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ABREVIATURAS 

ADENE - Agência para a Energia é uma instituição de tipo associativo de utilidade pública 

sem fins lucrativos, participada maioritariamente (69,66%) por instituições do Ministério da 

Economia e Inovação: Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), Direcção Geral de 

Empresa (DGE) e Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI).  

INEGI -  Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial. 

 
INETI - Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologias Industrial. 

 

RCCTE - Sigla para o Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos 

Edifícios. Aplica-se a todos os novos edifícios, ou àqueles que sejam objecto de remodelações 

significativas. Exceptuam-se deste regulamento os edifícios que, pelo fim a que se destinam, 

terem de estar abertos para o exterior durante longos períodos. 

 
PROGRAMA P 3P  - Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios. 

 
RGEU - Sigla para Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Estabelece as regras base 

para a construção de edifícios, nomeadamente as regras a ter em conta para as habitações 

terem condições de habitabilidade, salubridade, segurança contra o risco de incêndio e ainda 

de garantir condições mínimas de natureza estética. 

 
RSECE - (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios) - 

Regulamento que estabelece as regras a ter em conta no dimensionamento e instalação dos 

sistemas energéticos de climatização em edifícios e as condições a observar de modo a que: as 

exigências de conforto térmico e de qualidade do ambiente impostas no interior dos edifícios 

possam vir a ser asseguradas em condições de eficiência energética; sejam garantidas a 

qualidade e a segurança das instalações; seja salvaguardado o respeito pelo meio ambiente. 

 
PROGRAMA E 4 -  Programa E 4, Eficiência Energética e Energias Endógenas. 

 
RCTCAD - Programa AutoCAD como ferramenta de apoio ao projecto e concepção de 

edifícios bioclimáticos”. 

 
SLR-P - Método de cálculo baseado mo método  Solar Load Ratio, porém, adaptada às 

condições climáticas de Portugal. 

  


