
Na União Europeia, os edifícios são responsáveis por 40% das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) e 35% do consumo de matérias-primas. Em resposta a esta realidade, os Estados-membros 
comprometeram-se a reduzir as suas emissões em 20%, aumentar a eficiência energética em 20% 
e assegurar que 20% do consumo energético provém de energias renováveis até 2020.

Alinhada com esta estratégia, a eficiência energética, responsabilidade social e responsabilida-
de ambiental são alguns dos catalisadores que transformam actualmente o mercado imobiliário.  
Investir em edificação sustentável é hoje comum em muitas empresas.

SOLUÇÃO

PORQUÊ ESCOLHER O BUREAU VERITAS?

O que é a Certificação LEED?
A normativa de construção sustentável tem sido desen-
volvida para medir o sucesso e valorizar as abordagens 
ambientais de determinados projectos. LEED (Liderança 
em Energia e Design Ambiental) é um sistema de ava-
liação da sustentabilidade dos edifícios. LEED fornece 
um conjunto de critérios para a concepção, construção 
e operacionalidade de edifícios de um modo ambien-
talmente sustentável. LEED promove uma abordagem 
integrada para a construção “verde”, analisando o com-
portamento de sete aspectos da construção:

n Parcelas sustentáveis
n Energia e Atmosfera
n Qualidade do Ar Interior
n Importância Regional
n Eficiência no uso da água
n Materiais e Recursos
n Inovação na concepção

n Reconhecimento
Fundado em 1828, o Bureau Veritas é líder mundial em serviços de QSMS & SA. Tem Certificação 
ISO 9001 para todas as suas actividades e participou da criação da OHSAS 18001. O  Bureau Veritas 
mantém uma participação activa em organizações profissionais para desenvolver normas interna-
cionais e legislação.

n Capacidade técnica
A experiência prática, a disponibilidade de equipas locais altamente qualificadas e a qualidade das 
metodologias são os principais pontos fortes apreciados pelos clientes do Bureau Veritas.

n Presença
Com uma rede de 700 escritórios e laboratórios e mais de 40.000 funcionários em mais de 140 países, 
o Bureau Veritas atende 370 mil clientes em todo o Mundo.

Certificar a sustentabilidade ambiental dos edifícios

Bureau Veritas

Certificação LEED

OUTROS SERVIÇOS

n Consultoria em LEED New Construction  
(NC), Core&Shell (CS), Commercial Inte-
riors (CI), Existing Buildings Operation & 
Maintenance (EBOM)
n Análise prévia de viabilidade para certi-
ficação LEED, BREEAM, HQE entre outras
n Revisão de projecto e qualificação ener-
gética
n Auditorias energéticas
n Auditorias Green Rating©

n Technical Due Dilligence
n Avaliação de serviços externos
n Inspecção e controlo de instalações
n Inspecções e ensaios acústicos
n Formação

DESAFIO



O Bureau Veritas trabalha em colaboração com os proprietários, arquitectos, engenhei-
ros e empreiteiros gerais para projectar e construir edifícios sustentáveis de elevado de-
sempenho. Os nossos técnicos acreditados LEED (LEED AP) assessoram o processo de 
concepção e encaminham o processo de certificação LEED com a experiência e o conhe-
cimento da avaliação e maximização de créditos, bem como com a sua aplicação prática 
local. Além disso, o BV assume a responsabilidade de Commissioning Authority e desen-
volvimento de simulações de dinâmica energética nas condições exigidas pelo processo 
de certificação. O nosso centro técnico dá suporte à equipa de projecto LEED com conhe-
cimentos técnicos, análises de mercado e software avançados. 

Quais são os benefícios da Certificação LEED?
Os benefícios incluem, entre outros:
n  Reduzir o impacte ambiental
n  Optimizar o desempenho dos edifícios e reduzir os 

custos operacionais
n  Aumentar a taxa de ocupação e de satisfação dos 

inquilinos
n  Aumento do valor dos activos
n  Melhorar a produtividade

O Bureau Veritas pode dar um certificado LEED?
Não, apenas o USGBC pode emitir certificados LEED. 
O Bureau Veritas actua como um consultor e assistência 
técnica de confiança, fornecendo serviços profissionais e 
suporte na concepção, construção, entrada em serviço 
(commissioning) e operacionalidade.

Como é a certificação LEED?
A certificação LEED é concedida após análise dos do-
cumentos pelo USGBC. As informações apresentadas 
devem acreditar aspectos de projecto, construção e 
operacionalidade do edifício.

O NOSSO SERVIÇO

PERGUNTAS FREQUENTES

ALGUMAS REFERÊNCIAS

n  El Portazgo Inmobiliaria
Consultoria LEED CS 2009 para Edifi-
cio Ínsula de comércio e escritorios em 
Zaragoza (en curso)
n  Metrovacesa
Serviço de Commissioning Authority para 
o parque empresarial ‘Alvento’ em Ma-
drid (LEED NC 2.0 Silver)
n  CB Richard Ellis
Serviço de Commissioning Authority para 
piso de escritórios da Torre Picasso em 
Madrid (LEED CI Gold)
n  Multi Development
Consultoría BREEAM Europe Retail para 
Centro Comercial e de Lazer Espacio 
Coruña (Very Good)
n  ING Real Estate
Consultoría BREEAM Europe Retail para 
Centro Comercial ‘La Cámara’ em Val-
ladolid (Very Good)

CONTACTOS
Telefone: + 707 200 542 
E-mail: info@pt.bureauveritas.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES
visite: www.bureauveritas.pt
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15 DELEGAÇÕES 
Lisboa: +351 217 100 900
Porto: +351 223 771 970 
Leiria: +351 244 815 423 
Sines: +351 269 630 745 
Lagoa: +351 282 343 152


