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O energuia é editado desde 2007 e tem uma
procura crescente, tanto pelo grande público,
como por engenheiros civis, arquitetos e outros
técnicos, ligados às soluções construtivas e
equipamentos para conforto térmico, águas
quentes e eficiência energética dos edifícios.
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engenheiros do ambiente, responsáveis pela gestão
de edifícios, empresas de gestão de condomínios e
outros interessados em construir, reabilitar ou
equipar edifícios.
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Distribuição
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de Edifícios

Guia de Eficiência Energética e Hídrica nos Edifícios

Conteúdos editoriais
Eficiência energética
Arquitetura bioclimática para conforto térmico,
aquecimento de águas sanitárias e eficiência
energética
Soluções construtivas em construção nova
e reabilitação
Fachadas
Coberturas
Envidraçados e caixilharia
Isolamentos interiores e exteriores de paredes e
isolamento de coberturas
Ventilação

Equipamentos para conforto térmico,
aquecimento de águas sanitárias e
eficiência energética
Sistemas AVAC
Sistemas solares térmicos e fotovoltaicos
Integração de sistemas de energias
renováveis
Domótica
Eficiência hídrica dos edifícios
Soluções construtivas
Equipamentos
Incentivos, programas e
apoios financeiros
Legislação
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