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Motivação 

O conceito dos edifícios com necessidades quase nulas de energia,
conhecidos por nZEB (nearly Zero Energy Buildings) continuam a ser um
desafio, não sendo facilmente aplicável em muitos países, embora as
obrigações legais foram implementadas ao nível nacional pela
transposição das disposições da Diretiva 2010/31/EU. Estudos recentes
identificam entres as principais barreiras na aplicação do conceito, a
escolha e integração das tecnologias adequadas para nZEB numa base de
custo benefício, bem como as lacunas no dominio da formação
verificadas no sector da construção e relacionadas com o desempenho
nZEB.

Objetivos
Para responder ao desafio e aproveitar as oportunidades emergentes, o 
projeto nZEB Ready pretende atuar ao nível do mercado de forma a 
estimular a procura de competências no sector da construção e 
relacionadas com a eficiencia energética e integração da energia 
renovavel e aumentar a disponibilidade e resposta do mercado para uma 
implementação eficaz de nZEB atraves das seguintes ações:

(1) analisar e responder as principais barreiras identificadas na 
implementação do conceito nZEB no mercado imobiliario;
(2) apoiar a otimização do quadro das competencias atraves de novos 
esquemas de formação, impulsionado pelo mercado para implantação 
de nZEB;
(3) desenvolvimento e comunicação de caixas de ferramentas, 
orientação personalizada e apoio prático para envolver os proprietários 
dos edifícios e as autoridades públicas para alcançar os benefícios nZEB.

As actividades do projeto serão desenvolvidas no paises parceiros no 
consorcio: Bulgária, Croácia, Portugal, Polónia e Roménia, a fim de 
explorar sinergias relacionadas a zonas climáticas comuns, tradições
e oportunidades para aproveitar o benefício de um mercado regional 
maior e facilmente acessível.

nZEB Ready: Enhancing 

Market Readiness for 

nZEB implementation
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Parceria

Cluster ProNZEB (RO) (Coordinador)

LNEG (PT)

EnEffect (BG)

Pro-Akademoa (PL)

ICLEI (DE)

UTCB (RO)

REAN (CR)

Página Web

https://nzebready.eu/

Duração do projeto

2021 - 2024

Conceito e Metodologia

O conceito nZEB Ready abordará métodos eficientes para desenvolver o
mercado nZEB usando a experiência anterior, fazendo com que os resultados
passados sejam melhor aproveitados, criando conscientização, conteúdo para
profissionais e ferramentas de suporte para a implementação real e garantindo
um roteiro claro para um futuro Zero Carbono.
O conceito será implementado e testado em 5 países piloto, considerando as
necessidades abordadas localmente. As atividades serão estruturadas em 7
pacotes de trabalho e estão relacionadas com os resultados e resultados
esperados e correlacionados com o objetivo específico e estratégico proposto,
fornecendo os principais resultados de exploração para os 3 pilares principais:
sensibilização, formação e apoio.


