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BREEAM
Sustentabilidade - uma prioridade de todos



2

Schréder & Sustentabilidade

Como uma empresa independente e familiar, ainda somos guiados pelo 
espírito e princípios empreendedores do nosso fundador Jules Schréder.

A especialização, a paixão, a inovação e a sustentabilidade levam a nossa 
empresa a utilizar o poder da luz para a segurança e bem-estar de todos, 
desde espaços públicos a ambientes de maior risco, como armazéns, fábricas 
e estaleiros de transporte onde as consequências de um local de trabalho 
escuro ou mal iluminado podem levar a graves lesões.

Como fabricante responsável de iluminação, promovemos práticas de 
proteção ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto, desde a 
seleção das matérias-primas, passando pelo fabrico da luminária, até à sua 
utilização e ao seu tratamento em fim de vida.

O nosso compromisso é desenvolver produtos com menor impacto ambiental 
e ser transparentes sobre os mesmos.

A Sustentabilidade sempre foi um valor 
fundamental na Schréder
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O que é o BREEAM? 
O BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) é um dos principais métodos mundiais 
de avaliação da sustentabilidade para edifícios, comunidades 
e projetos de infraestruturas. É propriedade do BRE (Building 
Research Establishment, Reino Unido).
Como selo de qualidade, incentiva o mercado a focar-se na 
sustentabilidade na conceção de edifícios, bem como no 
impacto ambiental dos produtos nos edifícios. 
O BREEAM avalia o conceito global de construção, tendo em 
conta 9 categorias principais com questões multiplicadas. Os 
créditos são atribuídos e ponderados para cada categoria, a 
fim de gerar a pontuação final para o edifício. Os níveis vão de 
passagem a excelente.

Categorias, pontuação 
máxima & níveis de 
certificação*

Reduzir os custos 
operacionais, melhorar o 
bem-estar e aumentar o 

valor da propriedade
BREEAM
(August 2020):

2,310,170

591,906

REGISTERED

CERTIFICATES

16MAN

HEA

ENE

TRA

WAT

MAT

WST

LE

POL

INN

17

28

12

10

17

7

13

12

10

*A pontuação máxima disponível pode diferir ligeiramente de acordo com ao tipo de edifício.
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Schréder &  BREEAM

Utilizando soluções Schréder, podem ser alcançados até 17 créditos na avaliação 
BREEAM (de acordo com a BREEAM International New Construction 2016*).
A análise e a fundamentação nesta brochura foram elaboradas pela empresa de 
engenharia independente Encon.

CATEGORIAS
MAX

CREDIT
ILUMINAÇÃO
INTERIOR*

ILUMINAÇÃO
EXTERIOR*

SOLUÇÕES DE 
CONTROLO*

GESTÃO
(MAN)

MAN03
Práticas responsáveis de 

construção
6 2 2 2

MAN04
Comissionamento e entrega 4 3 3 3

MAN05
Assitência pós-venda 3 2 2 2

SAÚDE &
BEM ESTAR (HEA)

HEA01
Conforto visual 4 1 1 1

HEA06
Acessibilidade 2 1 1 1

ENERGIA
(ENE)

ENE01
Redução do uso de energia 

e emissões de carbono
15 2 2 2

ENE02
Monitorização energética 2 0 0 2

ENE03
Luz natural exterior 1 0 1 1

MATERIAIS (MAT)
MAT01

impacto ciclo de vida 6 1 1 1

POLUIÇÃO (POL)
POL04

Poluição luminosa noturna 1 0 1 1

INOVAÇÃO
(INN)

10 1 1 1

Informação técnica adicional: www.schreder.com*Os créditos podem diferir ligeiramente de acordo com a adaptação nacional da BREEAM.
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Schréder &  BREEAM

Informação técnica adicional: www.schreder.com
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BREEAMcritérios em detalhe
MAN 03

PRÁTICAS 
RESPONSÁVEIS
DE CONSTRUÇÃO

MAN 04
COMISSIONA-
MENTO E 
ENTREGA

CRÉDITOS

CRÉDITOS

2

3

2

3

2

3

6

4

Reconhecer e encorajar os locais de construção geridos com 
considerações ambientais e sociais, de uma forma responsável e 
fiável.

Para encorajar um processo de entrega e comissionamento 
devidamente planeado que reflita as necessidades dos 
ocupantes do edifício

Monitorização dos impactos no estaleiro de construção - 
máx. 2 créditos

• Transporte de material de construção e resíduos.

Calendário de comissionamento e testes e 
responsabilidades - máx. 1 crédito

• Calendário existente de comissionamento
• Identificação das normas apropriadas
• É nomeado um membro competente da equipa do projeto

Serviços de comissionamento de edifícios - máx. 1 crédito

• Para edifícios com serviços e sistemas complexos, é 
nomeado um gestor especializado em comissionamento

• Para serviços de construção simples, esta função pode ser 
desempenhada por um membro da equipa de projeto

Entrega - máximo. 1 créditot

• É desenvolvido um guia de construção ou de utilização 
doméstica

• É preparado um programa de formação para os ocupantes 
dos edifícios

É realizada uma análise ambiental para todos os produtos 
Schréder. Todos os materiais, processos e requisitos 
de transporte (desde os fornecedores até à fábrica de 
montagem e desde a montagem até ao local do cliente) são 
cuidadosamente examinados e integrados numa análise do 
ciclo de vida.
Os documentos estão disponíveis a pedido das nossas 
equipas de vendas locais. 

Desenvolvemos uma abordagem abrangente para fornecer 
soluções de âmbito completo, desde a conceção até aos 
serviços pós-venda. 
Definimos um plano, incorporando os ficheiros de Modelação 
de Informação do Edifício (BIM) se necessário e gerimos todo 
o projeto, incluindo a instalação, comissionamento, testes e 
validação. Também prestamos serviços pós-venda. 
O nosso objetivo é facilitar uma instalação sem problemas 
com o mínimo de perturbações e dar-lhe paz de espírito. 

OBJETIVO

OBJETIVO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

Solução Schréder: análise ambiental

Solução Schréder: um fornecedor de soluções chave na mão
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MAN 05

ASSITÊNCIA            
PÓS-ENTREGA CRÉDITOS 2 2 2

3

Prestar cuidados pós-entrega ao proprietário ou ocupantes 
durante o primeiro ano de ocupação e assegurar que o edifício 
funciona e se adapta corretamente

Cuidados pós-venda – máx. 1 crédito

• Existem infraestruturas operacionais e recursos em vigor para 
prestar assistência pós venda aos ocupantes do edifício

• Monitorização dos dados relativos ao consumo de energia e 
água durante um mínimo de 12 meses

Comissionamento sazonal – máx. 1 crédito

• As atividades de comissionamento sazonal serão concluídas 
durante um período mínimo de 12 meses, uma vez que o 
edifício fique substancialmente ocupado

A Schréder Smart Label permite que os proprietários de 
edifícios recuperem todas as informações chave sobre a 
iluminação. Em caso de avaria na luminária, podem utilizar a 
assistência de resolução de problemas e seguir as instruções 
para descobrir a causa principal, corrigir o problema e, se 
necessário, solicitar peças sobressalentes para reparar a 
luminária. 
Como parte do nosso programa pós-venda, os engenheiros 
da Schréder podem realizar visitas anuais para verificar o seu 
desempenho na iluminação.

OBJETIVO

CRITÉRIO

Solução Schréder:  Smart Label 

HEA 01

CONFORTO
VISUAL CRÉDITOS 1 1 1

4

Para assegurar que a luz do dia, a luz artificial e os controlos são
considerado na fase de design para garantir o melhor 
desempenho visual e conforto para os ocupantes da construção

Balastros de alta frequência para todas as lâmpadas 
fluorescentes ou iluminação LED 

Níveis de iluminação externa e interna, zonagem e controlo

• Parâmetros de iluminação em conformidade com as melhores 
práticas nacionais

• Níveis de iluminação (i.e. lux)
• Limites do UGR (i.e. evitar o encandeamento)
• Relação de uniformidade (i.e. distribuição uniforme)

• Norma local EN 12464 (níveis de lux)
• A iluminação interna é zonada para permitir o controlo pelos 

ocupantes

O nosso sistema de sensores permite que os acessórios 
LED funcionem em harmonia com a luz natural disponível. 
Como resultado, a iluminação permanece ao nível ideal em 
todos os momentos. A nossa tecnologia utiliza sensores 
fotográficos para monitorizar de perto o nível de luz natural, 
ajustando automaticamente a saída de fluxo dos LED.
Projetamos as nossas lentes para otimizar o desempenho 
sem comprometer o conforto visual: temos soluções que 
oferecem um UGR* de 16.

OBJETIVO

CRITÉRIO

Solução Schréder: sensor luminosidade & design das lentes

*UGR = índice de encandeamento
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HEA 06

ACESSIBILIDADE

ENE 01
REDUÇÃO NO USO 
DE ENERGIA E 
CARBONO

CRÉDITOS

CRÉDITOS

1

2

1

2

1

2

2

15

Reconhecer e incentivar medidas eficazes que promovam o 
acesso seguro e confortável de e para o edifício

Reconhecer e incentivar edifícios que minimizem o seu consumo 
operacional de energia através de um design eficiente

Acesso seguro – máx. 1 crédito

• A iluminação para estradas de acesso, percursos pedonais e 
ciclovias de acordo com as melhores práticas nacionais

Definição do desempenho energético do edifício usando um 
software de cálculo de energia de construção

• Edifício avaliado em comparação com o equivalente teórico
• Edifício nacional = regulamentos locais ou Norma ASHRAE 

(se os regulamentos locais forem menos rigorosos)

• Mínimo de 6 créditos necessários para uma classificação 
EXCELLENT

• Mínimo de 10 créditos necessários para uma classificação 
OUTSTANDING

• Necessário estudo de modelação de energia & engenheiro 
qualificado

• Software de modelação = Metodologia nacional de cálculo 
ou APROVADO PELO BRE (específico por país)

• Software aprovado: Designbuilder, TRNSYS, EPB-Software 3G

A iluminação desempenha um papel importante para garantir 
o acesso seguro de e para o edifício em todos os momentos. 
Os nossos engenheiros podem propor a melhor combinação 
de lumen packages e distribuição de luz para garantir um 
alto nível de uniformidade, evitando manchas no chão e, 
portanto, satisfazendo o desafio da segurança. Um detetor de 
movimento pode ser adicionado à solução para garantir que 
a luz aumenta gradualmente para criar um ambiente seguro 
quando necessário.

Estamos constantemente a desenvolver novas tecnologias 
para reduzir o consumo de energia das nossas luminárias. 
Além disso, as nossas luminárias podem ser configuradas 
para reduzir o fluxo ou desligar completamente quando não 
for detetado nenhum movimento após um determinado 
período de tempo. Estas tecnologias garantem que a energia 
não é desperdiçada na iluminação de espaços vazios, como 
áreas de armazenamento pouco utilizadas.

OBJETIVO

OBJETIVO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

Solução Schréder: uniformidade & sensor de movimento

Solução Schréder: eficiência energética
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ENE 02 

MONITORIZAÇÃO 
ENERGÉTICA

ENE 03

ILUMINAÇÃO 
EXTERIOR 

CRÉDITOS

CRÉDITOS

0

0

0

1

2

1

2

1

Reconhecer e incentivar a instalação de sub-leituras energéticas 
que facilitem a monitorização do consumo operacional de 
energia

Reconhecer e incentivar a especificação equipamentos de 
iluminação energeticamente eficientes para áreas exteriores

• A eficácia luminosa inicial média da luminária exterior dentro 
da zona de construção não é inferior a 60 lúmens/Watt

• Todos os equipamentos de iluminação exterior são 
automaticamente controlado para evitar a iluminação 
constante durante o dia ou em áreas de tráfego intermitente

Graças aos nossos sistemas de controlo, o consumo de 
energia do sistema de iluminação pode ser monitorizado 
de perto. Além disso, podem utilizar o mesmo protocolo de 
comunicação que outros serviços para fazer parte de um 
plano global de gestão de energia integrado (com controlo 
de iluminação e outros serviços de construção). O relatório 
personalizado permite que os gestores de instalações 
rastreiem e monitorizem continuamente os custos de energia 
e as poupanças em toda a instalação.

Como a iluminação exterior é tão importante como a 
iluminação interior, também temos soluções para iluminar 
áreas exteriores como caminhos, compartimentos de carga 
e parques de estacionamento. Dispomos de um vasto 
portfólio de soluções que podem ser implementadas para 
todas as suas necessidades de iluminação. Estas soluções 
são otimizadas em termos energéticos e ambientalmente 
adaptadas para minimizar a poluição luminosa (CPLL).

OBJETIVO

OBJETIVO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

Solução Schréder: sistemas de controlo - OWLET & ABS

Solução Schréder: espaços exteriores otimizados

Sub-leitura dos principais sistemas de consumo de energia 
– máx. 1 crédito

• Quando o consumo total de qualquer categoria de utilização 
final é mais de 10% do consumo anual de energia para um 
determinado tipo de combustível, é necessário para esta 
utilização final ser submedido

• Sub-leitura dos pisos – máx. 1 crédito

• Na maioria das circunstâncias, a sub-leitura deve ser por 
piso, ou por planta de piso, onde existam vários núcleos, 
serviços ou negócios.
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POL 04

REDUÇÃO DA 
POLUIÇÃO 
NOTURNA CRÉDITOS 0 1 1

1

Garantir que a iluminação exterior apenas ilumina as áreas 
necessárias e que a iluminação ascendente é minimizada, 
reduzindo a poluição luminosa obtrusiva desnecessária, o 
consumo de energia e os incómodos para as propriedades 
vizinhas

Toda a iluminação externa
(exceto para iluminação de segurança e vigilância) pode 
ser desligado automaticamente entre as 23:00 e as 07:00
A iluminação de segurança e vigilância está em 
conformidade com a CIE 150-2003 e a CIE 126-1997
Luminância máxima (cd/m²) tal como delineada no 
manual

A experiência da Schréder em estudos fotométricos e 
iluminação é fundamental para fornecer a luz certa para cada 
local. Os nossos sistemas de controlo permitem programas 
de dimming e cenários de luz à medida. Além disso, 
desenvolvemos acessórios para garantir que a luz ilumina o 
que é preciso sem brilho, desperdício ou ULR.
A Schréder criou um software de certificação que lhe permite 
verificar se a configuração de uma luminária garantirá a 
conformidade dark skie.

OBJETIVO

CRITÉRIO

Solução Schréder: Solução Pure Night

MAT 01

IMPACTO CICLO 
DE VIDA CRÉDITOS 1 1 1

6

Reconhecer e incentivar a utilização de robustas e adequadas 
ferramentas e requisitos de avaliação de ciclo de vida e 
especificação de materiais com baixo impacto ambiental ao 
longo de todo o ciclo de vida da construção

Medição do impacto ambiental do ciclo de vida dos elementos 
de construção

• Construção do edifício, serviços e paisagismo

• Avaliação de uma gama de opções materiais para o 
edifício com uma ferramenta de avaliação do ciclo de vida 
(LCA) > calculadora BREEAM MAT1 necessária (5 créditos)

Após uma análise cuidadosa da potencial circularidade 
das nossas luminárias, decidimos introduzir uma etiqueta 
de produto “Circle Light”. Esta etiqueta funciona como 
um indicador circular para os nossos clientes. Promove 
claramente os produtos que são otimizados para a economia 
circular através de 12 critérios. Esta etiqueta complementa 
a análise do ciclo de vida do nosso produto para dar uma 
imagem completa da sua sustentabilidade.

OBJETIVO

CRITÉRIO

Solução Schréder: Circle Light Label
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BUILDING
RESEARCH

ESTABLISHMENT
ENVIRONMENTAL

ASSESSMENT
METHOD

INN 01

INOVAÇÃO CRÉDITOS 1 1 1

10

Apoiar a inovação no sector da construção, através do 
reconhecimento dos benefícios relacionados com a 
sustentabilidade (que não são recompensados por questões 
padrão da BREEAM).

• Desempenho exemplar nas questões E/OU existentes da 
BREEAM 

• Aplicações de inovação
• Para cada pedido: avaliação do BRE necessária

A inovação está no ADN do Schréder. Nos últimos 113 anos, 
a Schréder tem sido pioneira na tecnologia de iluminação. 
Centenas de patentes foram registadas. Em 2015, lançámos 
o SHUFFLE: o primeiro sistema de iluminação modular 
inteligente no mercado que integra tecnologias de ponta para 
além da iluminação – Conectividade (4G e WIFI), Segurança 
(CCTV-câmaras e botão de pânico), Mobilidade elétrica 
(carregador EV), Comunidade (altifalantes para anúncios e 
música), sensores ambientais.

OBJETIVO

CRITÉRIO

Solução Schréder: Inovação na Schréder



12

www.schreder.com 

Copyright © Schréder S.A. 2019 -  Schréder Iluminação S.A. - Rua da Fraternidade Operária 3 - 2790-089 CARNAXIDE (Portugal)- As indicações, descrições e ilustrações 
precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os nossos produtos podem apresentar 
caraterísticas diferente de acordo com os países a que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.


