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Workshop “ Eficiência e Certificação Energética ”   
O SGCIE prevê que as instalações CIE realizem, periodicamente, auditorias energéticas que 
incidam sobre as condições de utilização de energia e promovam o aumento da eficiência 
energética, incluindo a utilização de fontes de energia renováveis.  

  
  

Ouvir  
 

Mais informação sobre a versão audio 
Download do conteúdo em versão MP3 

A Energia é um factor importante para o crescimento da economia e um elemento vital para o 
desenvolvimento sustentável de um país.  

A Eficiência Energética para além de ser um tema mundial de grande importância e particularmente na 
Europa, é prioritária.  

No âmbito da Estratégia Nacional para a Energia, foi publicado o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de 
Abril, que regulamenta o SGCIE - Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Este 
Sistema aplica-se às instalações consumidoras intensivas de energia com consumos superiores a 500 
tep/ano, resultando da revisão do RGCE - Regulamento de Gestão dos Consumos de Energia.  

O SGCIE prevê que as instalações CIE realizem, periodicamente, auditorias energéticas que incidam 
sobre as condições de utilização de energia e promovam o aumento da eficiência energética, incluindo a 
utilização de fontes de energia renováveis.   

O SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios é um 
dos três pilares sobre os quais assenta a nova legislação relativa à qualidade térmica dos edifícios em 
Portugal e que se pretende venha a proporcionar economias significativas de energia para o país em 
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geral e para os utilizadores dos edifícios, em particular. Define regras e métodos para verificação da 
aplicação efectiva destes regulamentos às novas edificações, bem como, numa fase posterior, aos 
imóveis já construídos.  

Objectivos da sessão:  

- Participar na apresentação e discussão  de uma  temática actual e importante, face ao impacto das 
novas exigências regulamentares; 
- Esclarecer duvidas relativamente ao SGCIE e ao SCE. 
   

Local:  Delegação de Sintra da AERLIS, Av. Almirante Gago C outinho, CESN, Edificio 6, 2710 -418 
Sintra   

Aceda ao  workshop_energia  

Inscrições limitadas. Reserve já o seu lugar.  

Para se inscrever preencha o formulário de inscrição   

Valor de inscrição:   

- Público em Geral: 40 €  (inclui documentação)                                  

- Associados AERLIS com quotização regularizada: 32 €   

 Isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA  

Formas de pagamento:  

- Cheque à ordem de AERLIS, enviar A/C de Diogo Lousada, Edifício AERLIS, R. S. Salvador da Baia, 
2780-017 Oeiras  

- Transferência Bancária - NIB: 0018 0000 2396010300151 do Banco Totta 
   Enviar comprovativo, com indicação do(s) participante(s), A/c Diogo Lousada, fax: 210105034  

Notas:   

- O pagamento deverá ser efectuado até 3 dias úteis antes da data do evento para confirmação da 
inscrição.  

- Eventuais cancelamentos deverão ser comunicados à organização até 3 dias úteis antes da data do 
evento. Depois deste período, não haverá lugar a restituição do valor de inscrição.   
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