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O QUE É A ENERGIA?
●

Sempre que utilizamos o carro, ligamos
o computador, fazemos o jantar, vemos
televisão... estamos a utilizar energia.
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O QUE É A ENERGIA?
●

Não é de estranhar, portanto, que
a energia tenha uma tão grande
importância para nós. A energia
pode ser calor, movimento, luz,
convertendo-se nas mais diversas
formas de impulsionar a vida.
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FORMAS DE ENERGIA
●

A energia existe na Natureza
em diferentes formas e, para
ser utilizada, necessita de ser
transformada. Eis algumas das
formas de energia disponíveis:
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FORMAS DE ENERGIA
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

FONTES
RENOVÁVEIS
OU
ALTERNATIVAS - Fontes de
energia
inesgotáveis
ou
que
podem ser repostas a curto ou
médio prazo, espontaneamente ou
por intervenção humana.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Hídrica - É obtida a partir dos cursos
de água e pode ser aproveitada por
meio de um desnível ou queda de
água.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Eólica - Provém do vento. Tem sido
aproveitada desde a antiguidade para
navegar ou para fazer funcionar os
moinhos. É uma das grandes apostas
para a expansão da produção de
energia eléctrica.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Solar - Provém da luz do sol, que
depois
de
captada
pode
ser
transformada em energia eléctrica ou
térmica.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Geotérmica - Provém
do aproveitamento do
calor do interior da
Terra,
permitindo
gerar eletricidade e
calor.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Marés
É
obtida
através do movimento
de subida e descida do
nível da água do mar.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Ondas - Consiste no
movimento ondulatório
das massas de água,
por efeito do vento.
Pode
aproveitar-se
para
produção
de
energia eléctrica.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Biomassa
Trata-se
do
aproveitamento energético da floresta
e dos seus resíduos, bem como dos
resíduos da agro-pecuária, da indústria
alimentar ou dos resultantes do
tratamento de efluentes domésticos e
industriais.

●

A partir da biomassa pode produzir-se
biogás e biodiesel.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
●

Biomassa
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

FONTES
NÃO
RENOVÁVEIS,
FÓSSEIS OU CONVENCIONAIS Fontes
de
energia
que
se
encontram
na
Natureza
em
quantidades limitadas e que se
esgotam com a sua utilização.
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19

ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Carvão - É um combustível fóssil
extraído de explorações mineiras e foi o
primeiro a ser utilizado em larga
escala, é o que se estima ter maiores
reservas (200 anos) e o que acarreta
mais impactes ambientais, em termos
de poluição e alterações climáticas.
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Carvão
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Petróleo - Constituído por uma
mistura de compostos orgânicos, é
sobretudo utilizado nos transportes. É
uma das maiores fontes de poluição
atmosférica e motivo de disputas
económicas e de conflitos armados.

●

Estima-se que as suas reservas se
esgotem nos próximos 40 anos.
22

ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Petróleo
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Gás natural - Embora menos poluente
que o carvão ou o petróleo, também
contribui para as alterações climáticas.
É utilizado como combustível, tanto na
indústria, como em nossas casas.

●

Prevê-se que as suas reservas
esgotem nos próximos 60 anos.

se
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Gás natural
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Urânio - É um elemento químico
existente na Terra, constituindo a base
do combustível nuclear utilizado na
indústria de defesa e civil. Tem um
poder calorífico muito superior a
qualquer outra fonte de energia fóssil.
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ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS
●

Urânio
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Actualmente, a procura de energia
assenta fundamentalmente nas fontes
de energia não renováveis, as quais
têm tecnologia difundida, mas possuem
um
elevado
impacte
ambiental.
Importa
inverter
esta
tendência,
tornando o seu consumo mais eficiente
e substituindo-o gradualmente por
energias renováveis limpas.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Antes de se transformar em calor, frio,
movimento ou luz, a energia sofre um
percurso mais ou menos longo de
transformação, durante o qual uma
parte é desperdiçada e a outra, que
chega ao consumidor, nem sempre é
devidamente aproveitada.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Conversão de Energia
●

Um
dos
aspectos
mais
característicos da energia é
que pode passar facilmente
de uma forma para outra.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Uma pedra que cai, converte a sua
energia potencial em cinética à medida
que vai caindo.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Um dínamo que carrega uma bateria,
converte a energia cinética de um rotor
em movimento em energia química das
substâncias no seu interior e que por
sua vez será convertida em energia
eléctrica, etc.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Desta forma podemos dizer que
teremos três tipos de energias,
que são:
●

Energia Primária;

●

Energia Final;

●

Energia Útil;
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Potência
●

A energia que é cedida ou recebida em cada unidade
de tempo chama-se potência:

Em que:
P - potência (W); E - energia transferida (J) e t – tempo (s)
Unidades:
A potência tem como unidade SI o Watt (W), que é
equivalente ao J/s.
No caso dos veículos motorizados, a unidade de potência
37
usada é o cavalo-vapor (1 CV = 735 W).

CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

No sistema internacional de unidades:

●

Quando falamos de energia eléctrica
utilizamos a unidade quilowatt hora,
kWh.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Energia Primária
●

É o recurso energético que se
encontra disponível na natureza
(petróleo,
gás
natural,
energia
hídrica, energia eólica, biomassa,
solar) – fontes energéticas.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Energia Final
●

É a energia disponibilizada aos
utilizadores sob diferentes formas
(eletricidade,
calor,
etc.),
normalmente a energia que o
utilizador paga – resultante de
processo
de
conversão
–
os
vectores energéticos.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

Energia Útil
●

Energia de que dispõe o consumidor
depois da última conversão feita nos
seus próprios equipamentos – o
serviço energético.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

A energia consumida é convertida em
tep
(Toneladas
Equivalentes
de
Petróleo).

●

O TEP é uma unidade de energia
definida como o calor libertado na
combustão de uma tonelada de
petróleo cru, aproximadamente 42
Gigajoules.
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

COEFICIENTES DE REDUÇÃO A TEP
●

Para os combustíveis líquidos em toneladas:
Petróleo bruto - 1,007 tep/t
Gases de petróleo liquefeitos - 1,140 tep/t
Gás de refinaria - 1,130 tep/t
Gasolina - 1,073 tep/t
Carboreactores, petróleo e gasóleo - 1,045 tep/t
Thick fuelóleo - 0,969 tep/t
Thin fuelóleo - 0,984 tep/t
Gasolina pesada - 1,073 tep/t
Lubrificantes, betume, parafina e outros - 0,950 tep/t
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

COEFICIENTES DE REDUÇÃO A TEP
●

Para os combustíveis líquidos em litros:
1,000 litros de gasóleo - 0,835 t
1,000 litros de petróleo - 0,785 t
1,000 litros de gasolina super - 0,750 t
1,000 litros de gasolina normal - 0,720 t
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

COEFICIENTES DE REDUÇÃO A TEP
●

Para os combustíveis gasosos:
Gás natural - 0,82 tep/103m3
Gás da cidade, gás de coque - 0,42 tep/103m3
Gás de alto forno - 0,09 tep/103m3

●

Para a energia eléctrica:
1 KWh corresponde a 290 x 10-6tep
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CONCEITOS GERAIS SOBRE ENERGIA
●

EXEMPLO
●

Uma empresa que consome:
Eletricidade - 2550 MWh

<=> 739.5 tep

Gás Propano -

<=> 296.4 tep

260 ton

Total: 1035.9 tep
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CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO
●

Actualmente,
a
satisfação
das
necessidades energéticas do mundo
assenta sobretudo na exploração dos
combustíveis fósseis.

●

O problema é que estas necessidades
têm vindo a aumentar, ao passo que as
reservas se esgotam a um ritmo
acelerado.
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CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO
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CONSUMO DE ENERGIA EM PORTUGAL
●

Portugal é um país com escassos
recursos energéticos próprios, aqueles
que asseguram a generalidade das
necessidades energéticas da maioria
dos países desenvolvidos, como o
petróleo, o carvão e o gás natural.
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CONSUMO DE ENERGIA EM PORTUGAL
●

Esta situação de escassez conduz a
uma elevada dependência energética
do exterior, cerca de 86%, sendo
dependente das importações de fontes
primárias de energia fóssil, e com uma
contribuição das energias hídricas,
eólica, solar, geotérmica e biomassa,
que importa aumentar.
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CONSUMO DE ENERGIA EM PORTUGAL
●

Uma alternativa a esta situação é o
aumento da eficiência no consumo de
energia
e
o
aproveitamento
do
potencial de energias renováveis, que
em Portugal é assinalável, com
destaque para a energia solar, eólica,
hídrica e da biomassa.
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CONSUMO DE ENERGIA EM PORTUGAL
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CONSUMO DE ENERGIA EM PORTUGAL
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CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
●

A ideia de desenvolvimento sustentável tem
por base o princípio de que o Homem deve
gastar os recursos naturais de acordo com a
capacidade de renovação desses recursos, de
modo a evitar o seu esgotamento.

●

Assim, entende-se por desenvolvimento
sustentável
aquele
que
atende
às
necessidades do presente sem comprometer
a possibilidade de as gerações futuras
fazerem o mesmo.
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CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
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CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
●

As emissões de resíduos poluentes devem ser
reduzidas ao mínimo e não devem exceder a
capacidade de absorção e de regeneração dos
ecossistemas;

●

Os recursos não renováveis devem ser explorados
de um modo quase sustentável limitando o seu
ritmo de esgotamento ao ritmo de criação de
substitutos renováveis;

●

Sempre que possível deverá ser feita a reutilização e
a reciclagem dos resíduos resultantes da utilização
de recursos não renováveis. Os resíduos de algumas
actividades económicas podem em muitos casos
servir como matérias-primas de outras actividades. 60

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
●

A atividade económica, o meio ambiente e o
bem-estar global da sociedade formam o
tripé básico no qual se apoia a ideia de
desenvolvimento sustentável.

●

O desenvolvimento sustentável só pode ser
alcançado se estes três eixos evoluírem de
forma harmoniosa.
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CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
●

Assim,
o
conceito
de
desenvolvimento sustentável pode
ser representado da forma seguinte,
em que os três círculos representam as
dimensões ambiental, económica e
social associadas.
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
●

A energia é essencial ao bem-estar,
tanto económico como social das
populações. As exigências cada vez
maiores de consumo de energia, a
nível mundial, obrigam à utilização
crescente dos recursos energéticos,
com consequências nefastas para o
ambiente.
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
●

Uma das consequências mais gravosas
é o aumento do efeito de estufa, que
tem origem nas elevadas emissões de
alguns
gases
para
a
atmosfera
terrestre, resultantes da combustão de
recursos fósseis, como o petróleo ou o
carvão.
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
●

Mas, se por um lado o efeito de estufa
mantém a superfície da Terra aquecida e com
uma temperatura amena, por outro a
excessiva concentração de dióxido de
carbono e outros gases na atmosfera
terrestre, reduz a libertação de calor para o
espaço, provocando um aumento médio
desta temperatura e um aquecimento do
Planeta.
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
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O IMPACTO DA ENERGIA NO AMBIENTE
●

As
consequências
deste
aquecimento
tornam-se também cada vez mais evidentes
ao nível das alterações climáticas globais e
regionais, verificadas ao longo das últimas
décadas.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, O QUE É?
●

O significado mais imediato é o de
poupança.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, O QUE É?
●

Eficiência energética pode ser
então definida como a optimização
que podemos fazer no consumo de
energia.

●

Os principais gestos que podem
ser feitos no dia-a-dia para usar
eficientemente a energia, são:
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
1.º Evitar ter as luzes ou os
equipamentos ligados, quando não for
necessário.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
2.º Procurar utilizar os transportes
colectivos nos seus trajetos diários. E,
para distâncias curtas, optar por se
deslocar a pé.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
3.º Procurar isolar as portas e janelas,
paredes, tetos e pavimento da casa. Ao
fazê-lo, está a economizar energia e a
reduzir o investimento em sistemas de
climatização.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
3.º
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
4.º Antes de comprar um novo
equipamento, verificar a etiqueta
energética e optar por aquele que
apresenta menor consumo de energia.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
4.º
●

Compre electrodomésticos ‘A’ ou ‘A+’;

●

Um frigorífico velho pode consumir 2 a
2,5 vezes mais energia que um
frigorífico da categoria “A”.

●

Quando
comprar
um
computador
escolha um portátil porque o seu
consumo de energia é inferior ao de um
computador com torre.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
4.º
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
5.º
Substituir
as
lâmpadas
incandescentes
por
lâmpadas
economizadoras. Dão a mesma luz,
mas poupam 80% da energia eléctrica
utilizada e duram 8 vezes mais.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
6.º Desligar os equipamentos no
botão, ao invés de desligar apenas no
comando. Os aparelhos em modo
stand-by continuam a gastar energia.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
7.º Evitar abrir desnecessariamente a
porta do frigorífico e, quando o fizer,
seja o mais rápido possível. Verifique
periodicamente
o
estado
da(s)
borracha(s) das portas do frigorífico.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
8.º No Inverno, aproveitar a radiação
solar para aquecer a casa, através das
janelas. No Verão, evitar os ganhos
solares excessivos. Em ambas as
estações, evitar ter os aparelhos de
climatização a funcionar com as janelas
abertas.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
9.º

Sempre que
possível, proceder à
separação
dos
diferentes lixos.
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PRINCIPAIS GESTOS NO DIA-A-DIA
10.º Utilizar as máquinas de lavar,
sempre que puder, com a carga
completa e num programa de baixa
temperatura.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
●

Edifício Sustentável
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
●

Vários
aspectos
relevantes
de
construção de um edifício sustentável:
A - Bons acessos para peões, bicicletas e
automóveis;
B - As árvores providenciam proteção em dias
de vento forte e sombra – o sombreamento é
particularmente útil nas fachadas poente e
nascente;
C - Usar um bom material de isolamento no
envelope exterior;
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
●

Vários
aspectos
relevantes
de
construção de um edifício sustentável:
D - Coberturas com um revestimento de baixa
absorção de radiação solar;
E - Utilizar iluminação natural (clarabóias) e
janelas com sombreadores;
F - Ventilação natural;
G - Uso de equipamentos centralizados de alto
rendimento.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
●

Edifício Sustentável

Aspectos essenciais para um edifício sustentável com a
fachada principal virada a sul
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

Reduzir o nosso consumo de energia
ajuda o ambiente e permite economizar
dinheiro ao mesmo tempo.

●

A seguir vamos indicar algumas dicas
para reduzir os consumos de energia
nas nossas casas.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS - Máquinas de Lavar Loiça
●

Considerar a possibilidade de substituir a
máquina de lavar loiça antiga por um novo
modelo da Classe A.

●

Utilizar a máquina de lavar loiça apenas
com uma carga completa.

●

Se tiver pouca loiça para lavar, utilizar um
ciclo rápido ou ciclo de lavagem a frio para
fazer uma espécie de pré-lavagem.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS - Máquinas de Lavar Loiça
●

Deixar, em seguida, a loiça na máquina até
que tenha uma carga completa sem que isso
cause problemas de mau cheiro.

●

Seleccionar uma temperatura da água que
não seja demasiado alta, por exemplo
colocando o botão de controlo nos 50 ºC.

●

Sugerimos que evite utilizar o programa de
secagem. Abrindo a porta e permitindo uma
boa ventilação, poderá obter o mesmo
resultado e poupar 45% de energia.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Fornos Eléctricos
●

Os fornos eléctricos dispõem de uma
etiqueta energética que podem auxiliá-lo
na seleção do modelo mais eficiente
(Classe A).

●

Devem ser preferidos os fornos eléctricos
com ventilação em vez dos fornos
tradicionais pois ao fazerem a circulação
do
ar
quente,
estabelecem
uma
temperatura homogénea no interior do
101
forno, reduzindo o consumo de energia.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Fornos Eléctricos
●

Além disso, devido à ventilação interna, é
possível cozinhar diferentes alimentos ao
mesmo tempo, poupando assim tempo e
energia.

●

Desligue o forno alguns minutos antes de
concluída a cozedura para utilizar o calor
residual.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Fornos de Micro-Ondas
●

Sugerimos que utilize o forno de microondas sempre que as características dos
alimentos a cozinhar o permitam.

●

Os fornos de micro-ondas consomem
metade da energia consumida pelos fornos
tradicionais pois cozinham os alimentos
mais rapidamente e não necessitam de
qualquer pré aquecimento (o tempo de
cozedura é reduzido em 25%).
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Chaleiras
●

Não ferva mais água do que necessita. As
chaleiras consomem muita energia.

●

Veja se as peças da sua chaleira estão
limpas e sem calcário. Pode retirar o
calcário com vinagre branco. A mesma
regra pode ser aplicada às máquinas de
lavar.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Eléctricos e Electrónicos
●

Alguns electrodomésticos (TV, gravadores de
vídeo, computadores, fornos de micro-ondas,
etc.) podem ser deixados na posição de “stand
by” (modo de espera), o que é indicado por
uma pequena lâmpada acesa no painel do
aparelha.

●

Esta posição reduz o consumo de energia mas
não o elimina totalmente.

●

Numa casa, o consumo total em stand by pode
ser equivalente a ter uma lâmpada de 60 Watts
105
ligada continuamente.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
Tabela com consumos de alguns equipamentos que
fiquem no modo Standby:
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EXEMPLO:
●

A potência de uma televisão de 20'', em
funcionamento é de cerca 150W. A TV
permanece ligada durante os telejornais do
meio dia (12 ás 14H) e noturnos (19 ás 22H) e
no resto do dia fica em Standby.

●

Total de uso diário = 5 horas

●

Consumo Mensal (TV Ligada) = (0,15x5)x30 =
22,5 kWh/mês (22,5x0,11=2,5€/mês)

●

Consumo Mensal (TV Standby) = (0,0045x19)
x30=2,6kWh/mês (2,6x0,11=0,3€/mês)
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EXEMPLO:
●

Consumo Total
(2,8€/mês)

da

TV

=

25,1

kWh/mês

●

Cerca de 12% do consumo mensal deste
aparelho é inerente ao facto de se encontrar em
standby.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Eléctricos e Electrónicos
●

A forma mais simples de eliminar qualquer
desperdício
de
energia
quando
os
aparelhos não estão a ser utilizados é ligar
todos os aparelhos a uma tomada de
corrente múltipla equipada com um
interruptor: desligando o interruptor da
tomada de corrente, todos os aparelhos
que estejam ligados a essa tomada deixam
de consumir energia.
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●

EQUIPAMENTOS – Sistemas de Iluminação
●

Utilizar sempre que possível
economizadoras de energia.

lâmpadas

●

Em
comparação
com
as
lâmpadas
tradicionais, uma lâmpada economizadora de
energia consome até 80% menos energia,
mantendo o mesmo nível de iluminação.

●

As lâmpadas economizadoras são mais caras
mas duram muito mais (cerca de 10.000
horas em vez das 1.000 horas das lâmpadas
incandescentes).
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CASA
●

EQUIPAMENTOS – Sistemas de Iluminação
●

Recomendamos que substitua as lâmpadas
incandescentes tradicionais por lâmpadas
economizadoras de energia especialmente
nas salas em que estão acesas mais
tempo: quanto mais tempo as utilizar
maior será a sua redução de custos.

111
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●

EQUIPAMENTOS – Sistemas de Iluminação
●

LED (Light Emitting Diode)
–

Os
LED's
são
dispositivos
semicondutores que convertem
eletricidade em luz.
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●

EQUIPAMENTOS – Sistemas de Iluminação
●

Vantagens:
–

Têm Elevada vida média (Superior a 20 anos
– 50 000 a 100 000 horas);

–

Pequenas dimensões;

–

Sem radiação IV e UV;

–

Tensão reduzida;

–

Rendimentos superiores a 24lm/W (prevê-se
que em 2020 chegue aos 200lm/W);

–

Luz direcionável:
113
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●

EQUIPAMENTOS – Sistemas de Iluminação
●

●

Vantagens:
–

Não utiliza materiais perigosos;

–

Não necessita de manutenção;

–

Não liberta calor;

Desvantagens:
–

Necessita de grandes quantidades de LED's
para obter fluxos luminosos significativos;

–

Preços ainda elevados.
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ANÁLISE DE FACTURAS
●

Electricidade
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ANÁLISE DE FACTURAS
●

Gás
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ANÁLISE DE FACTURAS
●

Água
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA
INDÚSTRIA
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA
●

Objetivo: racionalizar os consumos de
energia com vista a reduzir os custos
inerentes e com o mínimo impacto no
sistema produtivo (indústria) ou no conforto
(habitação).

●

Instrumentos:
controlo
da
energia
adquirida, energia consumida, matériasprimas e o controlo da evolução dos
consumos no tempo.
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●

SGCIE – ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
●

No âmbito da Estratégia Nacional para a Energia,
foi publicado o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de
Abril, que regulamenta o SGCIE – Sistema de
Gestão dos Consumos Intensivos de Energia.

●

Este
Sistema
aplica-se
às
instalações
consumidoras
intensivas
de
energia
com
consumos superiores a 500 tep/ano, resultando
da revisão do RGCE- Regulamento de Gestão dos
Consumos de Energia, uma das medidas
constantes do PNAEE – Plano Nacional de Acção
em Eficiência Energética.
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●

Este diploma, para além de estabelecer um regime
diversificado
e
administrativamente
mais
simplificado para as empresas que já estão
vinculadas a compromissos de redução de emissões
de CO2 no quadro do Plano Nacional de Atribuição de
Licenças de Emissão (PNALE), define quais as
instalações consideradas Consumidoras Intensivas
de Energia (CIE), alargando o âmbito de aplicação
do anterior Regulamento (RGCE) a um maior
número de empresas e instalações, com vista ao
aumento da sua eficiência energética.
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●

O SGCIE prevê que as instalações CIE realizem,
periodicamente, auditorias energéticas que incidam
sobre as condições de utilização de energia e
promovam o aumento da eficiência energética,
incluindo a utilização de fontes de energia
renováveis.

●

Prevê, ainda, que se elaborem e executem Planos de
Racionalização
dos
Consumos
de
Energia,
estabelecendo acordos de racionalização desses
consumos com a DGEG que, contemplem objetivos
mínimos de eficiência energética, associando ao seu
cumprimento a obtenção de incentivos pelos
operadores (entidades que exploram instalações122
CIE).

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
(Informação/Comunicação)
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

A principal fonte de informação sobre
medidas de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
tende a ser informal, fragmentada e
assente na informação, através de
pessoas próximas.

●

Actualmente existem várias fontes de
informação que incentivam a poupança
e a utilização racional da energia.
125

ACTIVIDADES PROPOSTAS
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Estes programas têm o sentido
de informar, motivar, mobilizar
e
consolidar
hábitos
de
eficiência energética nos lares
portugueses.
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Tendo como principais papéis e funções:
●

A Comunicação - informação clara e
transmitida de forma directa nos locais de
consumo ; e nos media (diferenciar da
publicidade)

●

O Apoio – proteção face a eventuais embustes
(mesmo que seja preciso pagar)

●

A
Pedagogia
demonstrativa

●

E os Incentivos – progressivos e para todos
(não apenas para quem alcance os níveis128
máximos de EE)

–

informação

e

prática

ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Energia nas famílias
●

Tónica colocada na poupança (alertar para
comportamentos/hábitos
geradores
de
desperdício - equipamentos gastadores);

●

Divulgar os sistemas/ tecnologias e opções
que reduzam o consumo doméstico de
energia;

●

Facilitar o acesso do cidadão médio a
equipamentos e obras de melhoria baixar o
preço dos equipamentos / estimular a
concorrência das empresas fabricantes/129
instaladoras.

ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Energia nas Escolas
●

Jovens
como
transmissão”;

“correias

de

●

Exemplo: Criação de programas
internos (escolas), para a poupança
de energia transmitindo esse tipo de
programa nas suas casas, criando
hábitos para toda a família.
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Energia nos Media
●

Programas informativos e rubricas
curtas mas incisivas, já referidos a
trás entre outros, por ex.: Biosfera
(RTP2), Eco Radar (Jornal de Metro),
etc;
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Energia no Trabalho
●

Incentivar conhecimentos e práticas
nos locais de trabalho, tais como:
Desligar a iluminação sempre que
esta não seja necessária, (ex.:
WC's, Balneários, refeitórios, etc.);
– Alternar
a
utilização
dos
equipamentos
com
maiores
consumos de energia.
132
–

ACTIVIDADES PROPOSTAS
●

Energia na Industria
●

Incentivar
os
fabricantes
a
desenvolver
equipamentos
que
promovam a poupança (ex. desligar
automaticamente) e estimular um
design informativo.
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