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ELPRE (Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios) → reabilitação de
100% dos edifícios até 2050
ELPRE agrupam-se em 7 eixos de atuação:
→

Renovação do Edificado

→

Edifícios Inteligentes

→

Certificação Energética

→

Formação e Qualificação

→

Combate à Pobreza Energética

→

Informação e Consciencialização

→

Monitorização

Desafios e contexto
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ABORDAGENS/ESCALA

Reabilitação
–
–
–

Estrategias
Metodologias

CIDADES
(comunidades, distritos)

EDIFÍCIO

Soluções

SOLUÇÕES

Reabilitação: abordagens e aplicação
Laura Aelenei

Reabilitação
–

Formação

–

Enquadramento legal

–

Modelos financeiros

•

Cidades/distritos Projecto (Nacional) SusCity, PrioritEE
–

•

Edifício: Projeto (Europeu) RePublic_ZEB, ReNatural NZEB
–

•

Abordagens, soluções de reabilitação no âmbiente construído urbano – sector residencial

Soluções de reabilitação para edifícios publicos

NZEB_LAB, FRAME

Exemplos atraves de projetos de investigação
Laura Aelenei

Escala: cidades, bairros

SusCity: Urban data driven models for creative and
resourceful urban transitions
Laura Aelenei

Objectivo:
•

•

•
•

Habilitar e demonstrar um conjunto de
novos serviços que exploram oportunidades
económicas associadas com a transição para
sistemas urbanos sustentáveis.
Caracterizar fluxos e stocks de recursos no
sector residencial (escala do bairro)
- Recolher e organiza informação
- Desenvolver arquétipos de edifícios
Modelar fluxos urbanos
Desenvolver uma ferramenta 3D interativa
para analisar, visualizar e comunicar os
fluxos e stocks de recursos no sector
residencial

SusCity
Laura Aelenei

SusCity - WP3 - Construção de soluções inteligentes
Laura Aelenei

SusCity - WP3 - Construção de soluções inteligentes
IDENTIFICATION OF ENERGY EFFICIENT TECHNIQUES - RESIDENTIAL

Results:
•

The measures have high payback periods

•

The electrical consumption is already low, so improvement measures will not affect
greatly the energy consumption

•

The measure with lower payback periods relies on the lighting replacement

Edifícios publicos: nZEB, custo otimo

❑ definir e selecionar edifícios representativos de cada tipologia e
região do país, incluir as condições de clima interior e exterior,
geometrias etc. - "edifícios de referência";

REQUISITOS PARA A
METODOLOGIA

❑ estimar a energia fornecida e a energia primária para o edifícios de
referência selecionado;
❑ determinar o ciclo de vida económico para o edifício de referência custos de investimento, energia, mão de obra, manutenção e de
eliminação para várias medidas de eficiência energética, e de
fontes de energia renováveis (pacotes)
❑ traçar a curva de custo(s) e determinar o nível ótimo

REfurbishment of the PUBLIC building stock towards nZEB

Laura Aelenei

Objetivos
básicos

Parque edificado público
estado da arte

WP2

Definição
Edifício de Referência

WP3

Laura Aelenei e Ana Ferreira

Objetivos
centrais
Ações de
acompanhamento

Objetivos Específicos

Quadro comum & metodologia para
edifícios públicos nZEB

Definição de “pacotes de
medidas”para o edifício de
referência público em direção a
nZEB

WP4

Apoiar e simplificar a ligação entre
construtores/ proprietários de
edifícios públicos e ESCOs
Superar a falta de experiência
prática e o desconhecimento das
novas e inteligente tecnologias de
construção

Melhoria das categorias envolvidas

Definição de uma iniciativa
“bottom-up” para acelarar a
reabilitação de edifícios públicos
em direção nZEB

“Pacotes de medidas” adequado
para a renovação dos edifícios
públicos

WP5

Concordância dos "pacotes de
medidas" como uma oportunidade
de investimento fiável e de baixo
risco
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Objetivos Estratégicos

Objetivos

M1

M1-2

Roof – External insulation (15-22 cm XPS)

Wall insulation

M1-3

Roof – External insulation (6-10 cm XPS)

M1-4

Wall – External insulation (20 -22 cm EPS)

M1-5

Wall – External insulation (12-15 cm EPS)

M1-6

Wall – External insulation (3-9 cm EPS)

M4-2

M1-7

Wall – External insulation (30cm EPS)

M6-2

M2

M2-1

Window – Triple glass low-e filled with gas

Windows

M2-2

Window in PVC – Triple glass low-e

M2-3

Window in PVC – Double glass

M2-4

Window in aluminum – Double glass, low-e

M3

M3-1

External movable shadings

shading

M3-2

External fixed shadings

M4

M4-1

Air source heat pump

Energy Efficient
Systems

M4-2

Ground or water source heat pump

M4-3

High efficient chiller

M4-4

Mechanical ventilation

M4-5

Heat recovery system

M4-6

Load management

M5

M5-1

LED

Lighting

M5-2

Linear fluorescent lamp T5, T8

M6

M6-1

Solar Thermal systems

RES

M6-2

Photovoltaic system (monocrystalline, polycrystalline)

M6-3

Biomass boiler

M7

District heating

M7
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Residential

RES_SL

HP_SV

HP_ES

HP_BG

SC_RO

SC_BG

Hospitals

RES_HU

Roof – External insulation (25-34 cm EPS)

SC_IT

OF_PT

M1-1

M1

OF_HU

Schools

OF_GR

Office

OF_IT

Matrix

Envelope solutions
Energy Efficient systems solutions
Renewable energy Systems solutions

M1-1
M4-1

M4-1

M4-1
M6-1

M1-2

M1-2

M1-3

M1-2

M4-2
M6-2

M1-3

M6-2

M6-2

M1-3
M4-3

M4-3
M6-3

M1-4

M1-4
M4-4

M1-5

M4-4

M4-4

M1-5

M4-5

M4-5
M1-6

M1-6

M4-6

M4-6
M1-7
M5-1

M5-1
M2-1

M2-1

M5-2

M5-2
M2-2

M2-2

M2-3
M2-4

M2-4
M7
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soluções integradas de renovação de fachada

L. Aelenei

Laura Aelenei

INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOLARES EM
FA C H A D A S

Soluções de design e integração de
elementos de fachada.

Laura Aelenei

soluções integradas de renovação de fachada

BIPV-PCM

Exemplos estudados e ensaiados em
condições reais (fachada edifício SolarXXI)
Building Integrated Photovoltaic (BIPV)-WS (water
storage), Solar air collector

3 em 1:
isolamento+envidraçado+PV (ou
solar térmico)
Laura Aelenei

soluções integradas de renovação de fachada
Automatic and manual control of each system

Sistemas de monitorização

Laura Aelenei

https://prioritee.interreg-med.eu/

Decission tools for public building renovation
Laura Aelenei
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