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1. A ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

Missão

Desenvolvimento do mercado das janelas eficientes

• Promover a aplicação de janelas eficientes 

• Aumentar a percentagem de quota de mercado das janelas eficientes

• Potenciar a inovação e desenvolvimento tecnológico necessário para uma 

correcta valorização do desempenho técnico das Janelas Eficientes

Promoção da Qualidade e da Inovação tecnológica

• Contribuição no desenvolvimento, aplicação e divulgação das normas de 

Qualidade

• Apoiar a obtenção de certificações e garantias da Qualidade pelos 

organismos oficiais 

Promoção e divulgação das vantagens das janelas eficientes

• Aumento do conforto térmico e acústico e consequente poupança 

energética, contribuindo para a eficiência energética dos edifícios

• Contribuição para um meio ambiente sustentável e subscrição do 

Compromisso Voluntário de Reciclagem



1. A ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

Pós-graduação Engenharia das Fachadas

Curso Instaladores de Janelas Eficientes CLASSE+

ACADEMIA ANFAJE

CLASSE+, etiqueta energética de janelas

Programa CASA EFICIENTE

Projectos Request2Action, iBRoad

CPCI

EUROWINDOOR

FÓRUM IBERO-AMERICANO DE JANELAS, PORTAS E FACHADAS



2. CLASSE+, o que mudou?

A maioria dos edifícios em Portugal necessita de janelas eficientes.

Contextualização

Existem 3 milhões de habitações, em Portugal, com janelas antigas sem vidro duplo.



2. CLASSE+, o que mudou?

1. Crescimento do mercado imobiliário

2. Crescimento da actividade da construção – reabilitação urbana

3. Novas directivas europeias relativas à eficiência energética

4. Novos requisitos obrigatórios para as janelas – REH/RECS

Contextualização



2. CLASSE+, o que mudou?

Novos requisitos obrigatórios para as janelas

Contextualização

Valores obrigatórios para os valores Uw

Uw = 2,80

I1 

Uw = 2,40

I2 I3

PORTUGAL | Zonas climáticas de Inverno

Uw = 2,20

Classes de       

permeabilidade ao ar Classe 3 Classe 3 Classe 3

Decreto-Lei 

118/13
Código Técnico REH / RECS

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/sinal-de-perigo&ei=UC1sVfO2GMvlsAS8gIH4Bg&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNE-u9cBqgXLwUkQ2Bbw3YBLyYBO-w&ust=1433239235001227


2. CLASSE+, o que mudou?

Novos requisitos obrigatórios para as janelas

Contextualização

Factor Solar máximo do vão [gT máx.]

Classe de inércia         

do edifício 

FRACA 0,15

I1 

0,10

I2 I3

PORTUGAL | Zonas climáticas de Inverno

0,10

MÉDIA 0,56 0,56 0,50

FORTE 0,56 0,56 0,50

Decreto-Lei 

118/13
REH / RECS

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cristaleriagalindo.com/productos-cristaleria-galindo-teruel/doble-acristalamiento/baja-emisividad/&ei=a0FsVfv-I4vaUf69gdAE&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNEM1a7wys2WyssVKkuFXDaobViEAA&ust=1433244359600543


2. CLASSE+, o que mudou?

Novos requisitos obrigatórios para as janelas

Contextualização

Valores mínimos para as condensações de ventilação natural

Decreto-Lei 

118/13
REH / RECS

Janelas mais eficientes + ventilação

Valor mínimo de taxa de renovação do ar interior

≥ 0,4 renovações por hora



2. CLASSE+, o que mudou?

A Etiqueta Energética de Janelas CLASSE +

Reforço da credibilidade do produto +                                                                         

distinção da oferta no mercado +                        

articulação com o SCE

2016 2017 - 2018

Decreto-Lei 118/13 CLASSE +

• Novos valores 

máximos 

obrigatórios para 

o Uw das janelas

• CLASSE+, nova marca 

para a etiqueta 

energética de janelas

• OBRIGATÓRIA para todas 

as janelas instaladas que 

beneficiem de apoios 

financeiros provenientes 

dos Programas:

SEEP

• Criado o Sistema 

de Etiquetagem 

Energética de 

Produtos –

Subsistema 

JANELAS

2013

PARCERIA



• Quando é emitido o CERTIFICADO ENERGÉTICO do edifícios há uma conexão automática com a 

informação das Etiquetas Energéticas de todas as janelas instaladas.

• Garantia da qualidade das janelas instaladas e das suas características técnicas ao cliente.

2. CLASSE+, o que mudou?

Etiqueta energética +  Certificado energético 



2. CLASSE+, o que mudou?

Etiqueta energética +  Marcação CE

Com a etiqueta energética é possível comparar 

características técnicas que advêm da norma de 

produto de janelas – NP EN 14351-1 – que define a 

obrigatoriedade da Marcação CE.



▪ Renovar a plataforma (centrada nos utilizadores – clientes 

particulares e empresas)

▪ Simplificar e agilizar a emissão das etiquetas pelas empresas

▪ Reformular o layout da etiqueta

▪ Reforçar a formação e valorizar os instaladores CLASSE+

▪ Incluir a etiqueta como requisito obrigatório em programas 

e apoios financeiros para a reabilitação

▪ Valorizar a marca e tornar a etiqueta mais relevante e 

reconhecida

▪ Realçar os benefícios de poupança, indirectos e societais das 

janelas etiquetadas – proposta de valor para os clientes 

particulares

▪ Promover janelas mais eficientes, sustentáveis e inovadoras

2. CLASSE+, o que mudou?



Compromisso com a escolha de janelas eficientes etiquetadas

3. Rede de Parceiros CLASSE+



3. Rede de Parceiros CLASSE+

O que é?

A rede de parceiros CLASSE+ reúne e promove o reconhecimento público de 

entidades empenhadas em promover a eficiência energética nas suas actividades

Quem pode participar?

Qualquer entidade pública ou privada, independentemente da sua natureza ou 

dimensão, desde que possa dar um contribuo efectivo e verificável para a 

promoção da eficiência energética no âmbito das suas actividades, 

especialmente através do uso ou do incentivo ao uso da etiquetagem energética 

de produtos

O que significa?

Os membros da rede de parceiros CLASSE+ afirmam o seu compromisso de 

promover a eficiência energética das suas actividades, bem como de influenciar as 

decisões e comportamentos de colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores e 

demais entidades com quem se relacionem, dando preferência a produtos com a 

etiqueta energética



3. Rede de Parceiros CLASSE+

Qual o compromisso?

Os membros da rede comprometem-se em realizar, pelo menos, duas acções 

concretas e verificáveis por ano relacionadas com a promoção da escolha e da 

utilização eficiente de equipamentos ou produtos com desempenho comprovada 

por etiqueta energética, sendo que pelo menos uma dessas acções deve incidir 

sobre produtos CLASSE+

As acções a realizar pelo membro aderente serão definidas em função do tipo de entidade e a 

ADENE apoiará na identificação de possíveis acções, bem como na respectiva execução prática

Quais as condições de adesão e como permanecer membro?

A adesão é gratuita, através de um simples acordo de parceria.                           

Anualmente, a entidade aderente deve enviar à ADENE uma nota com descrição 

das: 1) acções realizadas no ano anterior e; 2) acções que se propõe a fazer no ano 

seguinte. Com a aprovação dessa informação, a ADENE renova a adesão da 

entidade por mais um ano.



4. Metodologia de cálculo 

ADENE – Agência para a Energia

Ana Margarida Pinto



4. Metodologia de cálculo 

Baseada na Norma ISO18292 (2011) que determina necessidades de aquecimento e 
arrefecimento, tendo por base o clima e as características do edifício. 



4. Metodologia de cálculo 

A. Preparação de dados climáticos tendo em consideração as 

zonas climáticas existentes em Portugal

C. Identificação das propriedades térmicas da 
janela:

• Classe de permeabilidade ao ar
• Coeficiente de transmissão térmica da janela
• Fator solar vidro

B. Definição do edifício de referência de acordo com o 
preconizado na norma ISO 13791 e EN 15265



D. Cálculo do desempenho conforme norma ISO 13790 para método de avaliação do
consumo anual de energia para aquecimento e arrefecimento, considerando temperatura
de referência interior de 18ºC (inverno) e 25ºC (verão). Considerada existência de
proteção solar apenas ativa no verão.

4. Metodologia de cálculo 

UW: mais alto permite libertar a energia
g : mais baixo permite impedir a entrada
de energia por irradiação solar

Aquecimento p/ Ti=18ºC

UW

g 

Ideal

UW: mais baixo impede as perdas térmicas
g : mais alto permite a entrada de energia
por irradiação solar

UW

g 

Arrefecimento p/ Ti=25ºC

Ideal



4. Metodologia de cálculo 

Janela

Coeficiente de 
transmissão 

termica 
(Uw)[W/m2.ºC]

Fator 
solar do 

vidro 

Permeabilidade
ao ar

Consumo de 
aquecimento 

[kWh/m2.mês]

Consumo de 
arrefecimento
[kWh/m2.mês]

Classe 
Energética

Tipo I 5,1 0,85 Classe 1 25,16 10,62 F

Tipo II 4,1 0,85 Classe 1 21,2 10,71 E

Exemplos práticos de avaliação do desempenho das janelas

Representam janelas de vidro simples com caixilharia sem corte térmico 
características dos edifícios antigos do parque habitacional 



4. Metodologia de cálculo 

Exemplos práticos de avaliação do desempenho das janelas

Janela

Coeficiente de 
transmissão 

termica 
(Uw)[W/m2.ºC]

Fator solar 
do vidro 

Permeabilidade 
ao ar 

Consumo de 
aquecimento 

[kWh/m2.mês]

Consumo de 
arrefecimento
[kWh/m2.mês]

Classe 
Energética

1 2,8 0,3 Classe 4 15,92 7,03 C

2 2,8 0,42 Classe 4 12,44 8,82 B

3 2,8 0,56 Classe 4 9,81 10,56 B

4 2,8 0,75 Classe 4 6,09 12,65 B

Zona Climática – I1



4. Metodologia de cálculo 

Exemplos práticos de avaliação do desempenho das janelas

Janela

Coeficiente de 
transmissão 

termica 
(Uw)[W/m2.ºC]

Fator 
solar do 

vidro 

Permeabilidade 
ao ar 

Consumo de 
aquecimento 

[kWh/m2.mês]

Consumo de 
arrefecimento
[kWh/m2.mês]

Classe 
Energética

5 2,4 0,3 Classe 4 13,44 7,11 B

6 2,4 0,42 Classe 4 10,55 8,94 B

7 2,4 0,56 Classe 4 8,1 10,72 B

8 2,4 0,75 Classe 4 4,48 12,85 A

Zona Climática – I2



4. Metodologia de cálculo 

Exemplos práticos de avaliação do desempenho das janelas

Janela

Coeficiente de 
transmissão 

termica 
(Uw)[W/m2.ºC]

Fator solar 
do vidro 

Permeabilidade
ao ar

Consumo de 
aquecimento 

[kWh/m2.mês]

Consumo de 
arrefecimento
[kWh/m2.mês]

Classe 
Energética

9 2,2 0,3 Classe 4 12,23 7,17 B

10 2,2 0,42 Classe 4 9,67 9,01 B

11 2,2 0,56 Classe 4 7,24 10,82 A

12 2,2 0,75 Classe 4 3,69 12,97 A

Zona Climática – I3



4. Metodologia de cálculo 

Exemplos práticos de avaliação do desempenho das janelas

Janela

Coeficiente de 
transmissão 

termica 
(Uw)[W/m2.ºC]

Fator 
solar do 

vidro 

Permeabilidade 
ao ar 

Consumo de 
aquecimento 

[kWh/m2.mês]

Consumo de 
arrefecimento
[kWh/m2.mês]

Classe 
Energética

15 1,65 0,42 Classe 4 7,18 9,26 A+

16 1,65 0,56 Classe 4 4,82 11,13 A+

17 1,65 0,75 Classe 4 1,97 13,34 A+



4. Metodologia de cálculo 

PROPOSTA AOS PERITOS QUALIFICADOS 

Incluam nas medidas de melhoria nos certificados energéticos:

✓ A referência à classificação/etiquetagem CLASSE+ - orienta/facilita a escolha do cliente 
dando relevância à questão da eficiência energética

✓ A proposta da classe B como mínimo (ou seja, classe B ou superior), pois tal não só é 
compatível com as soluções disponíveis no mercado (sem comprometer a eficiência), 
como assegura que, caso o certificado seja usado para efeitos de algum sistema de 
incentivo, o mesmo é compatível com os requisitos técnicos em vigor (veja em IFRRU 
2020 e Programa Casa Eficiente 2020)

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ifrru/documentos/CATALOGO-SOLUCOES-TECNICAS-EFICIENCIA-ENERGETICA-NA-HABITACAO.pdf
https://casaeficiente2020.pt/media/1203/6b.pdf


MUITO OBRIGADO!

ANFAJE é membro:

www.anfaje.pt


