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Foi aprovada em Conselho de Ministros e publicada em Diário da República, no passado dia 3 de 

fevereiro, a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios (ELPRE), que veio dar 

cumprimento à alteração dos diplomas europeus sobre o desempenho energético dos edifícios e 

sobre a eficiência energética, que determina a obrigação de cada Estado-Membro estabelecer uma 

estratégia de longo prazo para apoiar a renovação, até 2050, do parque nacional de edifícios 

residenciais e não residenciais, públicos e privados, para o converter num parque imobiliário 

descarbonizado e de elevada eficiência energética. 

 

 

O grande propósito será a reabilitação gradual do parque nacional edificado ao abrigo dos objetivos 

de neutralidade carbónica e promoção da eficiência energética.  

Para além disto, a ELPRE assume relevância para o cumprimento de outros objetivos estratégicos em 

cujo âmbito se inclui, designadamente, o combate à pobreza energética e o relançamento da economia 

na sequência da recessão devida ao quadro de pandemia causado pela doença COVID-19, criando-se 

emprego e oportunidades de investimento, com especial destaque para a indústria nacional da 

construção e reabilitação de edifícios. 

 

 

Podemos encontrar na ELPRE, entre outras medidas: 

 a intervenção nas envolventes dos edifícios,  

 a substituição dos sistemas existentes por sistemas mais eficientes,  

 a promoção de energia de fontes renováveis,  

 a realização de campanhas de publicidade e de sensibilização,  

 a criação ou desenvolvimento de programas de financiamento,  

 a mobilização de investimento, público e privado,  

 o reforço das políticas de incentivo à reabilitação de edifícios e monitorização do mercado. 

 

Tendo em vista o acompanhamento, supervisão e coordenação destas medidas, é criado um Grupo de 

Coordenação, orientado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), com o apoio técnico e 

operacional da Agência para a Energia (ADENE), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. 

(LNEC) e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU). 
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A ELPRE está organizada segundo sete eixos de atuação:  

i. Ações para a renovação do edificado, mediante a criação de enquadramento financeiro 

adequado para o efeito; 

ii. Desenvolvimento e fomento da inteligência dos edifícios abrangidos, mediante o incentivo 

às atividades de investigação e inovação tecnológica; 

iii. Reforço do quadro, normativo e regulamentar, da certificação energética dos edifícios; 

iv. Preencher as lacunas registadas na formação e na qualificação profissional no domínio do 

desempenho de edifícios em matéria de eficiência energética e de recursos, como o reforço e 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares e projetos de educação, de forma a alinhar a 

oferta na área com os objetivos de promoção da eficiência energética e descarbonização dos 

edifícios abrangidos; 

v. Combate à pobreza energética, mediante a redução dos encargos com a energia e restantes 

consumos e o apoio aos agregados familiares mais vulneráveis na renovação energética das 

respetivas habitações por via, entre outras medidas, da disponibilização de mecanismos de 

financiamento e benefícios fiscais para o efeito; 

vi. Assegurar a informação e consciencialização dos cidadãos e empresas, públicas e privadas, 

para os benefícios decorrentes da renovação dos edifícios; 

vii. Implementação de um conjunto de indicadores e mecanismos para o acompanhamento do 

progresso da ELPRE e apuramento dos respetivos resultados práticos no desempenho 

energético dos edifícios abrangidos. 

 
 

O objetivo será ter uma área de edifícios renovada de 363 milhões de metros quadrados até 2030, 635 

milhões de metros quadrados até 2040 e, por fim, a meta será chegar aos 747 milhões de metros 

quadrados de área renovada até 2050. 

Pretende-se, também, atingir uma poupança de energia primária de 11% até 2030, de 27 % até 2040 e 

de 34 % até 2050. Para além disto, com as medidas implementadas, o objetivo é reduzir o número de 

horas de desconforto na habitação em 26% até 2030, em 34 % até 2040 e em 56 % até 2050.  
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Está previsto o desenvolvimento de um quadro de incentivos e benefícios fiscais, tendo em vista a 

concretização dos objetivos da ELPRE. 

Alguns exemplos: 

 Criação de linhas de financiamento específicas, como por exemplo apoiando a utilização de 

produtos, serviços, modelos de negócio e métodos construtivos que não produzam resíduos 

e não contribuam para a poluição ou o recurso a matérias-primas secundárias, provenientes 

de resíduos, ou materiais naturais regenerativos; 

 Criação de linhas de financiamento de acesso ágil e fortemente criadoras de dinâmica de 

mercado para medidas que promovam a eficiência energética dos locados, como a instalação 

de janelas eficientes, o reforço do isolamento térmico de paredes e de coberturas e o 

aproveitamento de fontes de energia renovável; 

 Desenvolvimento de apoios financeiros para incentivar e estimular a eletrificação e a 

substituição e a utilização de sistemas de produção de calor e frio a partir de fontes 

renováveis de energia; 

 Incorporação, nas diversas linhas de financiamento, de critérios de sustentabilidade 

ambiental, de gestão eficiente de recursos, incluindo os materiais e a água, a promoção de 

técnicas sustentáveis na construção e os edifícios sustentáveis, promovendo ainda o recurso 

a materiais de base biológica; 

 Criação de incentivos fiscais para a eficiência energética e introdução de energia de fontes 

renováveis, assim como um regime fiscal mais favorável para os prédios destinados à 

produção de energias renováveis e para edifícios com necessidades quase nulas de energia. 

 

Em acréscimo, encontramos já alguns programas específicos para a reabilitação e promoção da 

habitação, nomeadamente: 

 Programas que disponibilizam empréstimos em condições mais favoráveis face às do 

mercado, para a renovação integral de edifícios; 

 Programas que disponibilizam quantias a fundo perdido, para a renovação de edifícios e 

arrendamento a pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem 

de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada; 

 Programas que têm como objetivo o financiamento de operações de renovação de edifícios 

com mais de 30 anos, que se deverão destinar a fins habitacionais e cujas frações se destinam 

a arrendamento em regime de renda condicionada; 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais 
informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt 

 Instrumentos para reabilitação de património público devoluto ou disponível, para posterior 

arrendamento a custos acessíveis para habitação permanente e para residência temporária de 

estudantes. 

 
 

Está previsto um investimento total estimado de 143.492 milhões de euros até 2050, sendo a maior 

parcela referente à renovação do parque de edifícios residenciais, no valor de 110.078 milhões de 

euros, enquanto se prevê 33.414 milhões para o parque de edifícios não residenciais. 

No entanto, considerando as poupanças resultantes da redução do consumo de energia, estima-se, ao 

fim de 30 anos, um retorno financeiro do investimento efetuado de 112.289 milhões de euros nos 

edifícios residenciais, e de 108.547 milhões de euros nos edifícios não residenciais, evidenciando o 

benefício económico do investimento na renovação energética dos edifícios. 

 

Lisboa,08 de março de 2021 
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