin que corresponde aos dados do SCE; 

    é o valor de cada bin que corresponde aos resultados do modelo. 
 

Previamente foi ainda realizado um teste de sensibilidade do modelo ao número de iterações, 
de modo a escolher o número de iterações mais adequado para a simulação e para posterior 
apresentação dos resultados. 

Ao comparar as distribuições simuladas pelo modelo com as distribuições reais das 
necessidades energéticas do PHP, é possível perceber se o modelo desenvolvido é uma 
ferramenta válida e quais as suas potencialidades.  
 

6.1 Teste de sensibilidade do modelo ao número de iterações 

Uma vez que os resultados da simulação de Monte Carlo são aleatórios e dependem 
diretamente do número de iterações (N), foi realizado um teste de sensibilidade de modo a 
encontrar o valor de N mais adequado para o modelo desenvolvido. Este teste consistiu em 
aumentar controladamente o número de iterações de simulação para simulação, até que os 
valores dos parâmetros (A e k) das distribuições estabilizassem e até que o RMSE do indicador 
de desempenho energético fosse mínimo. 

Assim, foram realizadas várias simulações variando o número de iterações desde 1000 até 
3.500.000. Os parâmetros das distribuições e os RMSE obtidos em cada simulação foram 
registados. Posteriormente, foi analisada a variação desses valores com N em torno do valor 
médio de cada parâmetro. Os resultados podem ser consultados no Anexo D. 

Após realizado o teste de sensibilidade, foi possível concluir que o número de iterações mais 
adequado para a simulação de Monte Carlo é de 2.000.000, pois: 
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a) Os indicadores Nic, Ni, Nv e Nt estabilizam os seus valores de A, k e RMSE a partir das 
50.000 iterações; 

b) Contudo, os indicadores Nvc e Ntc só começam a apresentar valores de A, k e RMSE 
estáveis a partir das 2.000.000 iterações; 

c) Também é a partir das 2.000.000 iterações que o indicador de desempenho energético 
RNt apresenta um valor de RMSE mínimo (0,20%). 

Assim, os resultados do modelo a apresentar de seguida foram obtidos com N=2.000.000 
iterações. É de notar que quanto maior o número de iterações mais refinados serão os 
resultados, pelo que ainda se poderia escolher um número de N superior ao selecionado. 
Contudo, a melhoria significativa dos resultados só é conseguida com uma intensidade 
computacional muito maior, que não era justificável para a presente dissertação. 

É ainda importante referir que para uma simulação que envolva estudos de cenários, o tempo 
de computação não ultrapassa os 8 minutos, que é perfeitamente razoável para uma 
simulação deste tipo. 

6.2 Necessidades nominais de energia 

Tabela 9 – Distribuições, parâmetros e RMSE das necessidades nominais de energia obtidas pelo modelo 
e respetiva comparação com os dados do SCE. 

Indicador Distribuição 
Parâmetros 

RMSE 
Modelo Dados SCE 

Nic 

 

A=96,03 
kWh/m2.ano 

A=102,16 
kWh/m2.ano 

0,12% 

k=1,55 k=1,64 

Nvc 

 

A=13,09 
kWh/m2.ano 

A=15,40 
kWh/m2.ano 

0,15% 

k=1,30 k=1,18 

Ntc 

 

A=260,37 
kWhEP/m2.ano 

A=280,23 
kWhEP/m2.ano 

0,17% 

k=1,81 k=1,59 
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Como se pode observar pelas distribuições de probabilidade de cada indicador presentes na 
Tabela 9, o modelo (distribuição a azul) reproduz com semelhança a realidade obtida através 
dos dados do SCE (distribuição a vermelho) no que toca às necessidades nominais de energia 
do PHP. 

Quanto às necessidades nominais de energia para aquecimento (Nic), a distribuição do modelo 
acompanha muito bem a distribuição dos dados do SCE como se pode ver também pelos 
parâmetros A e k de ambas as distribuições que são muito semelhantes, assim como o RMSE 
associado ao modelo que é muito pequeno (apenas 0,12%). No entanto, nota-se que o modelo 
tende a subestimar ligeiramente os dados do SCE na gama de valores mais prováveis (picos das 
distribuições), i.e., o modelo calcula uma percentagem relativamente menor de edifícios com 
valores de Nic entre 50 e 150 kWh/m2.ano em comparação com a realidade. 

Já nas necessidades nominais de energia para arrefecimento (Nvc) e primárias (Ntc), o modelo 
tende a sobrestimar ligeiramente na gama de valores mais prováveis e a subestimar na gama 
de valores menos prováveis. Porém, em termos estatísticos o modelo continua a aproximar-se 
bem da realidade, com valores de RMSE pequenos. A maior diferença faz-se notar nos 
parâmetros A e k do Ntc, cujos valores obtidos pelo modelo são os que se afastam mais dos 
dados do SCE. Isto deve-se ao facto do cálculo deste indicador depender do Nic e do Nvc, como 
exposto na secção 3.2.3, gerando difusão e alguma ampliação do erro. 

O erro introduzido no modelo ao nível do cálculo das necessidades nominais de energia deve-
se a vários fatores. Um deles é a desadequação das distribuições geradas, uma vez que para 
um mesmo índice/iteração os valores gerados aleatoriamente podem não ter qualquer tipo de 
correlação. Por exemplo, uma razão de área de envidraçado por área de pavimento elevada 
pressupõe uma razão de área opaca por área de pavimento também elevada, mas como os 
valores são gerados aleatoriamente podem ser definidos valores que não respeitem esta regra, 
gerando alguma desadequação nas distribuições calculadas e erro nos resultados finais. 

Outro fator muito importante são algumas das simplificações realizadas no Capítulo 5. É o caso 
do cálculo do coeficiente global de transferência de calor (Htr), cujos coeficientes de 
transferência de calor através de elementos da envolvente em contacto com espaços não úteis 
(Henu), com edifícios adjacentes (Hadj) e com o solo (Hecs) não foram contabilizados. Assim como 
o agravamento das pontes térmicas lineares cuja definição foi apenas sustentada por alguma 
informação que consta na base de dados do SCE para algumas das habitações. E ainda a 
própria definição do Uopaco, que não especifica diferentes valores de U para diferentes tipos de 

elementos exteriores opacos (paredes, cobertura, portas). Sendo o Htr uma variável que entra 
nos primeiros cálculos do modelo, qualquer erro associado propagar-se-á até aos resultados 
finais. 

É de notar também que há uma diferença significativa entre a suavidade das distribuições 
geradas pelo modelo e a das distribuições obtidas através da base de dados do SCE. Isto deve-
se ao facto do volume de certificados tratados ser da ordem das 200.000 unidades, enquanto o 
número de certificados gerados aleatoriamente no modelo é uma ordem de grandeza 
superior, 2.000.000. Isto faz com que sejam produzidos muito mais casos aleatórios, gerando 
resultados mais robustos com distribuições de probabilidade mais suaves e com menor ruído. 
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6.3 Valores máximos das necessidades de energia 

Tabela 10 – Distribuições, parâmetros e RMSE dos valores máximos das necessidades nominais de 
energia obtidos pelo modelo e respetiva comparação com os dados do SCE. 

Indicador Distribuição 
Parâmetros 

RMSE 
Modelo Dados SCE 

Ni 

 

A=53,82 
kWh/m2.ano 

A=51,79 
kWh/m2.ano 

0,19% 

k=2,43 k=2,81 

Nv 

 

A=15,19 
kWh/m2.ano 

A=15,22 
kWh/m2.ano 

1,45% 

k=2,83 k=2,78 

Nt 

 

A=163,20 
kWhEP/m2.ano 

A=166,51 
kWhEP/m2.ano 

0,12% 

k=2,61 k=2,67 

 

Como se pode observar na Tabela 10, a distribuição do valor máximo das necessidades 
nominais anuais de energia para aquecimento (Ni) gerada pelo modelo (a azul) tende a 
sobrestimar os dados do SCE (a vermelho) na gama de valores de Ni menos prováveis e a 
subestimar na gama de valores que mais ocorrem no PHP. No entanto, os parâmetros A e k 
que caraterizam as distribuições de probabilidade são muito semelhantes, assim como o RMSE 
que se apresenta baixo (0,19%). 

Quanto ao valor máximo das necessidades nominais de energia para arrefecimento (Nv), a 
distribuição obtida através dos dados do SCE é visualmente muito diferente da simulada pelo 
modelo. A primeira apresenta picos muito acentuados e variações muito bruscas, com uma 
distribuição de valores mais discreta que contínua, que se deve principalmente ao facto do 
cálculo do Nv (secção 3.3.2) recorrer a muitas variáveis com valores de referência constantes. 
Porém, mesmo mantendo essa metodologia de cálculo o modelo não consegue reproduzir a 
distribuição de probabilidade tal como obtido através dos dados do SCE, pelo que o erro 
associado ao modelo é de 1,45%, muito superior aos outros valores de RMSE registados. Esta é 
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uma limitação do modelo desenvolvido, mas que acaba por ser uma limitação intrínseca ao 
método de Monte Carlo. Como referido anteriormente as variáveis de input são tratadas 
estatisticamente e na fase de simulação são geradas apenas com os parâmetros característicos 
da distribuição, pelo que casos particulares como picos deste tipo não entram nos cálculos do 
modelo, gerando resultados apenas com distribuições mais contínuas e suaves. 

A distribuição de probabilidade do valor máximo das necessidades nominais anuais de energia 
primária (Nt) é, de um modo geral, bem reproduzida pelo modelo. Como se pode verificar na 
Tabela 10, a distribuição gerada pelo modelo acompanha com algum rigor a distribuição obtida 
através dos dados do SCE, pelo que o RMSE associado ao modelo é apenas de 0,12% e os 
parâmetros das distribuições são muito próximos entre si. Contudo, há um desfasamento 
entre os picos das duas distribuições, que se pode dever principalmente ao erro introduzido 
pelas distribuições do Ni e do Nv que surgem diretamente no cálculo do Nt. 

 

6.4 Indicador do desempenho energético (RNt) e classe energética 

Tabela 11 – Distribuição, parâmetros e RMSE do indicador de desempenho energético RNt obtidos através 
do modelo e respetiva comparação com os dados do SCE. 

Indicador Distribuição 
Parâmetros 

RMSE 
Modelo Dados SCE 

RNt 

 

A=1,78 A=1,78 

0,20% 

k=2,63 k=2,80 

 

 

Gráfico 20 – Comparação entre a distribuição dos certificados energéticos do PHP por classe energética 
gerada pelo modelo (a azul) e a obtida através da base de dados do SCE (a vermelho). 
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Tabela 12 – Percentagens de certificados energéticos por classe energética obtidas através do modelo e 
da base de dados do SCE. 

 Classe Energética 

 A+ A B B- C D E F 

% Certificados 
Energéticos 

Modelo 0,24 0,94 4,55 10,64 33,87 27,80 14,03 7,93 

Dados SCE 0,91 2,39 3,52 7,82 32,81 30,16 16,06 6,33 

 

Um dos resultados finais do modelo é a distribuição do indicador de desempenho energético 
(RNt), que por sua vez permite obter facilmente a distribuição dos certificados energéticos do 
PHP por classe.  

Com base na Tabela 11 pode ser verificado que a distribuição do RNt reproduzida pelo modelo 
é muito semelhante à obtida através dos dados do SCE, uma vez que os parâmetros A das duas 
distribuições são iguais e os parâmetros k apenas apresentam uma diferença de 0,17. Para 
além disso, o valor de RMSE associado ao modelo é também muito baixo, 0,20%. No entanto, 
juntamente com o Gráfico 20 e com a Tabela 12, podemos verificar que o modelo tende a 
subestimar os dados do SCE para valores de RNt que correspondem às classes energéticas A+, 
A, D e E, assim como tende a sobrestimar nos restantes intervalos de valores de RNt (classes B, 
B-, C e F).  

Esta diferença entre as distribuições é justificada pelos erros introduzidos na simulação 
supramencionados. Uma vez que o cálculo do indicador RNt e consequentemente da classe 
energética dependem das variáveis simuladas anteriormente, leva à propagação e ampliação 
do erro desde os cálculos iniciais até aos resultados finais. 

 

De acordo com todos os resultados apresentados e com o referido ao longo deste capítulo, 
pode-se afirmar que o modelo desenvolvido com base no método de Monte Carlo é uma 
ferramenta válida e robusta. Apesar de algumas limitações e fatores que levam à propagação 
do erro, simula muito bem as necessidades energéticas nominais anuais, os seus valores 
máximos e a respetiva distribuição de classes energéticas ao nível do PHP, como se pode ver 
pela proximidade entre os parâmetros gerados e os do SCE, assim como os valores baixos de 
RMSE – entre 0,12% e 1,45%. Para além disso, o modelo desenvolvido é uma ferramenta leve e 
de fácil utilização ao nível da linguagem Matlab, permitindo quaisquer alterações ao nível das 
variáveis de input ou até da metodologia de cálculo facilmente. 
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Capítulo 7 – Aplicações do modelo 

Dada a robustez e flexibilidade do modelo desenvolvido com base na metodologia indicada 
pelo REH é possível considerá-lo como uma ferramenta útil à previsão de cenários e de apoio à 
decisão e formulação de políticas. Neste capítulo será assim demonstrada a aplicabilidade do 
modelo desenvolvido através da realização de dois cenários propostos pela ADENE – Agência 
para a Energia, no âmbito da apresentação de propostas de melhorias ao desempenho 
energético dos edifícios de habitação.  

7.1 Cenário A – Reabilitação da envolvente opaca e envidraçada do parque 

habitacional no âmbito do acordo Portugal 2020 

Portugal 2020 trata-se do acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia 
que define os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento 
económico, social e territorial do país para promover entre 2014 e 2020, reunindo a atuação 
dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento: Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), Fundo de Coesão (FC), Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER), Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e o Fundo Social 
Europeu (FSE). 

Na Portaria nº57-B, de 27 de fevereiro de 2015, consta a regulamentação específica de 
aplicação dos fundos da política de coesão no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso 
dos recursos – o Regulamento Específico da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. 
Este regulamento estabelece as condições de acesso e as regras gerais de financiamento para 
as operações apresentadas ao abrigo das prioridades de investimento e áreas de intervenção.  

Na secção 5 do presente regulamento constam as tipologias de operações que se revelem 
indispensáveis ao “Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização 
das energias renováveis no sector da habitação”, entre elas: 

a) Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética no setor da habitação 
particular, nas quais se inclui, entre outras: 

i. Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à 
instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas 
de estores; 

ii. Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através 
da caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte 
térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução 
equivalente em termos de desempenho energético e respetivos dispositivos 
de sombreamento. (Portaria nº57-B/2013, 2015). 

Assim como os critérios específicos de elegibilidade das operações: 

a) Apresentar auditoria energética que demonstre adequação do investimento; 

b) Evidenciar que as intervenções resultam em melhoramentos significativos em termos 
de eficiência energética, correspondendo a um aumento em, pelo menos, dois níveis 
no certificado de desempenho energético face à categoria de desempenho energético 
anterior à realização. (Portaria nº57-B/2013, 2015). 

Assim, utilizando o modelo desenvolvido, foram estudadas medidas de reabilitação que 
conduzissem à melhoria do desempenho energético em duas classes. O objetivo consistiu em 
reduzir o coeficiente de transmissão térmica das paredes (Uopaco) e dos vãos envidraçados 
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(Uvidro) através da sua substituição por soluções com melhor desempenho energético, e com 
isso perceber qual o impacte dessas alterações ao nível do PHP. 

7.1.1 Subcenário 1 – Estudo da redução do Uvidro 

Neste subcenário foi imposta uma redução à distribuição do coeficiente de transmissão 
térmica dos vão envidraçados (Uvidro), gerada inicialmente segundo um valor médio de 3,60 
W/m2.C e desvio padrão igual a 0,86. Foi realizada uma redução gradual do Uvidro de 5 em 5% 
por cada simulação até uma redução máxima de 30%.  

Foram registadas as percentagens de certificados energéticos em cada classe antes e depois da 

redução, a percentagem de habitações de cada classe que subiu, pelo menos, um ou dois 

níveis no seu desempenho energético, e por fim a percentagem total de habitações que 

melhorou a sua classe energética em, pelo menos, um ou dois níveis também. Escolheu-se 

estudar a redução deste parâmetro em primeiro lugar uma vez que entre as duas intervenções 

de reabilitação esta será a mais fácil de estabelecer. Para além da Figura 8 e do Gráfico 21, 

todos os resultados podem ser consultados no Anexo E. 

Redução de 15%:        =3,06 W/m2.˚C 

Caixilharia metálica 

Redução de 30%:        =2,52 W/m2.˚C 

Caixilharia de plástico 

  
 

Figura 8 – Resultados da redução do Uvidro em 15 e 30% ao nível da distribuição da classe energética do 
PHP. 

 

Gráfico 21 – Percentagem de habitações de cada classe energética que subiu, pelo menos, um nível no 
seu desempenho energético para uma redução do Uvidro em 15 e 30%. 
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Depois de obtidos e analisados os resultados para este subcenário, destacam-se a Figura 8 e o 
Gráfico 21 que representam os efeitos da redução do Uvidro em 15 e 30% no desempenho 
energético do PHP, correspondendo a um novo valor médio deste coeficiente de 3,06 e 2,52 
W/m2.˚C, respetivamente. Estes novos valores relacionam-se diretamente com a operação de 
intervenção aos vãos envidraçados supramencionada – substituição de caixilharia com vidro 
simples ou com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e com corte 
térmico. Assim, foram atribuídas duas possíveis soluções aos dois novos valores médios do 
Uvidro: 

 a) solução de caixilharia metálica, com lâmina de ar de 16 mm e vidros de baixa 
emissividade (low ε): Uvidro=3,0 W/m2.˚C;  

 b) solução de caixilharia de plástico, com lâmina de ar de 16 mm e vidros de baixa 
emissividade (low ε): Uvidro=2,5 W/m2.˚C. (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
2006) 

Na Figura 8 podemos observar o impacto que essas soluções teriam na distribuição de classes 
energéticas no PHP. Como seria de esperar, o desempenho energético do parque melhora 
consideravelmente em ambos os casos, sendo maior o impacto ao nível da solução b). De um 
modo geral, há uma redução da percentagem de habitações com classe D, E e F (cerca de 
2,56% e 5,11%, no caso das soluções a) e b), respetivamente), e um consequente aumento nas 
melhores classes, mais visível nas classes B, B- e C (cerca de 2,42% e 4,82%, no caso das 
soluções a) e b), respetivamente). As classes A e A+ mantêm-se praticamente iguais, uma vez 
que os edifícios de habitação nestas condições já apresentavam vãos envidraçados com um 
bom desempenho energético. 

Outro resultado interessante para este subcenário é a percentagem de edifícios que 

melhoraram a sua classe energética, uma vez que a elegibilidade das intervenções em estudo 

depende da melhoria da classe energética em dois níveis. O impacto verificado na subida de 

duas classes energéticas das habitações é quase nulo como se pode ver na Tabela 32 do Anexo 

E. Nesse sentido, decidiu-se avaliar o impacto na subida de pelo menos um nível, de modo a 

perceber quais as classes cujos edifícios estão mais suscetíveis a melhorias no seu 

desempenho energético. 

Pelo Gráfico 21, podemos observar que com ambas as soluções os edifícios de classe E são os 
mais suscetíveis a subirem, pelo menos, um nível no seu desempenho energético (havendo 
uma transferência de certificados para o nível superior de 13 e 25%, nos casos a) e b), 
respetivamente), seguindo-lhes os edifícios de habitação com classes F e D. Estas classes 
correspondem a edifícios com vãos envidraçados com baixo desempenho energético, i.e. Uvidro 
mais elevado, pelo que a redução deste coeficiente faz diminuir as perdas de energia, 
diminuindo também as suas necessidades nominais e melhorando o seu desempenho 
energético. Nos edifícios cujas classes energéticas são superiores, as melhorias já não são tão 
significativas uma vez que os mesmos já apresentam um bom ou muito bom desempenho 
energético (com Uvidro suficientemente baixos). No total, a percentagem de edifícios que 
subiram, pelo menos, uma classe energética foi de 7,8 e 15,5% no caso da substituição dos 
vãos envidraçados existentes pela solução de caixilharia metálica e de plástico, 
respetivamente. 

7.1.2 Subcenário 2 – Estudo da redução do Uparede após uma redução de 30% no 

Uvidro 

Como analisado no ponto anterior, as intervenções estudadas ao nível dos vãos envidraçados 
não são suficientes para que uma parte considerável do parque habitacional suba em dois 
níveis o seu desempenho energético. Nesse sentido, decidiu-se estudar o impacto da redução 
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do coeficiente de transmissão térmica da envolvente opaca (Uopaco) através da instalação de 
isolamento térmico. 

É de notar que o modelo desenvolvido não diferencia os vários elementos da envolvente 

opaca – portas, paredes, coberturas e caixas de estore –, pelo que os resultados apresentados 

podem ter algum erro associado. Uma vez que a substituição dos vãos envidraçados é 

relativamente simples em comparação com a intervenção ao nível das paredes, decidiu-se fixar 

a redução de 30% no Uvidro (solução de vidro duplo de baixa emissividade, com caixilharia de 

plástico e com 16 mm de espessura da lâmina de ar), registando os resultados da redução do 

Uopaco. Todos os resultados podem ser consultados no Anexo E. 

 

Gráfico 22 - Resultado da redução em 30% do Uvidro e do Uopaco ao nível da distribuição de classes 
energéticas do PHP. 

 

Gráfico 23 - Percentagem de habitações por classe energética que subiu, pelo menos, dois níveis no seu 
desempenho fixando uma redução do Uvidro em 30% e variando a redução do Uopaco em 20 ou 30%. 
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Uma vez que o valor médio do Uopaco obtido através dos dados do SCE é de 1,33 W/m2.˚C, 
pode-se afirmar que, em média, o parque habitacional apresenta uma parede rebocada 
(posterior a 1960) simples, com espessura entre 0,23 a 0,29 m. (ADENE - Agência para a 
Energia, 2013) Assim, uma redução de 30% no Uopaco reduz o seu valor médio para 0,93 
W/m2.˚C, que corresponde por exemplo à instalação de um layer de isolante térmico pelo 
exterior com 20 mm de espessura. 

No Gráfico 22, podemos observar a distribuição de classes energéticas do PHP antes e depois 
da instalação de isolante térmico nas paredes e da substituição dos vãos envidraçados pela 
solução com caixilharia de plástico. Como se pode verificar, houve um aumento muito 
significativo da percentagem de edifícios com melhores classes energéticas (A+ a C) à custa de 
uma diminuição das piores (D a F). A maioria dos edifícios continuam a apresentar classe C, 
passando de cerca de 33 para 40%. O maior aumento registado é na classe B- com quase 11%, 
enquanto a classe que mais desceu foi a D também com 11%. Com estas melhorias, a 
percentagem de certificados F torna-se residual com apenas 1,30%. A percentagem de 
certificados A+ também não cresce significativamente com as melhorias propostas, 
continuando a ser uma parte residual do PHP com apenas 1,15% dos edifícios de habitação. 
Este facto dá-nos a informação de que o nível de desempenho energético mais elevado 
depende pouco do desempenho energético dos elementos opacos e envidraçados da 
envolvente. 

Quanto à subida da classe energética em dois níveis, o cenário é mais animador que no cenário 
anterior (pois só se fazia notar o seu impacto na subida de apenas um nível). No Gráfico 23 são 
apresentadas as percentagens de edifícios que subiram a sua classe em, pelo menos, dois 
níveis após dois conjuntos de medidas de intervenção:  

 a) solução com caixilharia de plástico, 16mm de lâmina de ar e vidro duplo de baixa 
emissividade; e instalação de 10 mm de isolante térmico nas paredes pelo exterior 
(redução do Uopaco em 20%);  

 b) solução com caixilharia de plástico, 16mm de lâmina de ar e vidro duplo de baixa 
emissividade; e instalação de 20 mm de isolante térmico nas paredes pelo exterior 
(redução do Uopaco em 30%).  

Em ambas as intervenções nota-se que os edifícios cuja classe era F são os que têm uma maior 
tendência a subir em dois níveis o seu desempenho energético. Entre o conjunto a) e b) há um 
aumento muito significativo da percentagem de edifícios nesta classe – de  4,90 para 35,79%, e 
ainda na classe E – de 0,37 para 17,36%. Já as classes superiores apresentam sempre 
percentagens baixas. Assim, com o conjunto a) apenas 0,7% do PHP consegue subir a sua 
classe energética em dois níveis, e com o conjunto b) esse valor sobe para 7,3% - cerca de 10 
vezes mais. 

Uma vez que o critério de melhorar em dois níveis a classe energética se mostra muito 
ambicioso, foi avaliado mais uma vez o impacto na subida de pelo menos um nível, com o 
conjunto de medidas de intervenção b) supramencionado. O resultado obtido indica que com 
estas medidas é possível melhorar três quartos do PHP em pelo menos uma classe energética.  

Em termos energéticos, este conjunto de medidas de reabilitação pode representar ainda uma 
poupança muito grande ao nível do aquecimento das habitações – cerca de 2,8 TWh/ano 2 se 
considerarmos que o parque habitacional é constituído por 3.544.389 edifícios. (Instituto 
Nacional de Estatística, 2011) No entanto, apenas uma percentagem dessas poupanças será 

                                                           
2
 Este valor foi obtido através da seguinte metodologia: 1) multiplicaram-se as distribuições do Nic (antes 

e depois da intervenção) pela distribuição da área de pavimento; 2) calcularam-se os integrais das duas 
distribuições; 3) subtraiu-se o valor obtido depois da intervenção ao respetivo valor antes da 
intervenção. 
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verificada, uma vez que o cálculo do Nic parte do pressuposto que as habitações estão 24h por 
dia a consumir energia para aquecimento de modo a manterem condições de conforto 
térmico, o que não traduz a realidade. De acordo com Magalhães & Leal (Magalhães & Leal, 
2013), apenas 5% das necessidades nominais de energia para aquecimento calculadas segundo 
o anterior regulamento, RCCTE, são efectivamente utilizadas. Note-se que o RCCTE 
considerava como temperatura de conforto 20˚C, enquanto o REH considera 18 ˚C, pelo que 
essa percentagem no âmbito do novo regulamente será maior. Assim, de acordo com o 
modelo desenvolvido e tomando como valor mínimo os 5% referidos, pode-se afirmar que o 
conjunto de medidas b) geraria uma poupança energética a nível nacional de 140 GWh/ano, 
i.e., cerca de 39,5 kWh/ano por cada edifício do PHP. 
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7.2 Cenário B – Alteração à Portaria n.º 349-B/2013 

No âmbito das metas cada vez mais exigentes que a Comissão Europeia estabelece para países 
como Portugal, foi estudado, por solicitação da ADENE – Agência para a Energia, qual o 
impacte que algumas alterações ao nível do REH podem ter no desempenho energético do 
PHP. Essas alterações ao regulamento procuram ser mais rigorosas na forma de calcular o 
desempenho energético das habitações em Portugal, indo ao encontro de requisitos que 
conduzam ao conceito de nearly zero energy buildings (nZEB).  

A partir de 2020, todos os edifícios novos terão de ser nZEB, i.e., edifícios com um 
desempenho energético muito elevado em que as necessidades de energia quase nulas ou 
muito pequenas deverão ser cobertas por renováveis. (Diretiva Desempenho Energético dos 
Edifícios 2010/31/UE, 2010) (Decreto-Lei nº 118/2013, 2013) No entanto, ainda não foi 
definido um plano de ação para Portugal que defina os requisitos e limites que possam ir ao 
encontro desse objetivo.  

Assim, o que se pretende neste ponto da dissertação é apresentar um cenário com base no 
modelo desenvolvido em que são feitas algumas alterações simples à Portaria n.º 349-B de 29 
de novembro de 2013, e que por sua vez, podem ajudar a perceber como é que a alteração de 
condições de referência podem funcionar como um incentivo aos nZEB em Portugal. 

As alterações propostas à metodologia da portaria em questão são as seguintes: 

a) Alteração do cálculo do valor máximo das necessidades nominais de energia para 
aquecimento (Ni), ao nível dos ganhos térmicos associados ao aproveitamento da 
radiação solar (Qsol,i) e da seguinte forma: 

                            [ 51 ] 

em que, 

     é a energia solar média mensal durante a estação, recebida numa superfície 
vertical orientada a Sul, em kWh/m2.mês; 

   é a área interior útil de pavimento do edifício medida pelo interior, em m2; 

  é a duração da estação de aquecimento, em meses. 

b) Alteração dos valores dos coeficientes de transmissão térmica superficiais de 
referência dos vãos envidraçados (Uvidro,ref) da seguinte forma: 

 

Tabela 13 – Alteração do coeficiente de transmissão térmica superficial de referência dos vão 
envidraçados (Uvidro,ref) no âmbito do cenário B. 

Zona Climática I1 I2 I3 

Uvidro,ref antigo 2,90 2,60 2,40 

Uvidro,ref novo 2,80 2,40 2,20 

 

Assim, foi realizada uma nova simulação com o modelo desenvolvido e com as modificações 
acima referidas. A simulação foi feita com um número de iterações igual a 2.000.000 para que 
os resultados produzidos fossem suficientemente refinados e estáveis. Todos os resultados da 
simulação podem ser consultados no Anexo F. Contudo, uma vez que as modificações 
realizadas foram apenas ao nível das condições de referência de aquecimento, aqui serão 
apresentados apenas os resultados que sofreram alteração. 
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Tabela 14 – Principais resultados da alteração aos valores da Portaria n.º 349-B/2013 (cenário B, a 
amarelo) e comparação com a realidade obtida através da base de dados do SCE (a vermelho). 

 Distribuição 
Parâmetros 

Cenário B Dados SCE 

Ni 

 

A=37,81 
kWh/m2.ano 

A=51,79 
kWh/m2.ano 

k=1,72 k=2,81 

Nt 

 

A=128,53 
kWhEP/m2.ano 

A=166,51 
kWhEP/m2.ano 

k=2,24 k=2,67 

Razão 
Nic/Ni

3
 

 

Classe 
Energética 

 
 

Como se pode verificar através das distribuições presentes na Tabela 14, o Ni e o Nt sofreram 
uma redução considerável, sendo que ambas as distribuições sofreram uma deslocação para 
valores de necessidades energéticas mais baixos. O parâmetro de escala A do Ni antes das 
modificações à Portaria n.º349-B/2013 era de 51,79 kWh/m2.ano, e após as modificações 
diminuiu para 37,81 kWh/m2.ano. O cálculo do Nt, como depende diretamente do Ni, também 

                                                           
3
 Os valores de Nic/Ni para os quais Ni toma o valor 0 foram eliminados. 
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sofreu uma redução considerável ao nível do seu parâmetro de escala, passando de 166,51 
para 128,53 kWhEP/m2.ano. 

A redução do valor máximo das necessidades nominais de energia para aquecimento com base 
nas alterações realizadas à Portaria n.º349-B/2013, deve-se à redução do Uvidro,ref que de 
acordo com a metodologia apresentada em 3.3.1 faz diminuir as perdas de energia, assim 
como a inclusão da duração da estação de aquecimento faz aumentar os ganhos de energia. 
Pela equação [ 28 ], podemos verificar que ambos os fatores favorecem a redução do Ni. 

Foi ainda calculada a razão entre as necessidades nominais de energia para aquecimento e o 
seu valor máximo (Nic/Ni), uma vez que o cálculo do Ntc e do Nt dependem destes dois 
indicadores e, por sua vez, com estes últimos conseguimos obter o indicador de desempenho 
energético RNt. Como as modificações foram realizadas apenas ao nível do cálculo do valor 
máximo das necessidades nominais de energia os valores de Nic não sofrem alterações, pelo 
que a deslocação da distribuição da razão Nic/Ni para valores superiores deve-se apenas à 
redução do Ni. Anteriormente, cerca de 17,2% dos certificados apresentava uma razão Nic/Ni 

inferior a 1, e após as referidas alterações apenas 5,3% dos certificados apresentam a mesma 
condição. 

Esta diferença gera um impacto muito significativo ao nível do desempenho energético do 
PHP, como se pode observar pela distribuição de classes energéticas. Há um aumento muito 
grande do número de habitações com desempenho energético mais baixo (classes E e F) e uma 
diminuição complementar do número de habitações com melhor desempenho energético 
(desde a classe A+ à D) face ao panorama atual indicado pela base de dados do SCE. Neste 
panorama, quase metade do PHP (47,6%) apresentará um baixo desempenho energético com 
classes E e F (um aumento de 25% face à situação atual), enquanto apenas 7% apresentará 
classes entre A+ e B-.  

Assim, confirma-se que a definição de baixo e elevado desempenho energético das habitações 
está muito suscetível aos requisitos de referência definidos na metodologia de cálculo do REH. 
Com pequenas alterações, como as realizadas neste cenário, o PHP pode passar de um bom 
para um mau desempenho energético. No entanto, é de notar que neste cenário os edifícios 
de habitação não passaram a consumir mais energia (como se pode confirmar através dos 
resultados dos indicadores Nic, Nvc e Ntc, presentes no Anexo F), mas passaram sim a ter mais 
exigências ao nível do seu desempenho energético, funcionando como um incentivo para que 
reduzam as suas necessidades de energia totais e se aproximem, cada vez mais, do conceito de 
nZEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

 
56   João Nuno Bergano Fonseca 

  



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

João Nuno Bergano Fonseca  57 

Capítulo 8 – Conclusão  

Cada vez mais se torna importante definir estratégias de desenvolvimento sustentável que 

garantam a qualidade de vida das gerações futuras, com vista à preservação do ambiente e à 

segurança do abastecimento de energia. Essas estratégias devem ser pensadas a nível mundial 

devido ao contínuo crescimento da população sobretudo em economias emergentes, mas 

também deve ser uma preocupação a nível nacional. 

Em Portugal, o consumo energético tem vindo a diminuir na última década, não só devido ao 

abrandamento económico mas também devido a medidas de eficiência energética nos vários 

sectores de atividade. Para o sector doméstico, que representa cerca de 17% do consumo 

energético nacional, foi estabelecido o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 

de Habitação (REH) que procura promover a melhoria do desempenho energético do parque 

habitacional português (PHP) através da certificação energética. De um modo geral, o PHP é 

caracterizado por edifícios com menos de 50 anos, com um bom estado de conservação e com 

maior proximidade ao litoral. De salientar que o bom estado de conservação não implica 

necessariamente bom desempenho energético. As fontes de energia mais utilizadas pelas 

habitações em Portugal para aquecimento são a eletricidade e os combustíveis sólidos 

(madeira e carvão). 

É nesse sentido que surge a necessidade de criar uma ferramenta que caracterize o consumo 

energético do PHP. Nesta dissertação foi criado um modelo estatístico com base no método de 

Monte Carlo e no REH, que através de distribuições de probabilidade de input (obtidas através 

da base de dados do SCE), permite o cálculo das distribuições de probabilidade das 

necessidades nominais de energia (para aquecimento, arrefecimento e primárias), dos seus 

valores máximos e das classes energéticas dos edifícios de habitação de Portugal Continental. 

Para tal, ainda foi necessário proceder a um tratamento estatístico exaustivo das variáveis de 

input e aplicar uma série de condições e simplificações para que o modelo fosse o mais 

eficiente possível. 

Assim, foi desenvolvido um modelo que simula as distribuições de frequência dos indicadores 

Nic, Nvc, Ntc, Ni, Nv, Nt, RNt e a respetiva classe energética. Foram obtidos parâmetros de 

distribuição muito próximos quando comparados com os dados do SCE, como no caso do Nic 

com A=96,03 kWh/m2.ano e k=1,55 (SCE: A=102,16 kWh/m2.ano e k=1,64) e do Nv com 

A=15,19 kWh/m2.ano e k=2,83 (SCE: A=15,22 kWh/m2.ano e k=2,78). De um modo geral, todas 

as distribuições simuladas estão muito perto da realidade, apresentando sempre valores de 

RMSE baixos. O valor de RMSE mais elevado registado é de 1,45% no caso do Nv, enquanto no 

caso do Nic é apenas de 0,12% e no RNt de 0,20%. No que toca à distribuição da classe 

energética também se pode afirmar que é bem simulada, uma vez que o modelo classifica o 

PHP com percentagens muito próximas das obtidas na base de dados do SCE, notando-se 

apenas uma ligeira tendência para sobrestimar nas classes A+, A, D e E, e para subestimar nas 

restantes. Evidencia-se o facto de ser necessário utilizar um número elevado de iterações na 

simulação, na ordem das 2.000.000, de modo a que os resultados produzidos sejam estáveis e 

com valores de RMSE mínimos. Este número de iterações tem um tempo de computação 

inferior a 8 minutos, o que é compatível com estudos de cenarização. 

Porém, o modelo apresenta algum erro associado e com isso algumas limitações, devido a: a) 

algumas simplificações realizadas na construção do algoritmo ao nível da definição das 

variáveis de input; b) à incapacidade que um modelo deste tipo apresenta em não conseguir 

reproduzir alguns picos e variações mais acentuadas das distribuições originais; e c) a própria 
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desadequação das distribuições geradas, em que para um mesmo índice podem ser gerados 

valores que não têm correlação. No entanto, pode-se afirmar que o modelo desenvolvido é 

uma ferramenta válida e robusta, gerando resultados precisos e com pequenos valores de 

erro. 

Para além disso, o modelo desenvolvido é flexível, no sentido em que é possível proceder a 

alterações nas distribuições das variáveis de entrada ou mesmo ao nível dos cálculos, 

possibilitando a previsão de cenários e constituindo-se como uma ferramenta de apoio à 

formulação de políticas. Com o intuito de demonstrar a aplicabilidade do modelo, foram 

realizados dois cenários A) em que são estudadas medidas de intervenção da envolvente 

opaca e envidraçada do parque habitacional no âmbito do acordo Portugal 2020; e B) em que 

são analisados os impactos de algumas alterações às condições do edifício de referência. 

No primeiro cenário foi possível concluir que melhorias até 30% na envolvente envidraçada 

(redução ao nível do Uvidro) podem gerar a subida de 15,5% dos edifícios do PHP para um nível 

superior de classe energética. Observa-se uma ligeira subida nas cinco melhores classes à custa 

da descida das classes que representam um desempenho energético mais baixo. Esta melhoria 

da envolvente envidraçada pode ser realizada através da substituição de vãos envidraçados 

com vidro simples ou duplo sem corte térmico por uma solução de caixilharia de plástico (PVC) 

com vidro duplo de baixa emissividade com lâmina de ar de 16 mm. Se esta medida fosse 

acompanhada de uma redução também de 30% no U da envolvente opaca (Uopaco), cerca de 

três quartos do PHP subiria, pelo menos, um nível na classe energética, e 7,3% subiria, pelo 

menos, dois níveis. Nesta situação, 40,4% dos edifícios seriam classe C, seguida da classe B- 

com 21,6%. As classes A+ e F seriam residuais, com apenas 1,2 e 1,3%, respetivamente. A 

melhoria de 30% ao nível da envolvente opaca consistiria, por exemplo, na colocação de 20 

mm de isolante térmico pelo exterior das paredes simples do PHP. Uma estimativa realizada 

afirma que com estas medidas de reabilitação ao nível da envolvente dos edifícios de 

habitação, o potencial de poupança seria cerca de 140 GWh/ano em aquecimento. 

No segundo cenário foi possível concluir que a inclusão da duração da estação de aquecimento 

no cálculo dos ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar e a redução 

dos valores de referência dos vãos envidraçados, são medidas muito mais exigentes ao nível 

do desempenho energético do PHP que as atuais. Enquanto que sem as referidas alterações a 

maioria das habitações apresentava classe C (32,8%), após essas alterações a maioria passa a 

apresentar classe F (26,5%) acompanhada de uma redução significativa das melhores classes. 

Neste cenário há um aumento de 25% do número de edifícios com classe E e F, passando a 

representar quase metade do PHP. 

Conclui-se, pois, que o modelo desenvolvido através da metodologia apresentada nesta 

dissertação é válido e robusto, caracterizando com precisão o desempenho energético do PHP. 

Para além disso, a sua flexibilidade permite ainda prever o impacto de medidas de eficiência 

energética e de alterações à atual legislação (REH), sendo um apoio à decisão e à formulação 

de políticas energéticas no sector doméstico.  

Porém, ainda podem ser estudados alguns pontos para desenvolvimentos futuros de modo a 

aperfeiçoar o modelo, como por exemplo: a) inclusão de mais variáveis de input cuja 

distribuição seja conhecida e que anteriormente não foi possível obter (porque não constava 

na base de dados do SCE), é o caso da altitude das habitações, dos coeficientes globais de 

transferência de calor desprezados (Henu, Hadj e Hecs), dos coeficientes de transmissão térmica 

linear (Ψ) e respetivos desenvolvimentos (B), da distribuição dos elementos opacos por 
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orientação e do termo da ventilação mecânica (Wvm) no cálculo do Ntc; b) especificação dos 

diferentes coeficientes de transmissão térmica da envolvente opaca; e c) desenvolvimento de 

mais condições no algoritmo para que minimize a desadequação das distribuições. 

  



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

 
60   João Nuno Bergano Fonseca 

  



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

João Nuno Bergano Fonseca  61 

Referências Bibliográficas 

ADENE - Agência para a Energia. (2013). Obtido de Coeficientes de Transmissão Térmica de 

elementos opacos da envolvente dos edifícios: Valores por defeito.: 

https://www.academiaadene.pt/download/pt/valores-por-defeito-para-edificios-

existentes.pdf 

Brusamarello, V. (2011). Método de Monte Carlo associado à Análise de Incertezas (Documento 

de apoio às aulas). Brasil: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Câmara, J. N. (2014). Estruturas de Betão I. Lisboa: Instituto Superior Técnico. 

Costa, P. (2004). Atlas do Potencial Eólico para Portugal Continental. Lisboa: Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. 

Decreto-Lei nº 118/2013, Nº 159 - 20 de agosto de 2013 (Diário da Republica, 1ª série 2013). 

Despacho nº 15793-E/2013, Nº234 - 3 de dezembro (Diário da República, 2ª série 2013). 

Despacho nº 15973-F/2013, Nº234 - 3 de dezembro (Diário da República, 2ª série 2013). 

Despacho nº15793-I/2013, Nº234 - 3 de dezembro (Diário da República, 2ª série 2013). 

Despacho nº15793-J/2013, Nº234 - 3 de dezembro (Diário da República, 2ª série 2013). 

Despacho nº15793-K/2013, Nº234 - 3 de dezembro (Diário da República, 2ª série 2013). 

Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios 2010/31/UE (19 de maio de 2010). 

EIA. (2013). International Energy Outlook 2013. US Energy Information Administration. 

Fragoso, R. (2013). O Novo Enquadramento Legal do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios. Miraflores, Lisboa: ADENE - Agência para a Energia. 

Franhoufer Institut for Solar Energy Systems. (2013). Levelized Cost of Electricity Renewable 

Energy Technologies. Freiburg, Germany. 

Governo de Portugal. (2015). Obtido de Portugal 2020: http://www.portugal2020.pt 

INE & DGEG. (2010). Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico 2010. Lisboa: 

Instituto Nacional de Estatística, Direcção Geral de Energia e Geologia. 

Instituto Nacional de Estatística. (2011). Obtido de Censos 2011: http://censos.ine.pt/ 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. (2006). ITE 50 - Coeficientes de Transmissão Térmica 

de Elementos da Envolvente dos Edifícios. Lisboa: LNEC. 

Magalhães, S. M., & Leal, V. M. (2013). Characterization of thermal performance and nominal 

heating gap of the residential building stock using the EPBD-derived databases: The 

case of Portugal mainland. Energy and Buildings. 

Martins, M. E. (2005). Introdução à Probabilidade e Estatística. Lisboa: DEIO/FCUL. 

Panão, M. J., Rebelo, M. P., & Camelo, S. M. (2013). How low should be the energy required by 

a nearly Zero-Energy Building? The load/generation energy balance of Mediterranean 

housing. Energy and Buildings. 



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

 
62   João Nuno Bergano Fonseca 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, Resolução do Conselho de Ministros nº 

20/2013 (Diário da República, 1ª série de 2013 2013). 

Portaria nº349-B/2013, Nº232 - 29 de novembro (Diário da República, 1ª série 2013). 

Portaria nº57-B/2013, Nº41 - 27 de fevereiro (Diário da República, 1ª série 2015). 

Stern, D. (2010). The Role of Energy in Economic Growth. Canberra: Centre for Climate 

Economics & Policy, Crawford School of Economics and Government, The Australian 

Nationa University. 

United Nations. (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação estatística do desempenho energético do parque habitacional português 
 

João Nuno Bergano Fonseca  63 

Anexos 

Anexo A – Dados climáticos (REH, Decreto-Lei nº118/2013) 

Tabela 15 – Valores de referência e declives para ajustes em altitude para a estação de aquecimento 
(fonte: Despacho nº 15793-F/2013, 2013). 

   

REF 

m 

  

REF 

meses 

  

  

mês/km 

   

REF 

˚C 

   

  

˚C/km 

       

REF 

˚C 

       

  

˚C/km 

     

kWh/m2 

por mês 

Minho-Lima 268 7,2 1 1629 1500 8,2 -5 130 

Alto Trás-os-
Montes 

680 7,3 0 2015 1400 5,5 -4 125 

Cávado 171 6,8 1 1491 1300 9 -6 125 

Ave 426 7,2 0 1653 1500 7,8 -6 125 

Grande Porto 94 6,2 2 1250 1600 9,9 -7 130 

Tâmega 320 6,7 0 1570 1600 7,8 -5 135 

Douro 579 6,9 0 1764 1400 6,3 -4 135 

Entre Douro e 
Vouga 

298 6,9 1 1544 1400 8,4 -5 135 

Baixo Vouga 50 6,3 2 1337 1100 9,5 -5 140 

Baixo Mondego 67 6,3 0 1304 1000 9,7 -5 140 

Beira Interior 
Norte 

717 7,5 0 1924 1000 6,3 -3 135 

Beira Interior Sul 328 5,4 1 1274 1800 9,1 -6 140 

Cova da Beira 507 7,1 0 1687 1400 7,5 -5 140 

Serra da Estrela 553 7,5 0 1851 1600 7 -5 135 

Dão – Lafões 497 7,3 0 1702 1900 7,5 -6 135 

Pinhal Interior 
Norte 

361 6,8 0 1555 1600 8,3 -5 140 

Pinhal Interior Sul 361 6,7 1 1511 1500 8,4 -4 145 

Pinhal Litoral 126 6,6 0 1323 1900 9,6 -5 140 

Oeste 99 5,6 0 1165 2200 10,3 -8 145 

Médio Tejo 168 5,9 0 1330 1300 9,5 -4 145 

Lezíria do Tejo 73 5,2 3 1135 2700 10,2 -7 145 

Grande Lisboa 109 5,3 3 1071 1700 10,8 -4 150 

Península de 
Setúbal 

47 4,7 0 1045 1500 10,7 -4 145 

Alto Alentejo 246 5,3 2 1221 1200 9,6 -3 145 

Alentejo Central 221 5,3 2 1150 1100 10 -4 150 

Alentejo Litoral 88 5,3 2 1089 1100 10,8 -2 150 

Baixo Alentejo 178 5 0 1068 1000 10,7 -2 155 

Algarve 145 4,8 0 987 1800 11,3 -6 155 

R. A. Açores 10 2,9 1 604 1500 14,4 -7 110 

R. A. Madeira 380 3,2 1 618 1500 14,8 -7 105 
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Tabela 16 – Valores de referência e declives para ajustes em altitude para a estação convencional de 
arrefecimento (fonte: Despacho nº 15793-F/2013, 2013). 

                      

 
REF 

m 

REF 

˚C 

  

˚C/km 

                                         

0˚ 90˚ N 90˚ NE 90˚ E 90˚ SE 90˚ S 90˚ SW 90˚ W 90˚ NW 

Minho-Lima 268 8,2 20,5 785 220 345 475 485 425 485 475 345 

Alto Trás-os-
Montes 

680 5,5 21,5 790 220 345 480 485 425 485 480 345 

Cávado 171 9 20,7 795 220 345 485 490 425 490 485 345 

Ave 426 7,8 20,8 795 220 350 485 490 425 490 485 350 

Grande Porto 94 9,9 20,9 800 220 350 485 490 425 490 485 350 

Tâmega 320 7,8 21,4 800 220 350 485 490 425 490 485 350 

Douro 579 6,3 22,7 805 220 350 490 490 420 490 490 350 

Entre Douro e 
Vouga 

298 8,4 20,6 805 220 350 490 490 425 490 490 350 

Baixo Vouga 50 9,5 20,6 810 220 355 490 490 420 490 490 355 

Baixo Mondego 67 9,7 20,9 825 225 360 495 495 420 495 495 360 

Beira Interior Norte 717 6,3 21,7 820 220 355 495 500 425 500 495 355 

Beira Interior Sul 328 9,1 25,3 830 220 360 500 495 420 495 500 360 

Cova da Beira 507 7,5 22,5 825 225 360 495 495 425 495 495 360 

Serra da Estrela 553 7 21 820 225 355 495 495 420 495 495 355 

Dão – Lafões 497 7,5 21,2 815 220 355 495 490 415 490 495 355 

Pinhal Interior 
Norte 

361 8,3 21,2 825 220 357 500 495 420 495 500 357 

Pinhal Interior Sul 361 8,4 22,4 830 225 360 500 500 420 500 500 360 

Pinhal Litoral 126 9,6 20,1 830 225 360 500 495 415 495 500 360 

Oeste 99 10,3 21 830 225 360 500 495 415 495 500 360 

Médio Tejo 168 9,5 22,1 835 220 360 500 495 415 495 500 360 

Lezíria do Tejo 73 10,2 23,1 835 225 365 500 495 410 495 500 365 

Grande Lisboa 109 10,8 21,7 840 225 365 500 495 410 495 500 365 

Península de 
Setúbal 

47 10,7 22,8 845 225 365 505 495 410 495 505 365 

Alto Alentejo 246 9,6 24,5 845 225 365 505 500 415 500 505 365 

Alentejo Central 221 10 24,3 850 225 370 510 500 415 500 510 370 

Alentejo Litoral 88 10,8 22,2 850 225 365 510 495 405 495 510 365 

Baixo Alentejo 178 10,7 24,7 855 225 370 510 495 405 495 510 370 

Algarve 145 11,3 23,1 865 225 375 515 500 405 500 515 375 

R. A. Açores 10 14,4 21,3 640 195 285 375 375 235 375 375 285 

R. A. Madeira 380 14,8 20,2 580 195 260 325 320 280 320 325 260 
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Anexo B - Fatores a considerar no cálculo dos ganhos solares (REH, Decreto-Lei nº118/2013) 

 

Tabela 17 – Fator de orientação para as diferentes exposições, Xj (fonte: Despacho nº15793-I/2013, 
2013). 

Orientação do vão (j) N NE/NW S SE/SW E/W H 

Xj 0,27 0,33 1 0,84 0,56 0,89 

 

Tabela 18 – Valores do produto Fs.Fg para o cálculo das necessidades de aquecimento em edifícios 
existentes (fonte: Despacho nº15793-E/2013, 2013). 

Parâmetro Regra de Simplificação Regras de aplicação 

Produto Fs.Fg 

Sem sombreamento 
Fs.Fg = 0,63 

(Fs = 0,90; Fg=0,70) 

- Envidraçados orientados a Norte; 
- Envidraçados nas restantes 
orientações, sem obstruções do 
horizonte e sem palas. 

Sombreamento Normal/Standard 
Fs.Fg = 0,32 

(Fs = 0,45; Fg=0,70) 

- Envidraçados não orientados a 
Norte, com obstruções do horizonte 
ou palas que conduzem a um 
ângulo de obstrução inferior ou 
igual a 45°. 

Fortemente sombreado 
Fs.Fg = 0,19 

(Fs = 0,27; Fg=0,70) 

- Envidraçados não orientados a 
Norte, com obstruções do horizonte 
ou palas que conduzam a um 
ângulo de obstrução claramente 
superior a 45°. 

 

 

Tabela 19 - Valores do produto Fs.Fg para o cálculo das necessidades de arrefecimento em edifícios 
existentes (fonte: Despacho nº15793-E (Despacho nº 15793-E/2013, 2013)/2013, 2013). 

Parâmetro Regra de Simplificação Regras de aplicação 

Produto Fs.Fg Sem sombreamento 
Fs.Fg = 0,63 

- Envidraçados orientados a Norte; 
- Envidraçados nas restantes 
orientações, sem palas horizontais. 

Sombreamento Normal/Standard 
Fs.Fg = 0,56 

- Envidraçados não orientados a 
Norte, com palas que conduzam a 
um ângulo de obstrução inferior ou 
igual a 45°. 

Fortemente sombreado 
Fs.Fg = 0,50 

- Envidraçados não orientados a 
Norte, com palas que conduzam a 
um ângulo de obstrução claramente 
superior a 45°. 
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Tabela 20 - Fator solar do vidro para uma incidência solar normal ao vão,  
      (fonte: Despacho nº 15793-K/2013, 2013). 

Composição do vidro       

Vidro Simples Incolor 4mm 0,88 

Incolor 5mm 0,87 

Incolor 6mm 0,85 

Incolor 8mm 0,82 

Colorido na massa 4mm 0,70 

Colorido na massa 5mm 0,65 

Colorido na massa 6mm 0,60 

Colorido na massa 8mm 0,50 

Refletante Incolor 4 a 8mm 0,60 

Refletante colorido na massa 4 a 5mm 0,50 

Refletante colorido na massa 6 a 8mm 0,45 

Fosco (1) 

Vidro Duplo 
(ext + int) 

Incolor 4 a 8mm + Incolor 4mm 0,78 

Incolor 4 a 8mm + Incolor 5mm 0,75 

Colorido na massa 4mm + Incolor 4 a 8mm 0,60 

Colorido na massa 5mm + Incolor 4 a 8mm 0,55 

Colorido na massa 6mm + Incolor 4 a 8mm 0,50 

Colorido na massa 8mm + Incolor 4 a 8mm 0,45 

Refletante Incolor 4 a 8mm + Incolor 4 a 8mm 0,52 

Refletante colorido na massa 4 a 5mm + Incolor 4 a 8mm 0,40 

Refletante colorido na massa 6 a 8mm + Incolor 4 a 8mm 0,35 

Tijolo de Vidro 0,57 

Fosco (1) 
(1) – Nas situações de vidro foscado, podem ser utilizados valores de fator solar correspondentes às soluções 

de vidro incolor de igual composição. 

 

Tabela 21 – Fator de correção da seletividade angular dos envidraçados na estação de arrefecimento, 
     (fonte: Despacho nº 15793-K/2013, 2013). 

Orientação do vão 
     

N NE/NW S SE/SW E/W 

Vidro plano 
simples 

0,85 0,90 0,80 0,90 0,90 

Vidro plano duplo 0,80 0,85 0,75 0,85 0,85 

 

 

Tabela 22 – Fração de tempo em que os dispositivos móveis se encontram ativados,  

    (fonte: Despacho nº 15793-K/2013, 2013). 

Orientação do vão N NE/NW S SE/SW E/W H 

    0 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 
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Anexo C – Soluções de referência para o cálculo dos valores limite de necessidades energéticas 

(REH, Decreto-Lei nº118/2013) 

Tabela 23 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos e de vãos 
envidraçados, Uref [W/(m

2
.˚C)] (fonte: Portaria nº349-B/2013, 2013). 

     [W/(m
2
.ºC)] Zona Climática 

Portugal Continental 

Zona corrente da envolvente: 

Com a entrada em vigor do 

presente regulamento 
31 de dezembro de 2015 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 

em contacto com o 

exterior ou com espaços 

não úteis com coeficiente 

de redução de perdas 

   >0,7 

Elementos 

opacos verticais 
0,50 0,40 0,35 0,40 0,35 0,30 

Elementos 

opacos 

horizontais 

0,40 0,35 0,30 0,35 0,30 0,25 

em contacto com outros 

edifícios ou espaços não 

úteis com coeficiente de 

redução de perdas    ≤0,7 

Elementos 

opacos verticais 
1,00 0,80 0,70 0,80 0,70 0,60 

Elementos 

opacos 

horizontais 

0,80 0,70 0,60 0,70 0,60 0,50 

Vãos envidraçados (portas e janelas) (    2,90 2,60 2,40 2,80 2,40 2,20 

Elementos em contacto com o solo 0,50 0,50 

Regiões Autónomas 

Zona corrente da envolvente: 

Com a entrada em vigor do 

presente regulamento 

A partir de 31 de 

dezembro de 2015 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 

em contacto com o 

exterior ou com espaços 

não úteis com coeficiente 

de redução de perdas 

   >0,7 

Elementos 

opacos verticais 
0,80 0,65 0,50 0,80 0,60 0,45 

Elementos 

opacos 

horizontais 

0,55 0,50 0,45 0,45 0,40 0,35 

em contacto com outros 

edifícios ou espaços não 

úteis com coeficiente de 

redução de perdas    ≤0,7 

Elementos 

opacos verticais 
1,60 1,50 1,40 1,50 1,40 1,30 

Elementos 

opacos 

horizontais 

1,00 0,90 0,60 0,70 0,60 0,50 

Vãos envidraçados (portas e janelas) (    2,90 2,60 2,40 2,80 2,40 2,20 

Elementos em contacto com o solo 0,50 0,50 
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Tabela 24 – Coeficientes de transmissão térmica lineares de referência,      [W/(m.ºC)] (fonte: Portaria 

nº349-B/2013, 2013). 

Tipo de ligação      [W/(m.ºC)] 

Fachada com pavimentos térreos  

Fachada com pavimento sobre o exterior ou 

local não aquecido 

Fachada com cobertura 

Fachada com pavimento de nível 

intermédio
(1) 

Fachada com varanda
(1)

 

0,50 

Duas paredes verticais em ângulo saliente 0,40 

Fachada com caixilharia 

Zona da caixa de estore 
0,20 

(1) Os valores apresentados dizem respeito a metade da perda originada na ligação. 

 

Tabela 25 – Soluções de referência de sistemas a considerar na determinação do Nt (fonte: Portaria 
nº349-B/2013, 2013). 

Tipo de sistema Soluções de referência 

Sistemas para 

aquecimento 

ambiente 

Considerar: 

 O valor de eficiência da(s) unidade(s) de produção como igual ao limite 

inferior, logo menos eficiente, da classe aplicável indicada na Tabela 28 a 

caldeiras, no caso de o edifício prever ou dispor de sistema(s) que recorram a 
equipamentos de queima de combustível. 

 O valor de eficiência da(s) correspondente(s) unidade(s) de produção como 
igual ao limite inferior, logo menos eficiente, da classe aplicável indicada na 

Tabela 26, no caso de o edifício prever ou dispor de sistema(s) de ar 

condicionado. 
 Um valor de eficiência igual a 1, no caso de o edifício prever ou dispor de 

“outros sistemas” com recurso a eletricidade ou de um sistema solar térmico, 
bem como nas situações em que os sistemas não se encontrem especificados 
em projeto ou instalados (sistemas por defeito). 

Sistemas para 

arrefecimento 

ambiente 

Considerar: 

 O valor de eficiência da(s) correspondente(s) unidade(s) de produção como 
igual ao limite inferior, logo menos eficiente, da classe aplicável indicada na 

Tabela 26, no caso de o edifício prever ou dispor de sistema(s) de ar 

condicionado. 
 Um sistema de ar condicionado do tipo split ou multisplit, com permuta ar-ar 

e com um valor de eficiência igual ao limite inferior, logo menos eficiente, da 

classe aplicável indicada na Tabela 26 e no caso de “outros sistemas” que 

não se enquadrem na situação anterior, bem como nas situações em que os 
sistemas não se encontrem especificados em projeto ou instalados (sistemas 
por defeito). 

Preparação de 

AQS 

Considerar: 

 O valor de eficiência da(s) unidade(s) de produção como igual ao limite 
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inferior, logo menos eficiente, da classe indicada na Tabela 28 referente a 

caldeiras, no caso de o edifício prever ou dispor de sistema(s) que recorram a 
equipamentos de queima de combustível, bem como nas situações em que os 
sistemas não se encontrem especificados em projeto ou instalados  (sistemas 
por defeito) e o edifício disponha de rede de abastecimento de combustível 
gasoso. 

 Um valor de coeficiente de desempenho (COP) igual a 2,8, no caso de o 
edifício prever ou dispor de sistemas com produção térmica por bomba(s) de 
calor. 

 Um valor de eficiência igual a 0,95, no caso de o edifício prever ou dispor de 
outros sistemas com recurso a eletricidade, bem como nas situações em que 
os sistemas não se encontrem especificados em projeto ou instalados 
(sistemas por defeito) e o edifício não disponha de rede de abastecimento de 
combustível gasoso. 

 Existência de isolamento aplicado na tubagem de distribuição de AQS. 

 

Tabela 26 – Requisitos mínimos de eficiência das unidades de produção térmica (fonte: Portaria nº349-
B/2013, 2013). 

Tipo de equipamento 
Classe de eficiência mínima após… 

entrada em vigor 31 dez 2015 

Split, multissplit, VRF e compacto 

C B 
Unidades do tipo Rooftop 

Unidades do tipo Chiller de 

compressão (Bomba de calor) 

 

 

Tabela 27 – Classificação do desempenho de unidades split, multissplit, VRF e compactas, com permuta 
ar-ar 

Classe 

Unidades com permuta exterior a ar 

Arrefecimento Aquecimento 

Unidades split, 
multissplit e VRF 

Unidades 
compactas 

Unidades split, 
multissplit e VRF 

Unidades 
compactas 

A EER > 3,20 EER > 3,00 COP > 3,60 COP > 3,40 

B 3,20 ≥ EER > 3,00 3,00 ≥ EER > 2,80 3,60 ≥ COP > 3,40 3,40 ≥ COP > 3,20 

C 3,00 ≥ EER > 2,80 2,80 ≥ EER > 2,60 3,40 ≥ COP > 3,20 3,20 ≥ COP > 3,00 

D 2,80 ≥ EER > 2,60 2,60 ≥ EER > 2,40 3,20 ≥ COP > 2,80 3,00 ≥ COP > 2,60 

E 2,60 ≥ EER > 2,40 2,40 ≥ EER > 2,20 2,80 ≥ COP > 2,60 2,60 ≥ COP > 2,40 

F 2,40 ≥ EER > 2,20 2,20 ≥ EER > 2,00 2,60 ≥ COP > 2,40 2,40 ≥ COP > 2,20 

G EER ≤ 2,20 EER ≤ 2,00 COP ≤ 2,40 COP ≤ 2,20 
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Tabela 28 – Rendimento nominal de caldeiras esquentadores (fonte: Portaria nº349-B/2013, 2013). 

Caldeiras 

Classe de eficiência 

energética 
Rendimento nominal () 

A++ (1)  96% 

A+ (2) 96%   > 92% 

A 92%   > 89% 

B 89%   > 86% 

C 86%   > 83% 

D 83%   > 80% 

E 80%   > 77% 

F  ≤ 77% 

Esquentadores 

Potência (kW) Rendimento 

≤ 10 kW  0,82 

> 10 kW  0,84 

(1) A temperatura de retorno deverá ser inferior a 50ºC (caldeiras a gás) ou 45ºC (caldeiras a gasóleo). 
(2) A temperatura média da água na caldeira deverá ser inferior a 60ºC. 
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Anexo D – Resultados do estudo de sensibilidade do modelo ao nº de iterações 

Tabela 29 – Estudo de sensibilidade dos parâmetros A e k e do RMSE ao número de iterações da 
simulação de Monte Carlo. 

P
ar

âm
e

tr
o

s 

In
d

ic
a

d
o

re
s Nº de iterações 

Valor 
médio                                              

              
              

     

A
 

(k
W

h
/m

2
.a

n
o

) Nic 95,5 96,08 96,53 96,07 96,04 96,1 96,03 96,08 96,03 96,03 96,04 96,06 96,05 

Nvc 12,69 13,76 14,19 12,3 11,17 12,19 9,87 10,93 13,09 13,14 13,11 13,09 12,46 

Ntc 257,35 261,89 262,22 259,85 258,63 259,66 257,13 258,26 260,37 259,86 260,21 260,29 259,64 

Ni 54,85 53,83 54,07 53,23 53,87 53,81 53,83 53,81 53,43 53,42 53,42 53,43 53,75 

Nv 15,21 15,24 15,04 15,23 15,2 15,18 15,19 15,19 15,19 15,21 15,21 15,21 15,19 

Nt 165,8 163,68 163,43 163,44 163,37 163,19 163,18 163,19 163,2 163,23 163,24 163,23 163,52 

k 

Nic 1,53 1,53 1,58 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Nvc 1,27 1,35 1,38 1,76 1,19 1,25 1,11 1,18 1,3 1,26 1,28 1,28 1,30 

Ntc 1,86 1,81 1,85 1,8 1,8 1,81 1,79 1,8 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Ni 2,4 2,38 2,45 2,43 2,43 2,43 2,43 2,44 2,43 2,44 2,43 2,43 2,43 

Nv 2,79 2,78 2,87 2,82 2,83 2,82 2,83 2,82 2,83 2,82 2,82 2,82 2,82 

Nt 2,62 2,57 2,63 2,6 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

R
M

SE
 

Nic 0,24 0,16 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 

Nvc 0,15 0,11 0,12 0,09 0,17 0,17 0,37 0,22 0,15 0,15 0,15 0,13 0,17 

Ntc 0,24 0,19 0,19 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 

Ni 0,26 0,22 0,18 0,18 0,18 0,2 0,19 0,19 0,19 0,2 0,19 0,19 0,20 

Nv 1,3 1,31 1,45 1,46 1,45 1,45 1,46 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,43 

Nt 0,24 0,18 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14 

RNt 0,27 0,22 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,22 
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Figura 9 – Variação do parâmetro de escala A nos vários indicadores de necessidades energéticas com o 
número de iterações. 
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Figura 10 - Variação do parâmetro de forma k nos vários indicadores de necessidades energéticas com o 
número de iterações. 
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Figura 11 - Variação do Root Mean Squared Error (RMSE) nos vários indicadores de necessidades 
energéticas e no indicador de desempenho energético RNt com o número de iterações. 
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Anexo E – Resultados do Cenário A – Reabilitação da envolvente opaca e envidraçada do parque 

habitacional no âmbito do acordo Portugal 2020 

 

Tabela 30 – Distribuição das percentagens de certificados energéticos do PHP para vários cenários de 
redução do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uvidro (%) A+ A B B- C D E F 

5 
Modelo 0,71 0,97 4,54 10,57 33,61 27,69 14,00 7,91 

Cenário 0,72 1,00 4,72 10,84 33,98 27,41 13,69 7,64 

10 
Modelo 0,72 0,94 4,53 10,53 33,63 27,64 14,09 7,93 

Cenário 0,75 1,00 4,87 11,16 34,29 27,10 13,46 7,38 

15 
Modelo 0,71 0,96 4,56 10,61 33,58 27,64 14,04 7,91 

Cenário 0,75 1,07 5,09 11,51 34,57 26,88 13,08 7,07 

20 
Modelo 0,73 0,95 4,56 10,56 33,66 27,71 14,01 7,82 

Cenário 0,78 1,08 5,31 11,76 34,93 26,67 12,70 6,77 

25 
Modelo 0,73 0,92 4,55 10,60 33,64 27,67 14,01 7,88 

Cenário 0,79 1,10 5,48 12,19 35,17 26,23 12,47 6,57 

30 
Modelo 0,71 0,92 4,50 10,53 33,59 27,64 14,14 7,97 

Cenário 0,79 1,14 5,67 12,42 35,35 26,01 12,21 6,41 

 

Tabela 31 – Percentagem de habitações de cada classe energética que melhoraram, pelo menos, um nível 
no seu desempenho e respetiva percentagem total, para vários cenários de redução do U da envolvente 

envidraçada. 

Redução do Uvidro (%) F ↗ E ↗ D ↗ C ↗ B- ↗ B ↗ A ↗ Total 

5 3,61 4,30 3,23 1,53 2,13 0,91 1,01 2,6  

10 7,04 8,53 6,41 3,24 4,19 2,06 2,92 5,2  

15 10,72 13,01 9,45 4,79 6,44 3,19 3,76 7,8  

20 13,51 17,00 12,41 6,40 8,89 4,04 5,05 10,2  

25 16,67 20,49 15,70 8,32 11,19 5,41 6,89 12,8  

30 19,62 24,75 18,64 10,08 14,02 6,69 8,13 15,5  

 

Tabela 32 - Percentagem de habitações de cada classe energética que melhoraram, pelo menos, dois 
níveis no seu desempenho e respetiva percentagem total, para um cenário de redução do U da 

envolvente envidraçada em 30%. 

Redução do Uvidro (%) F ↗ E ↗ D ↗ C ↗ B- ↗ B ↗ Total 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
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Figura 12 - Distribuições e parâmetros dos resultados do cenário A/subcenário 1 para uma redução do 
Uvidro de 30% e respetiva comparação com os dados do SCE. 
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Tabela 33 – Coeficiente de transmissão térmica para vãos envidraçados verticais com caixilharia metálica 
e com corte térmico. (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006) 

Tipo de vão 
envidraçado 

Número 
de 

vidros 

Tipo de 
janela 

Esp. 
lâmina 
de ar 
[mm] 

Uw 
(W/m

2
. 

C) 

Uwdn (W/m
2
. C) 

Dispositivo de oclusão noturna 

Cortina 
interior 
opaca 

Outros dispositivos 

Com 
permeabilidade 

ao ar elevada 

Com 
permeabilidade 

ao ar baixa 

Simples  
(1 janela) 

1  
(vidro 

simples) 
Fixa, 

giratória 
ou de 
correr 

- 5,4 4,5 4,1 3,6 

2  
(vidro 
duplo) 

6 
16 

16 low ε 

3,7 
3,3 
3,0 

3,3 
2,9 
2,7 

3,1 
2,8 
2,6 

2,7 
2,5 
2,3 

 

Tabela 34 - Coeficiente de transmissão térmica para vãos envidraçados verticais com caixilharia de 
plástico. (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006) 

Tipo de vão 
envidraçado 

Número 
de 

vidros 

Tipo de 
janela 

Espessura 
lâmina de 
ar (mm) 

Uw 
(W/m2. C) 

Uwdn (W/m
2
. C) 

Dispositivo de oclusão noturna 

Cortina 
interior 
opaca 

Outros dispositivos 

Com 
permeabilidade 

ao ar elevada 

Com 
permeabilidade 

ao ar baixa 

Simples  
(1 janela) 

1  
(vidro 

simples) 

Fixa, 
giratória 

ou de 
correr 

- 4,9 4,1 3,8 3,3 

2  
(vidro 
duplo) 

6 
16 

16 low ε 

3,2 
2,7 
2,5 

2,9 
2,5 
2,3 

2,7 
2,3 
2,2 

2,4 
2,1 
2,0 

Duplo  
(2 janelas) 

1 (vidro 
simples 
em cada 
janela) 

50 a 100 
mm 

2,4 2,2 2,1 1,9 

 

Tabela 35 – Valores após da redução do Uopaco partindo do valor médio de 1,33 (W/m
2
. C). 

Redução do 
Uopaco (%) 

  opaco,novo 

(W/m
2
.˚C) 

5 1,26 

10 1,20 

15 1,13 

20 1,06 

25 1,00 

30 0,93 
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Tabela 36 – Distribuição da percentagem de certificados energéticos do PHP para vários cenários de 
redução do U da envolvente opaca e após uma redução de 15% do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uopaco (%) A+ A B B- C D E F 

5 
Modelo 0,73 0,92 4,54 10,55 33,59 27,72 14,04 7,90 

Cenário 0,81 1,15 5,66 12,64 36,13 26,19 11,69 5,74 

10 
Modelo 0,70 0,93 4,51 10,60 33,61 27,64 14,03 7,97 

Cenário 0,81 1,29 6,36 13,86 37,69 25,03 10,35 4,60 

15 
Modelo 0,72 0,93 4,54 10,60 33,63 27,69 14,00 7,89 

Cenário 0,90 1,47 7,18 15,35 38,95 23,70 8,91 3,53 

20 
Modelo 0,72 0,95 4,53 10,53 33,65 27,54 14,13 7,94 

Cenário 0,95 1,66 8,17 16,76 40,09 22,04 7,58 2,74 

25 
Modelo 0,70 0,96 4,55 10,69 33,47 27,60 14,04 7,98 

Cenário 1,01 1,91 9,39 18,41 40,73 20,23 6,23 2,11 

30 
Modelo 0,72 0,89 4,57 10,55 33,70 27,57 14,04 7,95 

Cenário 1,06 2,21 10,63 20,25 41,11 18,19 5,04 1,51 

 

 

Tabela 37 – Percentagem de habitações de cada classe energética que melhoraram, pelo menos, dois 
níveis no seu desempenho e respetiva percentagem total, para vários cenários de redução do U da 

envolvente opaca e após uma redução de 15% do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uopaco (%) F ↗ E ↗ D ↗ C ↗ B- ↗ B ↗ Total 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,11 0,02 

20 0,85 0,04 0,01 0,19 0,26 0,23 0,17 

25 11,41 0,81 0,04 0,61 0,64 0,83 1,35 

30 27,77 8,74 0,20 2,19 1,28 1,38 4,43 
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Tabela 38 – Distribuição da percentagem de certificados energéticos do PHP para vários cenários de 
redução do U da envolvente opaca e após uma redução de 30% do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uopaco (%) A+ A B B- C D E F 

5 
Modelo 0,74  0,95  4,52  10,58  33,51  27,73  14,08  7,90  

Cenário 0,85  1,32  6,38  13,62  36,77  25,17  10,78  5,11  

10 
Modelo 0,73  0,96  4,58  10,60  33,46  27,60  14,07  8,00  

Cenário 0,91  1,49  7,22  14,97  38,06  23,80  9,48  4,07  

15 
Modelo 0,72  0,97  4,54  10,62  33,69  27,57  14,01  7,88  

Cenário 0,96  1,69  8,11  16,46  39,35  22,30  8,03  3,10  

20 
Modelo 0,73  0,91  4,55  10,61  33,57  27,65  14,03  7,96  

Cenário 1,00  1,88  9,15  17,99  40,15  20,67  6,76  2,40  

25 
Modelo 0,74  0,96  4,56  10,55  33,54  27,70  14,06  7,89  

Cenário 1,09  2,21  10,43  19,63  40,66  18,74  5,49  1,75  

30 
Modelo 0,73  0,93  4,58  10,65  33,55  27,61  14,01  7,94  

Cenário 1,15  2,54  11,99  21,58  40,45  16,56  4,42  1,30  

 

Tabela 39 – Percentagem de habitações de cada classe energética que melhoraram, pelo menos, dois 
níveis no seu desempenho e respetiva percentagem total, para vários cenários de redução do U da 

envolvente opaca e após uma redução de 30% do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uopaco (%) F ↗ E ↗ D ↗ C ↗ B- ↗ B ↗ Total 

5 0,01  0,00  0,00  0,01  0,01  0,02  0,01 

10 0,02  0,00  0,00  0,03  0,04  0,06  0,02 

15 0,33  0,03  0,00  0,13  0,19  0,28  0,11 

20 4,90  0,37  0,02  0,48  0,53  0,69  0,70 

25 19,51  4,07  0,09  1,70  1,09  1,15  2,88 

30 35,79  17,36  0,59  4,60  2,07  1,84  7,29 

 

Tabela 40 – Percentagem de habitações de cada classe energética que melhoraram, pelo menos, um nível 
no seu desempenho e respetiva percentagem total, para vários cenários de redução do U da envolvente 

opaca e após uma redução de 30% do U da envolvente envidraçada. 

Redução do Uopaco (%) F ↗ E ↗ D ↗ C ↗ B- ↗ B ↗ A ↗ Total 

30 83,67 95,59 89,91 60,18 73,95 39,13 34,56 75,07 
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Figura 13 - Distribuições e parâmetros dos resultados do cenário A/subcenário 2 para uma redução do 
Uvidro e do Uopaco de 30% e respetiva comparação com os dados do SCE. 
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Anexo F – Resultados do Cenário B – Alteração à Portaria nº 349-B/2013 
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Figura 14 - Distribuições e parâmetros dos resultados do cenário B (alteração à Portaria nº 349-B/2013) e 
respetiva comparação com os dados do SCE. 
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Tabela 41 – Percentagens de certificados energéticos por classe energética obtidas após alteração da 

Portaria nº 349-B/2013 e comparação com os dados do SCE. 

 Classe Energética 

 A+ A B B- C D E F 

% Certificados Energéticos 

Cenário B 0,73 0,37 1,57 4,36 19,25 26,09 21,08 26,55 

Dados SCE 0,91 2,39 3,52 7,82 32,81 30,16 16,06 6,33 

 

 


