


A energia é indispensável para o funcionamento da generalidade das empresas, e em 
particular para os edifícios de comércio e serviços, responsáveis por mais de 40% do 
consumo de energia final na Europa. 
 

É assim essencial que exista uma gestão eficiente de energia dos edifícios, de forma a 
reduzir os valores de energia consumidos e aumentar a competitividade das empresas.  

 

Para tal, foi lançado o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS)(1), regulado pelo Decreto-Lei 188/ 2013, que visa assegurar uma melhoria 
do desempenho energético dos edifícios. 

(1) Substituição do antigo RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios) 



Edifícios existentes de Comércio e Serviços 
Com área útil superior a 500 m2 em supermercados, hipermercados, centros comerciais 
e piscinas cobertas e superior a 1.000 m2 nos restantes edifícios 

Edifícios Públicos 
Com área útil superior a 500 m2 

Edifícios novos ou sujeitos a grandes intervenções 
Associado a pedido de licença 

Edifícios transacionados 
Sujeitos a processo de venda e arrendamento 



A oferta da EDP inclui a análise energética, bom funcionamento e certificação das suas instalações. 

Certificado energético Auditoria energética 
Gestão da manutenção  

dos sistemas  
de climatização  

• Emissão de certificados 
energéticos de edifícios 
existentes 

 

• Garantia de bom 
funcionamento dos  sistemas 
de climatização através da 
sua manutenção 

• Caracterização dos consumos 
energéticos e identificação 
de oportunidades de 
melhoria 
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Iluminação eficiente 

Força motriz (motores de alto rendimento 

e variadores eletrónicos de velocidade) 

Energia térmica e climatização 

(produção, distribuição e recuperação) 

Sistemas de ar comprimido 

 Medidas de eficiência 

• Identificação de medidas de poupança 
potenciais para a sua instalação 

• Apresentação de investimentos, poupanças 
e períodos de retorno estimados 

Análise de consumos 

• Caracterização detalhada dos consumos 
energéticos 

• Identificação dos equipamentos e 
processos com maior consumo 



Plano que inclui  as tarefas de 
manutenção dos equipamentos 
de climatização, com o objectivo 
garantir o seu bom 
funcionamento 

A EDP assegura-lhe o desenvolvimento de um Plano de Manutenção Preventiva para a sua instalação, e um 
técnico que assegure o seu cumprimento. 

Responsável que garante a 
supervisão das atividades a 
realizar e assegura a gestão de 
todo o processo 

Plano de Manutenção 
Preventiva (PMP) 

Técnico de Instalação e 
Manutenção (TIM)(1) 

(1) Aplicável apenas a edifícios com potência de climatização superior a 250 kW 
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Como resultado do relatório de auditoria energética e da análise de 
envolvente técnica de edifícios (por ex. coberturas; envidraçados; 
paredes), é emitido um certificado energético, onde se destaca a 
seguinte informação: 

• Classe energética do edifício 

• Indicadores de desempenho energético 

• Consumos futuros estimados  

• Propostas de medidas de melhoria 

• Recomendação de sistemas técnicos 
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Cumprimento das obrigações regulamentares de certificação da sua 
instalação 

Obtenção de informação do desempenho energético do seu edifício 

Identificação e capacidade de implementação de medidas de melhoria 
para poupança de energia do seu edifício 





Aposte na eficiência energética e ganhe competitividade: 
• Reduza os seus custos de forma simples e eficaz 
• Tenha a garantia de um bom funcionamento energético das instalações 
• Usufrua de soluções totalmente adequadas às necessidades da sua empresa 

 
 

Pretendemos fazer da nossa experiência e liderança nos serviços de energia, o êxito dos nossos clientes. 

 

Experiência 
 

Somos a referência 
em energia 

 
 
 

Qualidade 
 

Garantimos as 
melhores soluções 

para os nossos 
clientes 

 
 

Compromisso 
 

Assumimos uma 
política de parceria 
e apoio aos clientes 

 

 
Solidez 

 
Colocamos 

o nosso êxito 
em benefício dos 

clientes 



As Pequenas e Médias Empresas (PME) assumem uma elevada importância na economia Portuguesa em termos 
de estrutura empresarial, fonte de emprego e criação de valor. 

Queremos contribuir para o seu sucesso. Conheça as Soluções de Eficiência PME, uma oferta de serviços de 
energia adequada às necessidades da sua empresa. 

Indústria Comércio e Serviços 
Alojamento 
e Restauração 

Agricultura 
Instituições de 
Ação Social 

Saiba mais em 

www.edp.pt/empresas 
ou ligue 808 50 08 08 




