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Certificação energética de edifícios

Certificação Energética dos Edifícios é a nova aposta da empresa conimbricense Central Projectos. 
Passam a estar incluídos no seu leque de serviços a certificação energética, obrigatória desde 1 de 
Janeiro de 2009, para todos os edifícios novos e usados, de habitação ou serviços, em caso de venda 
ou arrendamento. 

Segundo um comunicado divulgado pela empresa, a «Central Projectos 
possui projectistas qualificados para a elaboração de projectos térmicos de 
acordo com a legislação em vigor, bem como peritos qualificados no âmbito 
do SCE aptos para emitir o Certificado de Desempenho Energético e da 
Qualidade do Ar Interior indispensável para a obtenção do pedido de licença 
de utilização ou, no caso de edifícios existentes, o Certificado Energético 
para venda ou aluguer do imóvel».

O Certificado Energético tem como objectivo informar os proprietários, 
compradores e arrendatários sobre a eficiência energética e os consumos 

de energia esperados numa utilização normal do edifício, bem como das medidas de melhoria de 
desempenho, com viabilidade económica, que o proprietário pode implementar para reduzir as suas 
despesas energéticas, no caso dos edifícios residenciais e, no caso dos edifícios de serviços, 
assegurar que o edifício reúne condições para garantir uma adequada qualidade do ar interior.
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