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Preâmbulo	
	
	
	 O	presente	 relatório	 refere-se	 às	 auditorias	 efetuadas	no	município	de	Vila	
Velha	 de	 Ródão.	 Foram	 feitas	 19	 auditorias	 dos	 23	 edifícios	 aqui	 referenciados.	
Destes	19	edifícios		auditados	apenas	14	foi	fornecido	a	informação/documentação,	
nomeadamente	 informação	gráfica	 (ex:	projeto	de	arquitetura),	 informação	 legal	e	
valores	de	faturação	elétrica	dos	últimos	3	anos.	
	
	 Desde	o	início	do	projeto,	existiu	um	cronograma	com	as	datas	dos	objetivos	
e	metas	a	atingir.	Essas	datas	chegaram	a	receber	pelo	menos	duas	alterações	para	
extensão	dos	prazos	(ex.:	falta	de	entrega	de	documentação	ou	atrasos	na	marcação	
de	vistorias).	
	
	 O	projeto	em	geral	decorreu	com	sucesso;	no	entanto,	não	foram	cumpridos	
todos	os	requisitos	esperados	neste	município.	
	 	
	 Estes	 contratempos	 repercutiram-se	 na	 ausência	 de	 certos	 campos	 de	
informação	 em	 alguma	 fichas,	 que	 deste	modo	 não	 contêm	 informação	 suficiente	
para	a	emissão	de	um	relatório	com	os	critérios	de	quantificação	completos.	
	
	 Projetos	coletivos	com	alguma	vertente	de	investigação	podem	ser	por	vezes	
complexos,	devido	às	constantes	necessidades	de	interação	e	comunicação.	Mas	são	
todavia	 fundamentais,	 principalmente	 no	 sector	 energético,	 visto	 que	 a	 gestão	
energética	 pode	 ser	 utilizada	 como	 uma	 ferramenta	 para	 um	 planeamento	
estruturante	e	futuro	desenvolvimento	dos	concelhos.	
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Introdução	
	
	
	
	 O	 plano	 de	 eficiência	 elétrica	 nos	 edifícios	 da	 CIMBB	 teve	 como	 princípios	
fundamentais	 a	 identificação	 de	 despesas	 excessivas	 nos	 edifícios	 públicos	 (e	
privados)	 sob	 a	 tutela	 municipal,	 bem	 como	 na	 informação	 e	 sensibilização	 dos	
funcionários	relativamente	à	utilização	e	gestão	energética.	
	
	 Este	projeto	 abrangeu	150	edifícios,	 com	uma	previsão	de	despesa	elétrica	
anual	 de	 quase	 7	 GWh/ano,	 sob	 a	 tutela	 direta	 e	 indireta	 dos	 6	 municípios	 da	
Comunidade	Intermunicipal	da	Beira	Baixa	(Castelo	Branco,	Idanha-a-Nova,	Oleiros,	
Penamacor,	Proença-a-Nova	e	Vila	Velha	de	Ródão).	
	
	 Este	projeto	foi	desenvolvido	ao	abrigo	do	programa	PPEC	2013-2014	e	está	
em	 linha	 com	 as	metas	 da	 Estratégia	 Europa	 2020	 e	 facultou	 aos	municípios	 uma	
ferramenta	 para	 estimarem	 a	 redução	 de	 uma	 média	 de	 20	 a	 30%	 da	 despesa	
interna	em	energia,	sem	perda	das	necessidades	de	conforto	interior	dos	espaços.		
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1	-	Metodologia		
	
	
	 Durante	o	ano	de	2015	foram	efetuadas	auditorias	a	150	edifícios	seguindo	o	
algoritmo	da	certificação	de	edifícios	de	serviços,	por	cálculo	em	mono-zona,	através	
da	 aplicação	 informática	 experimental	 Acharya,	 que	 nos	 permitiu	 o	 cálculo,	
cruzamento	de	dados	e	inserção	de	medidas	de	melhoria	de	modo	automático.	
	 Para	 melhor	 obtenção	 dos	 resultados,	 foi	 efetuada	 uma	 extrapolação	 dos	
valores	através	da	estimativa	dos	últimos	três	anos	de	consumos	de	energia,	através	
da	informação	das	faturas	energéticas.	
	 A	aplicação	Acharya	é	uma	ferramenta	experimental	que	funciona	como	um	
acelerador	 de	 construção	 de	 relatórios	 técnicos	 para	 aparelhos	móveis	 e	 permite	
emitir	os	dados	em	formato	PDF,	XLS,	CSV	ou	DOC.	
	 A	 aplicação	 Acharya	 permitiu	 aumentar	 a	 velocidade	 das	 auditorias,	
mantendo	 os	 dados	 fiáveis	 e	 com	menor	 possibilidade	 de	 erro	 humano,	 sendo	 os	
dados	enviados	de	imediato	(em	tempo	real)	para	uma	cloud	e	recebidos	depois	no	
escritório	em	formato	XLS.	
	 A	 equipa	 foi	 coordenada	 pelo	 Arquiteto	 Pedro	 Manuel	 Machado	 da	 Silva	
Faria	 (Doutoramento	em	Planeamento	Bioclimático,	O.A.	n.º	10580),	especialista	e	
perito	qualificado	pela	ADENE	(P.Q.	n.º	423)	e	gestor	de	projeto	(P.M.I.	n.º	3304947).		
	 A	 equipa	 foi	 constituída	 por	 arquitetos,	 engenheiros	 e	 um	 membro	
informático,	nomeadamente	de	programação	e	de	apoio	à	manutenção	da	aplicação.	
	 Para	 todo	o	procedimento,	 foram	 solicitados	desde	o	 início	 –	 após	 reunião	
com	 os	 representantes	 das	 seis	 Câmaras	 Municipais	 –	 os	 contactos	 respetivos	 à	
interlocução	 para	 auditar	 cada	 imóvel,	 bem	 como	 a	 documentação	 necessária,	
nomeadamente	as	plantas	 e	desenhos	 técnicos,	 localização	e	documentação	 legal,	
assim	como	as	faturas	energéticas	dos	últimos	três	anos.	
	 As	 visitas	 foram	 cuidadosamente	 planeadas	 e	 efetuadas	 numa	 média	 de	
cinco	edifícios	por	dia.	
	 Os	 cálculos	 das	 áreas,	 volumes	 e	 identificação	 foram	 pré-preenchidos	 na	
aplicação,	previamente	à	realização	das	auditorias,	e	foram	alvo	de	revisão	no	local.	
	 A	fase	de	preparação	excedeu	os	três	meses	de	duração,	antes	de	iniciar-se	a	
primeira	auditoria.	
	 Esta	etapa	excedeu	o	tempo	inicialmente	previsto	e	certas	características	de	
alguns	 edifícios	 não	 foram	 possíveis	 de	 obter	 devido	 à	 falta	 de	 disponibilidade	 de	
informação	ou	documentação	solicitada,	que	não	foi	facultada.	
	 A	 aplicação	 Acharya	 voltou	 a	 ser	 necessária	 na	 fase	 final	 do	 projeto	 para	
processamento	automático	dos	relatórios	finais.		
	 A	 metodologia	 de	 análise	 e	 emissão	 de	 relatórios-síntese	 teve	 como	
principais	diretivas	o	cruzamento	de	dados	entre	o	algoritmo	e	as	faturas	energéticas.	
Foram	 igualmente	 consideradas	 as	 entrevistas	 com	 os	 funcionários	 locais	 para	
melhor	entendimento	do	espaço		e	respetiva	utilização,	e	efetuado	um	controlo	de	
qualidade	 na	 gestão	 de	 informação	 não	 detalhada	 e	 não	 especificada	 (ex.	 de	
equipamentos	sem	marca	ou	sem	identificação	de	consumo/potência).	
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2	-	Modelo	de	relatório	criado	
	
Os	 relatórios	 foram	 processados	 pela	 aplicação	 Acharya,	 após	 processamento	 e	
análise	dos	dados.		
O	 modelo	 criado	 teve	 como	 principal	 objetivo	 indicar	 os	 consumos	 específicos	
possíveis	 valores	de	poupanças	a	atingir.	 Em	anexo	 seguem	6	 fichas,	uma	de	 cada	
concelho	como	exemplo.	
	

	
Na	 página	 principal	 (fig.	 1),	
está	 apresentado	 o	 resumo	de	
todo	o	trabalho:	

	

• Título,	 despesa	 total	 e	
poupança,	 imagens	 da	
localização,	fachada	e	planta	
(figura	2)	

• Quadro	 de	 identificação	
(figura	3)	

• Figura	 com	 despesas	 por	
envolvente	 ou	 ação	 (figura	
4)	

• Quadro	 resumo	 das	
despesas	por	tipo	(figura	5)	

	

	

	
Figura	1	–	Página	principal:	resumo	geral	do	edifício/fração	
	

	

Na	figura	2,	podemos	observar	o	pormenor	da	informação	inicial	sobre	a	despesa	
total	prevista,	logo	a	seguir	da	proposta	de	redução	de	consumos	e	da	diferença	
após	implementação	de	medidas.		

De	 seguida,	 para	 a	 melhor	 caracterização	 e	 identificação	 do	 imóvel	 foram	
colocadas	três	imagens	fundamentais:	localização,	fachada	principal	e	a	planta	ou	
pormenor	de	fração.	

Deste	modo,	conseguimos	ter	perceção	dos	imóveis	e	das	despesas	e	propostas	
gerais	envolvidas	e	estudadas	no	projeto.	
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Figura	2	–	Pormenor	da	página	principal:	título,	despesa	total	e	poupança,	imagens	da	localização,	
fachada	e	planta	
	
Segue-se	 o	 quadro	 resumo	 de	 identificação	 do	 imóvel	 (figura	 3),	 incluindo	 os	
dados	 de	 localização	 GPS	 e	 o	 horário	 de	 funcionamento	 (fundamental	 para	 o	
estudo	de	perfis	e	de	consumos	variáveis).	A	restante	 identificação	do	imóvel	é	
apresentada	num	dos	anexos	mais	à	frente,	estando	aqui	apenas	uma	triagem	da	
informação	mais	importante.	

	
	

	
Figura	3	–	Pormenor	da	página	principal:		quadro	resumo	de	identificação	do	imóvel	
	

Depois,	surge	uma	figura	representativa	do	edifício	com	os	tipos	de	envolvente	e	
ações	 de	 despesa	 do	 mesmo	 (figura	 4),	 sejam	 paredes	 ou	 iluminação.	 As	
despesas	 da	 envolvente	 opaca,	 como	 é	 o	 caso	 das	 paredes	 ou	 janelas,	 são	
consideradas	despesas	unicamente	térmicas,	logo	os	equipamentos	identificados	
nesta	 figura	 excluem	 os	 equipamentos	 térmicos	 (caldeiras	 ou	 sistemas	
termodinâmicos,	como	os	ares	condicionados).	

	
Figura	4	–	Pormenor	da	página	principal:	diagrama	da	percentagem	de	consumos	por	toda	a	
envolvente	
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Por	último,	nesta	página	principal	 (figura	5)	é	apresentado	um	quadro	resumo	
da	despesa	unicamente	elétrica,	por	tipo	e	apresentando	os	valores	em	Kwh,	em	
euros	e	percentagem.	

Através	 deste	 quadro	 ficamos	 com	 o	 conhecimento	 da	 dependência	 total	 de	
energia	elétrica	em	relação	ao	edifício,	mas	também	de	cada	tipo.	Nem	sempre	é	
idêntico	ao	gráfico	anterior,	dado	que	é	comum	estes	edifícios	utilizarem	energia	
fóssil	 (gás,	 gasóleo	 ou	 biomassa)	 como	 fontes	 de	 energia	 para	
aquecimento/arrefecimento.	

	
Figura	5	–	Pormenor	da	página	principal:	quadro	resumo	da	despesa	elétrica	
	
	
Nas	páginas	 seguintes,	 a	 informação	 começa	 a	 ser	mais	 específica.	No	 entanto,	
em	 primeiro	 lugar	 consta	 a	 síntese	 dos	 resultados	 obtidos	 e	 de	 uma	 primeira	
descrição	 das	 energias	 envolvidas,	 complementando	 com	 dois	 gráficos:	
desempenho	 do	 consumo	 de	 energia	 final	 anual	 em	 euros	 e	 poupança	 versus	
novo	consumo	energético	após	implementação	de	medidas	(figura	6).	

	
Figura	6	–	Quadro	resumo	da	despesa	elétrica	
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De	 seguida	 (figura	 7),	 entra	 a	 informação	 específica,	 nomeadamente	 todos	 os	
elementos	 auditados	 que	 envolvem	 a	 despesa	 do	 consumo	 energético	 dos	
edifícios,	seja	iluminação,	envolvente	opaca	ou	mesmo	de	todos	os	equipamentos	
existentes,		desde	a	copa	até	às	zonas	de	trabalho.	

Nestes	 quadros	 de	 resultados,	 apresentam-se	 os	 elementos	 específicos	 como	o	
tipo	de	lâmpada,	assim	como	o	tipo	adequado	de	proposta	(ex.	substituição),	e	o	
valor	de	PRI	–	período	de	retorno	do	investimento	–	assim	como	o	custo	total	e	
uma	delimitação	por	cores	(para	três	níveis	de	viabilidade	no	investimento).	

Figura	7	–	Quadro	resumo	da	despesa	elétrica	
	

Nas	 restantes	 figuras	 constam	 descrições	 específicas	 de	medidas	 de	melhoria,	
extensivamente	 descritas	 para	 melhor	 apresentação	 numa	 proposta	 de	
candidatura	(figura	8),	as	fotografias	das	divisões,	materiais	e	fachadas.	Por	fim,	
os	anexos	com	a	documentação	e	identificação	completa	(figura	9).	

	

Figura	8	–	Descrição	extensa	de	todas	as	medidas	propostas	a	implementar	
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Figura	9	–	Restante	informação	anexa,	nomeadamente	a	identificação	completa	do	imóvel,	
documentos	legais	e	fotografias	
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3	-	Procedimentos	e	dificuldades	detetadas	
	
	
	 Os	 princípios	 que	 regem	 a	 eficiência	 energética	 dos	 edifícios	 –	 definidos	
desde	 a	 última	 Diretiva	 Europeia,	 Energy	 Performance	 Buildings	 Directive,	 e	 da	
revisão	de	2012,	Energy	Efficiency	Directive	–	criaram	diversos	níveis	de	mudanças	
em	 edifícios	 habitacionais,	 de	 serviços	 e	 institucionais,	 alterações	 que	 além	 do	
conforto	térmico	abrangem	também	a	qualidade	do	ar	interior.	Antes	da	entrada	em	
vigor	desta	 legislação	em	âmbito	nacional,	os	edifícios	empresariais	e	 institucionais	
apresentavam	níveis	 elevados	 de	 partículas	 no	 ar,	 cerca	 de	 3000	 ppm	 (partes	 por	
milhão).	 Em	 muitos	 edifícios	 ainda	 era	 permitido	 fumar,	 quase	 todos	 possuíam	
lâmpadas	incandescentes,	praticamente	ainda	não	existiam	aparelhos	refrigeradores	
de	classe	A	e	pouca	importância	se	conferia	às	temperaturas	ideais	de	aquecimento	
interior.	
	 Passada	cerca	de	uma	década,	as	mentalidades	estão	mais	recetivas	e	muitos	
edifícios	 já	 reciclaram	 parte	 dos	 seus	 equipamentos	 e	 aderiram	 a	 programas	 de	
lâmpadas	eficientes.	
	 A	 tecnologia	 em	 constante	 mudança	 e	 evolução	 e	 as	 melhorias	 das	 boas	
práticas	são	ferramentas	adicionais	para	atingir	os	objetivos	deste	projeto.	
	 Para	tal,	os	procedimentos	e	as	ações	realizadas	detetaram	a	possibilidade	de	
redução	nos	consumos	elétricos	de	quase	2	GWh/ano,	valor	correspondente	a	cerca	
de	30%	do	consumo	total.	A	perspetiva	de	retorno	do	investimento	é	inferior	a	dez	
anos,	sendo	de	1.966.853	kWh/ano.	
	 As	 auditorias	 realizadas	 em	 2015	 permitiram	 encontrar	 vários	 casos	 de		
procedimentos	 incorretos,	 pelo	 simples	 facto	 de	 terem	 recorrido	 a	 uma	 aplicação	
informática	eficiente,	com	critérios	de	análise	e	procedimentos	bem	definidos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	10	-	Aplicação	Acharya:	sistema	de	inquérito	técnico	PESC/ADENE	
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	 Através	da	aplicação	Acharya	figura	10)	foi	possível	aumentar	a	velocidade	e	
a	organização	de	procedimentos,	mas	não	foi	possível	evitar	algumas	dificuldades	já	
previstas,	 nomeadamente	 a	 falta	 de	 pessoal	 para	 acompanhamento	 (limites	 de	
recursos	e	contenção	das	despesas	de	mão	de	obra),	a	existência	de	equipamentos	e	
iluminação	sem	etiquetas	ou	sem	indicação	de	consumo,	de	aparelhos	sem	marca	ou	
em	 locais	 inacessíveis,	 assim	 como	 o	 desconhecimento	 sobre	 o	 manuseamento,	
aquisição	ou	mesmo	sobre	a	utilização	diária	dos	espaços.	
	 Foi	 no	 entanto	 possível	 diminuir	 o	 erro	 dos	 resultados	 através	 da	
extrapolação	de	dados	pelas	faturas	energéticas	respeitantes	aos	últimos	três	anos,	
embora	 nem	 todos	 os	 edifícios	 puderam	 fornecer	 estes	 dados	 atempadamente	
(afetando	também	a	margem	de	tempo	do	projeto).	
	 Existiram	conjuntamente	problemas	na	obtenção	da	documentação	legal	de	
identificação	 (Caderneta	 Predial	 e	 Registo	de	Conservatória),	 fator	 que	não	 afetou	
diretamente	 os	 cálculos	 gerados,	 logo	 não	 foi	 considerado	 um	 risco	 de	 grande	
importância	para	o	projeto;	situação	que	foi	algo	incompreendida	pela	maioria	dos	
municípios.	Esta	situação	era	também	previsível,	dado	que	na	maioria	das	autarquias	
a	 organização	do	património	 (cadastro)	 não	 se	 encontra	 ainda	bem	organizada	ou	
permanece	incompleta.	
	 A	equipa	internamente	teve	de	construir	uma	matriz	de	gestão	de	processos	
de	modo	a	assegurar	os	elementos	em	falta,	a	registar	as	auditorias	efetuadas	com	
as	respetivas	datas,	os	problemas	encontrados,	etc.	A	mesma	equipa	teve	ainda	de	
reformular	diversas	vezes	o	ficheiro	PESC	adaptado	para	este	projeto,	devido	não	só	
às	 condições	específicas	de	mesmo	como	 também	para	 corresponder	aos	 critérios	
exigidos	pela	ADENE,	dado	que	o	próprio	algoritmo	original	ainda	sofre	mudanças	e	
atualizações.	
	 A	 equipa	 externa	 foi	 acompanhada	 em	 quase	 todas	 as	 vistorias	 pelo	 seu	
coordenador,	para	manter	a	qualidade	e	padrão	da	informação.	
	 Durante	 as	 vistorias	 houve	 uma	 grande	 preocupação	 na	 sensibilização	 do	
trabalho	a	efetuar.	Houve	determinados	edifícios	onde	os	funcionários	reagiram	com	
grande	 interesse.	 Noutros	 houve	 alguma	 indiferença,	 como	 seria	 esperado,	
principalmente	nos	edifícios	onde	não	existia	grande	atividade	ou	simplesmente	sem	
recursos	humanos	suficientes	para	nos	acompanhar.	
	 Alguma	logística	foi	complicada,	principalmente	nos	concelhos	mais	distantes,	
como	Oleiros	e	Penamacor.	No	entanto,	nestes	concelhos,	sobretudo	em	Penamacor,	
houve	 grande	 disponibilidade	 e	 interesse	 da	 parte	 direta	 da	 presidência;	 e	 em	
Oleiros	a	nossa	equipa	contou	sempre	com	o	apoio	e	acompanhamento	por	parte	da	
técnica	superior	de	ambiente	da	autarquia.	
	 Terminado	 o	 período	 de	 vistorias,	 houve	 maior	 tensão	 e	 pressão	 sobre	 o	
trabalho,	devido	mormente	à	falta	de	informação/documentação	de	alguns	edifícios,	
em	 conflito	 com	 o	 fim	 do	 prazo.	 Este	 problema	 fez	 atrasar	 o	 processamento	 de	
informação,	 pois	 apesar	 de	 os	 levantamentos	 serem	 efetuados	 e	 calculados	
digitalmente	foi	necessário	criar	um	relatório-padrão	comum,	para	o	projeto	no	seu	
todo	ter	uma	leitura	coerente.	
	 Por	 outro	 lado,	 existiam	 ajustes	 necessários	 a	 efetuar	 nos	 levantamentos	
energéticos	por	zonas	e	perfis,	comparando	inclusivamente	os	dados	obtidos	com	as	
faturas	elétricas	e	ajustando	o	algoritmo	à	maior	proximidade	da	realidade.	
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4	-	Edifícios	auditados	no	âmbito	do	projeto	
	
Total	de	150	edifícios	auditados.	Estão	identificados	em	anexo,	com	um	exemplo	de	
ficha	de	edifício	de	cada	um	dos	concelhos.	De	seguida	é	apresentado	o	 resumo	e	
listagem	de	edifícios	auditados	por	concelho.	

	

Concelho	de	Vila	Velha	de	Ródão		
	

Previsão	de	consumo	elétrico	de	iluminação	e	equipamentos:	919.762	kWh/ano	
Proposta	de	redução	do	total	dos	consumos	elétricos:	233.193	kWh/ano	
Previsão	 do	 consumo	 após	 implementação	 de	medidas:	 686.569	 kWh/ano,	 o	 que	
equivale	 a	 uma	 poupança	 direta	 de	 cerca	 de	 25%,	 só	 nos	 aparelhos	 elétricos,	 na	
ordem	dos	34.980	€/ano.	No	total,	foram	auditados	23	edifícios:	
	

601	-	Casa	de	Artes	e	Cultura	do	Tejo	

602	-	Biblioteca	Municipal	José	Batista	Martins	

603	-	Paços	do	Concelho	

604	-	Sede	dos	Serviços	Técnicos	Municipais	

605	-	Escola	do	2º	e	do	3.º	Ciclo	de	Vila	Velha	de	Ródão	

606	-	Escola	do	1º	Ciclo	de	Vila	Velha	de	Ródão	

607	-	Jardim	de	Infância	do	Porto	do	Tejo	

608	-	Centro	de	Interpretação	da	Arte	Rupestre	do	Vale	do	Tejo	(CIART)	

609	-	Lagar	de	Varas	do	Enxarrique	de	Vila	Velha	de	Ródão	

610	-	Sede	da	Junta	de	Freguesia	de	Vila	Velha	de	Rodão	

611	-	Sede	da	Junta	de	Freguesia	de	Perais	

612	-	Sede	da	Junta	de	Freguesia	de	Sarnadas	de	Rodão	

613	-	Sede	da	Junta	de	Freguesia	de	Fratel	

614	-	Serviços	Administrativos	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	

615	-	Lar	I	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	

616	-	Lar	II	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	

617	-	Lar	Dr.	Pinto	Cardoso	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	

618	-	Centro	de	Dia	GAFOZ	
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619	-	Escola	Sede	-	Sala	Polivalente	e	Biblioteca	

620	-	Escola	Sede	-	Pavilhão	EVT	

621	-	Posto	de	Turismo	

622	-	Centro	de	Dia	de	Perais	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	

623	-	Centro	de	Dia	de	Sarnadas	de	Rodão	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	
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5	-	Síntese	dos	Resultados	
	
	 Da	 análise	 global	 de	 todos	 os	 edifícios,	 a	 previsão	 do	 consumo	 elétrico	 de	
iluminação	e	equipamentos	é	de	6.896.874	kWh/ano,	sendo	a	proposta	de	redução	
do	total	dos	consumos	elétricos	de	quase	2	GWh/ano:	1.966.853	kWh/ano.	
	
	 A	previsão	do	consumo	após	 implementação	das	medidas	de	melhoria	é	de	
4.930.021	kWh/ano,	o	que	equivale	a	uma	poupança	direta	de	quase	30%	(conforme	
é	 possível	 verificar	 no	 gráfico	 apesentado	 da	 figura	 11).	 Apenas	 nos	 aparelhos	
elétricos,	a	redução	é	na	ordem	dos	295.028	€/ano.	
	

	
Figura	 11	 –	 Gráfico	 de	 despesa	 total	 existente	 =	 Despesa	 final	 após	 medidas	 e	 despesa	 total	 de	
poupança	
	
	

	 Os	 valores	 expressos	 dizem	 respeito	 apenas	 à	 poupança	 no	 setor	 elétrico;	
adicionalmente,	 o	 algoritmo	 utilizado	 previu	 também	 a	 despesa	 por	 energia	 fóssil	
em	determinados	edifícios	com	sistemas	combinados.	

	
	 Adicionam-se	 ainda	 as	 medidas	 por	 informação	 e	 sensibilização	 dos	
utilizadores	 dos	 espaços,	 principalmente	 evitando	 o	 uso	 indevido	 da	 iluminação	 e	
dos	aparelhos	de	climatização	(ex.:	regular	a	temperatura	de	acordo	com	as	estações	
do	 ano	 e	 as	 zonas	 de	 conforto	 respetivas),	 e	 do	 correto	 manuseamento	 de	
equipamentos	(ex.	de	arcas	frigoríficas	desnecessárias,	para	refrescar	bebidas	que	só	
são	consumidas	uma	vez	por	mês).		
	
	 Foi	 também	 aconselhada	 a	 retirada	 de	 alguns	 equipamentos,	 por	 se	
considerarem	desnecessários	ou	obsoletos.	Em	certos	casos,	como	o	das	máquinas	
revendedoras	de	alimentos	e	bebidas,	foi	aconselhada	a	revisão	dos	contratos	com	
os	 distribuidores.	 Estes	 aparelhos	 implicam	 um	 elevado	 consumo	 energético,	 em	
alguns	casos	de	500€/ano	de	eletricidade,	despesa	esta	a	cargo	do	edifício	onde	o	
aparelho	 se	 localiza	 (não	existindo	qualquer	 remuneração,	 e	 em	certos	 casos	nem	
sequer	são	cobradas	rendas	pela	ocupação	do	espaço	pela	máquina).	
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Conclusão	
	

	

Este	projeto	consistiu	num	compromisso	de	18	meses	de	trabalho	que	envolveu	um	
forte	planeamento,	devido	à	grande	necessidade	de	comunicação	e	sincronização	de	
agendamentos,	obtenção	de	informação	e	documentação	necessárias.	

Como	todos	os	projetos	testados,	durante	a	respetiva	execução,	houve	mudanças	e	
alterações	constantes	de	estratégia,	tal	como	surgiram	imprevistos	que	fizeram	adiar	
os	resultados.	

No	entanto,	 foi	um	projeto	executado	com	a	qualidade	necessária,	mais	ainda,	 foi	
inovador	e	rápido	face	à	dimensão	e	matéria	disponível.		

Ficam	as	 lições	 aprendidas	do	passado	e	 a	experiência	para	projetos	 semelhantes,	
bem	como	uma	informação	rica	e	partilhada	que	permitirá	inclusive	aos	municípios	
refletirem	sobre	um	valor	substancial	de	despesa	do	seu	património.	

	

	

	

	

Coordenador	

Pedro	Manuel	Faria,	Arq.	PhD	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	
	

	
																		quinta-feira,	26	de	maio	de	2016	 		 Made	by	Acharya	MMXV	

17	

	

	

Anexo	–	Fichas	de	auditoria	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	

	

	ficha	de	auditoria		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

Plano de Eficiência Elétrica nos 
Edifícios sobre a tutela Municipal 

dos 6 concelhos da Beira Baixa

Município de Vila Velha de Rodão

PPEC 2013-2014

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia elétrica,
aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
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Casa de Artes e Cultura do Tejo
Previsão de consumo eléctrico de iluminação e equipamentos: 69000 kWh/ano

Proposta de redução do total dos consumos eléctricos: 6027.4 kWh/ano
Previsão do consumo após implementação de medidas: 62972.6 kWh/ano

Caracterização do Imóvel

Localização Fachada Planta

Proprietário: Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão Ano de construção: 2007

Morada: Rua de Santana Concelho: Vila Velha de Rodão

Coordernadas de GPS: 39.655017; -7.674769 Freguesia: Vila Velha de Rodão

Número de ocupantes: 3 Orientação da fachada: Norte

Horário de func.: 2ª a 6ª - 9h às 17h, Dom. - 14h às 16h Área útil total: 11957.6m2

Coberturas: 90.8%

Paredes: 4.4%

Envidraçados: 2.5%

Renováveis: 0%

Iluminação: 1.7%

Equipamentos: 0.6%

Pavimentos: 0%

Figura 1 - Percentagem de consumos por toda a Envolvente

Quadro Resumo da Despesa Eléctrica por Tipo
Tipo kWh € %

Climatização 67413 10112 97.7
Equipamentos 414 62.1 0.6

AQS 0 0 0
Iluminação 1173 176 1.7

Total 69000 10350.1 100

Tabela 1 -  Quadro resumo da despesa eléctrica por tipo
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Síntese dos Resultados Obtidos:

Gráfico 1 -  Desempenho do consumo de energia anual (valor em euros)

     A fonte de energia utilizada no edíficio é Electricidade (com um peso  estimado de 100% correspondendo a 69000 kWh)
Verifica-se que a Climatização são os que mais contribuem para o consumo de energia (97.7%) e para o encargo financeiro
(10112 €). Tendo em conta o perfil de utilização e as fontes de energia utilizadas, o custo médio anual de energia é de 10350 €.
Os dados foram realizados segundo o algoritmo do sistema simplificado RECS-Pesc de acordo com o Dec. 118/2013 de 13 de
Novembro ao abrigo do programa SCE, comparados com as facturas de energia disponibilizadas. Os valores finais simulados
foram extrapolados com os valores reais das facturas.
Nota: Problemas de exactidão na informação recolhida. Poderão haver discrepâncias no número de lâmpadas e/ou equipamentos

Gráfico 2 -  Poupança e novo valor do consumo energético global (valor em euros)
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1) Resultados Obtidos por parâmetros de análise:

     O valor de coeficiente de transmissão térmica superficial (U), que caracteriza cada uma das diferentes soluções construtivas
que compõe a envolvente do imóvel, descriminado na figura que se segue, agrega os principais parâmetros que interferem no
desempenho térmico dos edifícios.

Iluminação

     A análise dos consumos afetos aos sistemas de iluminação permitiu identificar os seguintes resultados, bem como algumas
medidas de eficiência energética.

Nº Solução existente Zona Numero 
de 

lâmpadas

Potência 
por unidade 
(Watt/hora)

Solução 
proposta 

por sistema 
LED

Investimento Poupança 
anual

PRI ( em anos)

1 Fluorescente tubular 
tipo G13T8 (encaixe) 
36W

Zonas comuns 7 36 10 W - 
alteração do 
circuito

210€ 10.1€ 21

2 Fluorescente 
compacta tipo E27 
(rosca grande) 40W

Zonas comuns 13 40 5 W - 
substituição 
directa da 
lâmpada

65€ 25.4€ 3

3 Fluorescente tubular 
tipo G5 (encaixe) 8W

Zonas comuns 27 8 3 W - 
substituição 
do bloco 
autónomo

1134€ 7.5€ 151

4 Halogeneo compacta 
tipo  (encaixe) 200W

Zonas comuns 8 200 10 W - 
substituição 
integral do 
projector

320€ 84.7€ 4

5 Fluorescente 
compacta tipo E27 
(rosca grande) 26W

Zonas comuns 6 26 5 W - 
substituição 
directa da 
lâmpada

30€ 7€ 4

6 Halogeneo compacta 
tipo GU5.3 (encaixe) 
50W

Zonas comuns 5 50 3.7 W - 
troca por 
casquilho 
GU10

62.5€ 12.9€ 5

 

O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos

Tabela 2 - Quadro representativo do tipo de iluminac a̧ õ presentes no edifi ćio
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Gráfico 3 -  Poupança e novo valor do consumo relativo à iluminação (valor em euros)
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Equipamentos

     A análise dos consumos dos eletrodomésticos existentes no espaço foi realizada com base nas suas especificidades técnicas,
bem como nos seus perfis de utilização. 
Subdividimos esta análise por zonas, devido às necessidades e especificidades de cada uma.

Nº Equipamento Zona Despesa de consumo anual prevista (kWh)

1 daikin x11 compressores Zonas comuns 0

2 computadores x4 Zonas comuns 371.5

3 impressora xerox workcenter 7425 Zonas comuns 23

4 split mitsubitshi Zonas comuns 0

 
Tabela 3 -  Quadro representativo dos tipos de equipamentos presentes no edifício
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Gráfico 4 - Consumo dos equipamentos por tipo

     Actualmente, os equipamentos eléctricos são responsáveis por 98.27% do consumo total de energia (67805.99kWh).
Os equipamentos de climatização são responsáveis por 99.4% do consumo elétrico total dos equipamentos, correspondendo a
10109.9€/ano. 
Os equipamentos da cozinha/copa  (eletricidade) são responsáveis por 0% do consumo total dos equipamentos, correspondendo a
0€/ano. O restante consumo por equipamento é de lavagem, audiovisuais e informática.

Nº Solução existente Solução proposta Investimento (€) Impacto 
(%)

Poupança anual PRI (em anos)

kWh €

1 computadores x4 Equipamento informático 
móvel ou torres mais 
eficientes

500€ 0.09 371.3 55.7 9

 

Tabela 4 -  Quadro representativo das medidas de melhoria dos equipamentos presentes no edifício

O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos
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Gráfico 5 -  Poupança e novo valor do consumo relativo aos equipamentos (valor em euros)



07 de Abril de 2016, 12h01 Made by Acharya MMXV 0601 - Casa de Artes e Cultura do Tejo 9

Envolvente opaca

    Nota: Por “envolvente” entende-se o conjunto dos elementos de construção do edifício ou fracção, nomeadamaente as
paredes, pavimentos, coberturas e vãos, que separam o espaço interior útil do ambiente exterior ou espaço adjacente.

     A análise da envolvente foi efetuada por registo gráfico e confirmação no local, incluindo materiais de construção, espessuras
e métodos construtivos. A envolvente opaca consiste nas paredes, pavimentos e coberturas.

Paredes

Nº Solução existente Solução proposta Investimento Impacto 
no 

consumo 
energético 

(%)

Poupança Anual PRI (em 
anos)

Despesa 
anual(€)kWh €

1 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Norte

Nao aplicável      329.71

2 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Oeste

Nao aplicável      702.67

3 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      200.43

4 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      142.18

5 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Norte

Nao aplicável      609.32

6 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      273.09

7 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      228.39

8 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      185.01

9 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Este

Nao aplicável      41.01

10 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Sul

Nao aplicável      163.15

11 Parede de Fachada 
de Pedra simples  - 
Sul

Nao aplicável      193.57
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O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos

Tabela 5 -  Quadro representativo do tipo de paredes presentes no edifício

Gráfico 6 -  Poupança e novo valor do consumo relativo às paredes (valor em euros)



07 de Abril de 2016, 12h01 Made by Acharya MMXV 0601 - Casa de Artes e Cultura do Tejo 11

Pavimentos

Nº Solução existente Solução proposta Investimento Impacto no 
consumo 

energético 
(%)

Poupança anual PRI (em 
anos)

Despesa 
anual(€)

kWh €

Nota: Não aplicável

O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos

Tabela 6 -  Quadro representativo do tipo de pavimentos presentes no edifício
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Coberturas

Nº Solução existente Solução proposta Investimento Impacto no 
consumo 

energético 
(%)

Poupança anual PRI (em 
anos)

Despesa 
anual(€)

kWh €

1 Cobertura Nao aplicável      51245.19

 

O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos

Tabela 7 -  Quadro representativo do tipo de coberturas presentes no edifício

Gráfico 8 -  Poupança e novo valor do consumo relativo às coberturas (valor em euros)

Envidraçados

     A análise dos envidraçados foi efetuada por registo gráfico e confirmação no local, incluindo material da caixilharia e tipo de
vidro (dupla ou simples e/ou espessura lâmina de ar), proteções e obstruções. Os envidraçados consistem unicamente nas
caixilharias.

Nº Solução existente Solução proposta Investimento Impacto no 
consumo 

energético 
(%)

Poupança anual PRI (em 
anos)

Despesa 
anual(€)

kWh €

1 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Norte

Nao aplicável      277.84
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Nº Solução existente Solução proposta Investimento Impacto no 
consumo 

energético 
(%)

Poupança anual PRI (em 
anos)

Despesa 
anual(€)

kWh €

2 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Norte

Nao aplicável      490.3

3 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Este

Nao aplicável      10.16

4 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Este

Nao aplicável      7.53

5 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      17.89

6 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      46.37

7 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      46.37

8 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      28.46

9 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      7

10 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo - Oeste

Nao aplicável      11.07

11 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo -  Sul

Nao aplicável      219.41

12 Envidraçado com 
Caixilharia metálica, 
vidro duplo -  Sul

Nao aplicável      260.32

 

O valor do PRI (período de retorno do investimento) está dividido por cores: para PRI <= 5 anos
para PRI > 5 anos e <10 anos
para PRI >10 anos

Tabela 8 -  Quadro representativo do tipo de envidraçados presentes no edifício
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2) Descrição específica de medidas de melhoria

Iluminação
 
Medida 1 - 
Substituição de 7 lâmpada(s) fluorescente tubular tipo G13T8 (encaixe) 36W por uma G13T8 de 10W de potência (se o balastro
for electrónico – necessária reelectrificação do circuito; se o balastro for ferromagnético – retirar arrancador e substituir por
arrancador LED incluído com a lâmpada). Esta melhoria implica um custo de cerca de 210 €, que se traduz numa poupança anual
de cerca de 10.1 €/ano.

Medida 2 -
Substituição de 13 lâmpada(s) fluorescente compacta tipo E27 (rosca grande) 40W por uma E27 de 5W de potência (substituição
directa da lâmpada). Esta melhoria implica um custo de cerca de 65 €, que se traduz numa poupança anual de cerca de 25.4 €/ano.

Medida 3 -
Substituição de 27 lâmpada(s) fluorescente tubular tipo G5 (encaixe) 8W por uma G5 de 3W de potência (substituição do bloco
autónomo). Esta melhoria implica um custo de cerca de 1134 €, que se traduz numa poupança anual de cerca de 7.5 €/ano.

Medida 4 -
Substituição de 8 lâmpada(s) Halogeneo compacta tipo  (encaixe) 200W por uma  de 10W de potência (substituição integral do
projector) . Esta melhoria implica um custo de cerca de 320 €, que se traduz numa poupança anual de cerca de 84.7 €/ano.

Medida 5 -
Substituição de 6 lâmpada(s) fluorescente compacta tipo E27 (rosca grande) 26W por uma E27 de 5W de potência (substituição
directa da lâmpada). Esta melhoria implica um custo de cerca de 30 €, que se traduz numa poupança anual de cerca de 7 €/ano.

Medida 6 -
Substituição de 5 lâmpada(s) Halogeneo compacta tipo GU5.3 (encaixe) 50W por uma GU5.3 de 3.7W de potência (troca de
casquilho por casquilho GU10). Esta melhoria implica um custo de cerca de 62.5 €, que se traduz numa poupança anual de cerca
de 12.9 €/ano.

Equipamentos
     A análise dos consumos afetos aos equipamentos permitiu identificar as seguintes medidas de eficiência energética que
potenciam poupanças anuais de 55.7€.

Medida 1 - 
Propõe-se a substituição do equipamento — computadores x4 — por um novo e mais eficiente, permitindo uma redução de pelo
menos 0.09% no consumo anual de energia.

Paredes

Pavimentos

Coberturas

Envidraçados
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3) Outras Medidas de melhoria

Método recolha de dados:

     A fase da recolha  de dados iniciou-se um pouco antes da fase das vistorias com a solicitação da documentação legal aos
proprietários dos edifícios (neste caso as Câmaras Municipais). Nesta altura iniciou-se também a criação dos processos associado
a cada um dos edifícios em estudo. 
No dia 04 de Novembro de 2015 procedemos a uma vistoria técnica ao local onde confirmámos a autenticidade e atualidade da
informação constante na documentação recebida.
Durante esta vistoria acedemos a todos os espaços do imóvel a certificar.
Toda a vistoria realizada pelo perito foi documentada através de um relatório fotográfico do interior e exterior do imóvel que
constam de uma pasta anexa a este documento. Este tipo de registo ilustra todos os aspectos relacionados com as várias divisões
dos imóvel, os equipamentos instalados e a iluminação existem no local.
A vistoria decorreu dentro da normalidade e o responsável pela instituição que nos acompanhou mostrou-se sempre muito atento
e disponível.
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Identificação do imóvel

Numero de CPE: PT0002000107505999XT
Morada para CE: Rua de Santana

Morada efectiva: Rua de Santana
Código Postal: 6030-230

Localidade: Vila Velha de Rodão
Freguesia: Vila Velha de Rodão

Concelho: Vila Velha de Rodão
Distância para a Costa: Superior a 5KM

Imóvel inscrito na Conservatória: unica
Conservatória do Registo Predial de: Vila Velha de Rodão

Sob o nº: nao aplicável
Artigo matricial nº: 3654

Fogo/Fracção Autónoma: nao aplicável
Tipo de Imóvel: Edifício
Rede de Abastecimento: Não
Tipologia: nao aplicável
Em que piso se encontra: RC
Nº de Pisos da Fracção (excluindo caves e 
desvãos): 

1

Nº de Pisos do Edifício: 2
Fachadas Expostas: 2

Rugosidade: 39.7

Ano de construção: 2007

Código de Freguesia: 051104

Coordenadas GPS: 39.655017;-7.674769

Altitude: 142.9m
Ventilação: Sem sistemas de ventilação

Contacto com a Fração - Piso Superior: Exterior
Contacto com a Fração - Piso Inferior: Exterior

Contacto com a Fração - Piso Lateral: Exterior
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Edifício/Fração

Nome: Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão

NIF: 506642798
Morada: Rua de Santana

Localidade: Vila Velha de Rodão
Concelho: Vila Velha de Rodão

E-mail: geral@cm-vvrodao.pt
Contacto: 272540300

Esta auditoria foi realizada na data de 10 de Fevereiro de 2015 por equipa orientada pelo Arquitecto Pedro Faria. 

Assinatura do Proprietário
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Anexos - Fotos

Divisões

Figura 1: Sala

Figura 3: CircComum

Figura 5: CircComum

Figura 2: Sala

Figura 4: CircComum

Figura 6: Sala1
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Fachadas

Figura 1: Norte Figura 2: Norte


