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Introdução

O presente Guia foi desenvolvido pela Associação de Municípios da Cova da Beira, em parceria 

com a RNAE - Rede Nacional de Agências de Energia, ENERAREA - Agência Regional de Energia 

e Ambiente do interior e financiado pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

no âmbito do projeto “ENERKidS – Vamos Construir um Mundo Energeticamente Eficiente” pelo 

PPEC - Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 2017-2018.

Missão do Guia

Com o projeto “ENERKidS – Vamos Construir um Mundo Energeticamente 

Eficiente”, a Associação de Municípios da Cova da Beira lançou um con-

junto de iniciativas de educação e sensibilização relacionadas com o tema 

da Eficiência Energética em contexto escolar e doméstico.

A concretização deste Guia recaiu numa das medidas definidas no âmbito 

do projeto e destina-se a professores e educadores. Tem como objetivo 

sensibilizar os alunos do 1º Ciclo para que promovam um consumo mais 

eficiente de energia. Para isso, aposta na interiorização de conceitos e 

comportamentos adequados para a mudança de atitudes da utilização res-

ponsável dos recursos.

Desta forma, pretende-se contribuir para a formação de uma consciência 

energética nas crianças com recurso a uma comunicação baseada em 

situações do dia-a-dia e em regras práticas, de fácil interiorização, 

potencializando o público mais jovem a ser o motor motivacional para 

que verdadeiras mudanças possam ocorrer na sociedade, ao nível dos 

comportamentos, no consumo de energia elétrica.

Apresentação do Guia

O Guia é composto por um conjunto de temas que permitem enquadrar e trabalhar a Eficiência 

Energética.

TEMA 1 - A ENERgiA

TEMA 2 - RACioNAlizAção ENERgéTiCA/CuSToS

TEMA 3 - AquECiMENTo gloBAl

TEMA 4 - AudiToRiAS ENERgéTiCAS

TEMA 5 - iluMiNAção EFiCiENTE
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1.	 Energia

De uma forma simplificada, podemos afirmar que energia 

é definida pela capacidade de produzir trabalho que um 

determinado sistema pode realizar, ou seja, energia 

está relacionada com movimento, ação, transforma-

ção de algo. 

Em sentido figurado o conceito de energia está inva-

riavelmente associado a vigor, dinamismo, força ou 

vida. 

Sendo certo que todas e quaisquer formas de vida con-

somem e produzem energia, as principais fontes de 

energia não são os seres vivos.

Tendo em consideração as leis da física “a energia não se cria, nem se destrói - transforma-se”.

1.1.	 Energia Elétrica 

Trata-se de uma forma de energia gerada a partir da diferença de potencial elétrico entre dois 

pontos, estabelecendo-se uma corrente elétrica entre estes.

A energia elétrica pode ser produzida1 a partir de:

•	Fontes renováveis, em que se utilizam recursos endógenos que não se esgotam;

•	Fontes não renováveis, cuja utilização conduz a um progressivo esgotamento desses recursos. 

Tendo a produção de energia elétrica a partir de fontes não renováveis um impacto severo 

sobre o ambiente, é incentivada a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, 

para que desta forma seja minimizada a emissão de gases poluentes para a atmosfera.

A energia elétrica é utilizada quer ao nível doméstico, quer ao nível industrial, no setor ter-

ciário, no setor social ou nos transportes ferroviários, sendo por isso fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade e para a qualidade de vida.

Existe porém a necessidade de disponibilizar a energia aos consumidores de uma forma con-

tínua, consistente e apropriada às necessidades, o que é garantido através de um sistema 

integrado de energia elétrica.

1  Embora se utilize a palavra produção de energia, de facto não é produzida, mas sim transformada, pois a mesma 
já existe em outras formas.
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1.2.	O Sistema de Energia Elétrica

Trata-se de um sistema concebido com o propósito de fornecer energia ao consumidor. Apesar 

da sua elevada complexidade e de integrar uma teia gigantesca de vazos comunicantes, 

pode-se dividir nas seguintes fases:

•	Produção

•	Transporte

•	Distribuição

•	Consumo

Porém, a energia produzida nas centrais é encaminhada para a rede de transporte, daí canalizada 

para as redes de distribuição e só depois disponibilizada nas instalações dos consumidores. 

Uma fatia importante da energia produzida através de fontes renováveis é diretamente injetada 

nas redes de distribuição quer de média, quer de alta tensão.

O sistema de energia elétrica exige uma infraestrutura física constituída por linhas aéreas ou 

cabos subterrâneos para o transporte e distribuição da energia até esta chegar aos consumi-

dores.
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Sendo certo que há sempre perdas neste processo, a qualidade do mesmo, e, especialmente 

dos transformadores utilizados, determina que as perdas possam ser reduzidas.

Uma vez que a energia elétrica não se pode armazenar – em rigor é possível armazenar peque-

nas quantidades em baterias – a produção de energia tem que estar alinhada com o consumo 

sendo por isso necessário sofisticados meios de controlo.

Acesso à Energia Elétrica

Numa sociedade desenvolvida como aquela em que estamos inseridos é fundamental que 

todos tenham acesso à energia elétrica, dada a importância que tem na vida quotidiana. Além 

de poder ser fornecida a qualquer pessoa ou entidade no local onde é requerida/solicitada 

(nem sempre é fácil, pois a infraestrutura disponível pode não chegar a esse local) a energia 

elétrica deve ser fornecida sem interrupções e com os adequados parâmetros de qualidade.

Mas afinal para que serve a Energia Elétrica?

O primeiro desafio é pensarmos como seria a nossa vida sem energia elétrica. E a resposta é 

que teríamos de mudar completamente o nosso modo de vida.

Na realidade, utilizamos energia elétrica nas mais básicas tarefas do quotidiano sem que na 

maioria das vezes nos apercebamos. Necessitamos de energia para:

•	Iluminar as casas, escolas ou locais de trabalho;

•	Conservar de alimentos; 

•	Cozinhar;

•	Lavar de roupa ou louça;

•	Ver televisão ou ouvir música;

•	Navegar na Internet;

•	Levantar dinheiro no multibanco...

Ao longo do tempo temos assistido a um crescente aumento da utilização da energia para 

satisfação das nossas necessidades. A evolução e sofisticação das sociedades têm incremen-

tado o uso de energia e por isso o consumo tem aumentado a um ritmo muito elevado.

Face ao aumento do consumo de energia, maioritariamente proveniente de fontes não reno-

váveis, assiste-se ao desproporcional crescimento da pressão exercida sobre o ambiente 

com consequências gravíssimas, nomeadamente no que se refere a emissões de dióxido de 

carbono, a menos que sejam definidas e implementadas medidas de eficiência energética.

Sabendo que a energia é fundamental para o bem estar económico e social, na medida em 

que proporciona conforto, mobilidade, sofisticação e qualidade de vida é necessário usá-la de 

forma racional e evitando o seu desperdício.

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

GUIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA PROFESSORES DO 1º CICLO

Promotor: Parcerias: Apoio:
5

E
n

er
gi

a



1.3.	 Formas de Energia

A natureza apresenta a energia de diferentes formas, sendo que para ser utilizada tem que 

ser transformada. As diferentes formas de energia permitem-nos satisfazer as necessidades 

energéticas da nossa sociedade, tendo estas origens distintas, enunciamos de seguidas as 

mais comuns:

•	Energia Elétrica » Apresenta-se através de 

uma corrente de eletrões.

•	Energia Mecânica » Pode ser transferida por 

intermédio de uma força.

•	Energia Radiante » Apresenta-se de diferentes 

formas, nomeadamente sob a forma de luz.

•	Energia Térmica » Apresenta-se sob a forma 

de calor.

•	Energia química » Apresenta-se de várias 

maneiras, a mais conhecida é a das pilhas.

•	Energia Nuclear » Apresenta-se sob a forma 

de radioatividade.

1.4.	Fontes de Energia

Chamam-se fontes de energia aos vários elementos/recursos da natureza que  podem fornecer 

energia.

As fontes de energia dividem-se em dois tipos: as fontes de energia renováveis ou alterna-

tivas que são consideradas fontes de energia inesgotáveis e as fontes de energia não reno-

váveis, fósseis ou convencionais, que se encontram na natureza em quantidades limitadas e 

cujas reservas vão diminuindo à medida que se vão utilizando.
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Fontes de Energia Renováveis ou Alternativas

Solar » é proveniente da radiação solar, podendo ser 

transformada em energia elétrica ou térmica, após captada.   

O potencial energético desta fonte é elevadíssimo.

Hídrica » Obtida a partir de cursos de hídricos, pode 

ser aproveitada por meio de um desnível ou queda de 

água. Está associada ao ciclo hidrológico e aos fluxos 

daí inerentes.

Eólica » Resulta da conversão da energia do vento. 

Desde a antiguidade que tem sido aproveitada na 

moagem de cereais, navegação ou bombagem de água.

geotérmica » Provém do aproveitamento do calor 

contido no interior da crosta terrestre, permitindo  

gerar eletricidade e calor.

Biomassa » Trata-se do aproveitamento energético 

de resíduos florestais, assim como resíduos do setor 

agropecuário, da indústria alimentar ou dos resultan-

tes do tratamento de águas residuais urbanas.

ondas » Resulta da energia libertada pela rebenta-

ção das ondas. Na realidade é o efeito do vento que 

provoca movimentos ondulatórios na água.

Marés » É obtida pela variação do nível da água do 

mar. As marés são provocadas pela interação dos 

movimentos entre a terra, a lua e o sol.
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Fontes Não Renováveis, Fósseis ou Convencionais

Carvão » Combustível fóssil extraído do subsolo 

através de explorações minerais, nomeadamente, 

túneis e poços. Sendo o primeiro combustível fóssil 

a ser usado é também um dos que acarreta maior 

impacte ambiental. As reservas carvão estima-se que 

se esgotem em 200 anos.

Petróleo » Combustível de origem fóssil. Constitu-

ído basicamente por uma mistura de compostos orgâ-

nicos - hidrocarbonetos. As suas reservas podem 

esgotar-se nos próximos 40 anos. Sendo maiorita-

riamente usado nos transportes é responsável por 

uma percentagem elevada das emissões de dióxido de 

carbono para a atmosfera.

gás Natural » Tal como o carvão ou o petróleo, o gás 

natural é um combustível fóssil que pode ser utili-

zado na indústria e em ambiente doméstico. As suas 

reservas poderão esgotar-se em 60 anos. O seu efeito 

poluente, embora relevante, é menor que o do petró-

leo ou carvão.

urânio » É um mineral existente na Terra, utilizado 

como combustível nuclear. Tem um poder calorí-

fico muito superior a qualquer outra fonte de energia 

fóssil, mas os problemas ambientais que tem asso-

ciados são de difícil resolução, nomeadamente no 

que respeita aos resíduos radioativos, contaminação 

radioativa e poluição térmica.
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1.5.	O Ciclo da Energia

A transformação das fontes de energia em outras formas de energia de maior utilidade, capazes de 

nos proporcionarem conforto, obedece a um processo mais ou menos complexo de transformação.

Ao longo deste processo uma parte da energia é perdida e aquela que chega aos consumidores 

nem sempre é aproveitada da melhor forma, verificando-se perdas desnecessárias.

Após a análise da imagem conseguimos identificar o processo de transformação de cada fonte 

de energia, tomando consciência da importância da sua utilização de forma mais eficiente e 

menos impactante para o ambiente, pois só assim conseguiremos continuar a ter a qualidade 

de vida e o conforto a que estamos habituados.

Sempre que seja possível, devemos usar as energias renováveis, como é o caso do calor emitido 

pelo sol, da energia proveniente do vento, das marés ou dos cursos de água, sendo estas con-

sideradas energias inesgotáveis, tendo em conta que a taxa de utilização que delas fazemos 

uso é inferior à sua taxa de disponibilidade.
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Atividade 1
Reflexão sobre eletricidade

Pedir aos alunos que façam um texto curto onde descrevam como seria viver sem 

eletricidade. No final elaborar um debate com as principais ideias.

Atividade 2
Jogo da Correspondência

Entregue a cada jogador um cartão. Os cartões contêm nomes de tipos de energia 

e a suas definições.

objetivo: 

Os jogadores terão de encontrar o par correspondente, ou seja, ligar cada tipo de 

energia à sua definição, no mais curto período de tempo.

» ver dinâmicas

Atividade 3
Jogo do Círculo - Energias Renováveis vs Energias Não Renováveis 

1.	 No chão de uma sala coloque dois círculos grandes (um amarelo - para as 

Fontes de Energia Renováveis e outro azul - para as Fontes de Energia Não 

Renováveis). Em alternativa delimite duas áreas distintas.

2.	 Entregar um cartão virado para baixo a cada aluno. Os cartões contêm várias 

Fontes de Energia.

3.	 Após o sinal, cada aluno virará o cartão e deverá entrar no círculo corres-

pondente à sua Fonte de Energia.

objetivo: 

Ganham os jogadores que conseguirem completar o seu círculo, no mais curto 

período de tempo.

» ver dinâmicas

AtividadesAtividades
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Método de transformação (transformamos o calor em frio; o escuro em claro).

Energia

Percurso que mostra de onde vem a energia até onde ela é consumida.

Ciclo da Energia

Energia Elétrica / Energia Mecânica / Energia Radiante / Energia Térmica / Energia 
Química / Energia Nuclear

Formas de Energia

Fontes de Energia Renováveis não se esgotam: Solar, Hídrica, Eólica, Geotérmica, 
Biomassa, Ondas, Marés.
Fontes de Energia Não Renováveis esgotam-se: Carvão, Petróleo, Gás Natural, Urânio, 
Gás de Xisto.

Fontes de Energia Renováveis / Energias Não Renováveis

Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
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2.	 Racionalização Energética/Custos

A Eficiência Energética pode ser definida como a forma de obter os mesmos ou melhores bene-

fícios, utilizando menos energia. O uso racional da energia é da maior importância na medida em 

que potencia o aproveitamento das fontes de energia por um lado, e reduz o desperdício por outro. 

É por isso que a eficiência energética contribui para a sustentabilidade do planeta.

As questões da eficiência energética devem porém ser vistas numa dupla perspectiva, por um 

lado mediante a alteração de comportamentos exigindo-se que todos sejam mais responsá-

veis, por outro através do desenvolvimento tecnológico especialmente ao nível do aproveita-

mento das energias renováveis. No primeiro caso trata-se de combater o desperdício, usando 

essencialmente o senso comum como ponto de partida e por isso desligar a televisão quando 

não se está a ver qualquer programa, apagar a luz quando não se está numa divisão da casa ou 

fechar a janela quando se tem o ar condicionado ligado são atitudes óbvias a adotar.

Relativamente ao uso de energias renováveis, estamos na maior parte dos casos perante a 

necessidade de realizar investimento. Não se pretende com a eficiência energética diminuir 

a qualidade de vida e o nível de conforto, objetiva-se isso sim utilizar a energia de forma 

mais inteligente. Adoptar medidas de eficiência energética é reduzir o consumo de recursos, 

poupar dinheiro e diminuir o impacte ambiental. Sendo uma necessidade, a eficiência ener-

gética é também uma oportunidade ao alcance de todos, pois a melhoria da eficiência energé-

tica passa em grande parte por mudanças comportamentais. 

As gerações mais jovens constituem o alvo prioritário das ações de sensibilização com vista 

à adopção de atitudes energeticamente responsáveis, pois são os jovens que mais receptíveis 

estão à mudança, por um lado, e, por outro, maior capacidade têm de influenciar as atuais e 

futuras gerações.
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Iluminação

•	Limpar periodicamente lâmpadas e luminárias.

•	Utilizar ao máximo a luz solar, reduzindo a necessidade de ligar 

a luz elétrica.

•	Pintar as paredes/tetos de cores claras. As cores claras refletem 

melhor a luz.

•	Evitar o uso candeeiros opacos ou escuros (obrigam à utilização 

de lâmpadas mais potentes).

•	Utilizar lâmpadas fluorescentes/LED.

•	Instalar sensores de movimento nos locais de passagem.

•	Utilizar sensores crepusculares para iluminação do exterior.

Climatização

•	Ter o aquecimento regulado para uma temperatura adequada 

(18 a 19ºC no inverno e 23 a 24ºC no verão).

•	Escolher vestuário de acordo com a estação do ano.

•	Ter janelas e portas bem fechadas e isoladas.

•	Utilizar estores e pressianas (no verão ajuda na refrigeração da 

casa se estiverem fechados e no inverno protege do frio).

•	Evitar climatizar zonas da casa que não estão habitadas.

•	No inverno maximizar a exposição solar de forma a reduzir a 

necessidade de aquecimento e iluminação artificial.

Equipamentos

•	Utilizar equipamentos com etiqueta energética da classe A+, A++ 

ou A+++, sempre que possível.

•	Desligar os equipamentos no interruptor em vez de os deixar 

em stand by.

•	Usar uma extensão quando estão vários equipamentos ligados 

no mesmo local, de forma a desligar todos ao mesmo tempo.

•	Otimizar o uso dos equipamentos (por exemplo: usar o micro-

ondas para aquecer dois pratos ao mesmo tempo).

•	Utilizar computadores e monitores com a designação ENERGY STAR.

•	Dar preferência aos aparelhos equipados com controlo de 

temperatura ou temporizador. 

•	Utilizar torneiras e chuveiros eficientes e reduzir o tempo dos 

duches. 

•	Desligar o equipamento quando vai de férias ou em caso de 

ausências prolongadas.
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SMART TV



Micro-ondas

•	Utilizar o micro-ondas para cozinhar pequenas refeições.  

•	Descongelar os alimentos ao natural, evitando utilizar este 

equipamento na função de descongelação.  

•	Utilizar suportes adequados que permitam aquecer dois pratos 

em simultâneo. 

•	Manter o interior do equipamento limpo.

Frigoríficos e Combinados

•	Adquirir equipamentos com etiqueta energética da classe A+ ou A++.

•	Deixar arrefecer os alimentos antes de os colocar no frigorífico.

•	Abrir a porta o menor número de vezes possível, permanecendo 

aberta um curto espaço de tempo.

•	Manter os alimentos bem tapados de forma a diminuir a libertação 

de humidade.

•	Não encher demasiado o frigorífico para que o ar possa circular 

livremente entre os alimentos.

•	Descongelar os alimentos passando do congelador para o 

frigorífico.

•	Descongelar o congelador antes de alcançar os 3mm de espes-

sura de gelo.

•	Manter uma temperatura de 5ºC no compartimento de refrige-

ração e de -18ºC no compartimento de congelação.

•	Verificar com regularidade o estado do equipamento de forma a 

garantir a eficiência do mesmo (borrachas, limpeza, etc.).

Máquina de lavar loiça/roupa

•	Sempre que possível programar a lavagem para períodos 

noturnos. Esta situação será ainda mais vantajosa se tiver um 

ciclo de contagem bi-horário ou tri-horário.

•	Utilizar programas de baixa temperatura.

•	Colocar a máquina a lavar com a capacidade máxima.

•	Manter os filtros sempre limpos.

•	Na máquina da loiça manter sempre cheios os depósitos de sal e 

abrilhantador, pois reduzem o consumo de energia na lavagem 

e secagem da loiça.

•	Se utilizar pouca louça, deve optar por lavá-la à mão.
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Forno e Fogão

•	Abrir o forno só se necessário. Cada vez que se abre a perda 

energética é pelo menos de 20%. 

•	Para cozinhados superiores a 1 hora não é necessário aquecer 

previamente o forno.

•	Apagar o forno um pouco antes de finalizar a confeção, o calor 

residual será suficiente para acabar o processo.

•	Manter o forno limpo de forma a que o calor de reflita melhor, 

consumindo menos energia.

•	Verificar se a porta do forno veda bem, substituindo as juntas e 

borrachas sempre que necessário.

•	Utilizar a panela de pressão na confeção dos alimentos, o que 

permite a redução do tempo de confeção.

•	Descongelar os alimentos um pouco antes de os cozinhar.

•	Manter os recipientes tapados enquanto cozinha.

•	Certificar-se que a placa eléctrica ou o bico do fogão não é 

maior do que a base do recipiente.

Ferro de Engomar

•	Utilizar apenas quando houver grande quantidade de roupa 

para passar.

•	Selecionar a temperatura correta para cada tecido, iniciando 

o trabalho com roupas que necessitam de temperatura mais 

elevada.

•	Não deixar o ferro ligado se não o estiver a utilizar e desligá-lo 

um pouco antes de terminar de passar a roupa.

Isolamento da habitação

•	Instale um bom isolamento nas paredes, chão e tetos, através 

da utilização de materiais adequados para o efeito. 

•	Utilização de vidros duplos, reduzindo a necessidade de clima-

tização e minimizando também o ruído exterior. Caso não seja 

possível, deverá optar pela utilização de portadas ou estores 

exteriores.

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

GUIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA PROFESSORES DO 1º CICLO

Promotor: Parcerias: Apoio:

R
ac

io
n

al
iz

aç
ão

 E
n

er
gé

ti
ca

 /
 C

u
st

o
s

16



Fatura elétrica

•	Analisar a fatura elétrica verificando se a potência contratada é 

adequada ao consumo real da instalação. 

•	Verificar os consumos privilegiando horários que beneficiam a 

utilização das tarifas bi-horária ou tri-horária (a energia nestes 

períodos é mais barata).

Apresentamos nas páginas seguintes algumas medidas de poupança de energia que podem 

ser implementadas nas Escolas, tanto pelos professores e funcionários, como pelos alunos.

Todos devemos participar!

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

GUIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA PROFESSORES DO 1º CICLO

Promotor: Parcerias: Apoio:

R
ac

io
n

al
iz

aç
ão

 E
n

er
gé

ti
ca

 /
 C

u
st

o
s

17



Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

GUIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA PROFESSORES DO 1º CICLO

Promotor: Parcerias: Apoio:

R
ac

io
n

al
iz

aç
ão

 E
n

er
gé

ti
ca

 /
 C

u
st

o
s

18

Equipamentos informáticos,
audiovisuais

Adquirir equipamentos com sistemas de 
poupança de energia (etiqueta Energy Star) 

e com classe energética A ou superior.

Instalar programadores automáticos 
para desligar os equipamentos durante 

a noite e durante o fim de semana.

Utilizar fichas múltiplas com interruptor on/off, 
torna-se mais fácil desligar todos os aparelhos 
que estejam a ser utilizados simultaneamente.

Dar preferência, sempre que possível, 
a computadores portáteis e/ou 
equipamentos mais eficientes.

Utilizar os equipamentos de forma racional 
desligando-os sempre que não forem 

precisos e nos períodos de pausa.

Garantir que os equipamentos estão todos 
desligados quando saem da sala de aula.

Desligar os ecrãs e não os deixar em suspensão.

Eliminar o standby dos equipamentos 
desligando-os no botão e na 
tomada (ou nas extensões).

Participar em equipas de alunos, para 
verificar se os equipamentos estão desligados 

sempre que não sejam necessários.
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Medidas para uma
Iluminação racional

Pintar as paredes/tetos de cores 
claras (refletem melhor a luz).

Limpar regularmente lâmpadas e luminárias.

Espaços interiores
utilizar lâmpadas economizadoras 

(fluorescentes tubulares, 
fluorescentes compactas, LED, iodetos 

metálicos de alta eficiência).

Espaços Exteriores
lâmpadas de vapor de sódio, 

iodetos metálicos de alta eficiência, 
fluorescentes compactas e LED.

Instalar sensores de movimento 
nos locais de passagem.

Utilizar interruptores com horários 
programáveis para reduzir ou desligar a 
iluminação em determinados períodos.

Evitar usar candeeiros opacos ou 
escuros (obrigam a utilização de 

lâmpadas mais potentes).

Utilizar reguladores de fluxo luminoso para 
ajustar a iluminação às necessidades.

Projetar as salas de aulas, de modo a 
potenciar o aproveitamento da luz solar.

Privilegiar a utilização de salas com luz 
natural durante o período diurno.

Utilizar ao máximo a luz solar, reduzindo 
a necessidade de ligar a luz elétrica.

Ligar a iluminação de acordo 
com as necessidades para o 

desenvolvimento das atividades.

Desligar a iluminação quando os espaços estão 
desocupados, inclusive durante os intervalos.

Participar em equipas de alunos, para 
efetuarem rotinas diárias pelas salas de 

aula, verificando a iluminação que está a ser 
utilizada desnecessariamente, aplicando 

medidas de poupança de energia.
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Equipamentos
das cozinhas e bares

Estabelecer e cumprir planos de manutenção 
dos equipamentos de modo a  manter a sua 

eficiência (lubrificações, substituição de 
borrachas e juntas, limpeza de filtros, etc.).

Dar preferência a equipamentos com etiqueta 
energética de classe A ou superior.

Potenciar o uso dos equipamentos 
(aproveitando, sempre que possível, 

a sua capacidade máxima).

Garantir que todos os equipamentos, 
que não seja necessário estarem em 

funcionamento, são desligados na tomada 
durante fins de semana, férias ou outros 

períodos de ausência prolongados. 

Em áreas com múltiplos equipamentos 
usar uma extensão que permita desligar 

da corrente todos os equipamentos 
sempre que não estão a ser utilizados. 

Utilizar o frigorífico para, no processo de 
descongelação de alimentos, aproveitar o frio 

da descongelação para economizar energia.

Arrefecer previamente os alimentos antes de 
os colocar no frigorífico para conservação.

Aceder às arcas/câmaras de congelação, 
frigoríficos e combinados de forma adequada, 
isto é, abrindo as portas o menor número de 

vezes possível e por curtos períodos de tempo.

Manter os recipientes onde se encontram 
os alimentos bem tapados de forma a 
diminuir a libertação de humidade.

Não encher demasiado o frigorífico 
para que o ar possa circular 

livremente entre os alimentos.

Na lavagem da roupa e da loiça utilizar 
programas de baixa temperatura.

Sempre que possível programar a lavagem 
da loiça/roupa para períodos noturnos, esta 

situação será ainda mais vantajosa se tiver um 
ciclo de contagem bi-horário ou tri-horário.

Manter os recipientes tapados durante 
a confecção dos alimentos.

Sensibilizar toda a comunidade 
escolar e familiar.

Promover ações de sensibilização 
aos funcionários sobre a utilização 

racional da energia.

Elaborar equipas de inspeção a bares e cozinhas.

Elaborar cartazes/folhetos informativos e 
colocá-los em locais estratégicos, de forma 

a alertar o maior número de pessoas.
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Equipamentos
de climatização

Ter o aquecimento regulado para uma 
temperatura adequada (18 a 19ºC no 

inverno e 23 a 24ºC no verão).

Utilizar estores/persianas (no verão ajuda 
na refrigeração da casa se estiverem 

fechados e no inverno protegem do frio).

Evitar climatizar zonas da escola 
que não estão a ser utilizadas.

Maximizar a exposição solar no inverno, 
de forma a reduzir a necessidade de 

aquecimento e iluminação artificial.

Ter janelas e portas bem fechadas e isoladas.

Proceder ao isolamento térmico de tubagens.

Ter em consideração a eficiência energética 
na aquisição de equipamentos, que devem 

ser dimensionados às necessidades e 
munidos de programadores automáticos.

Aproveitar o potencial calorífico, associado 
a processos de exaustão, para aquecimento, 

mediante a utilização de recuperadores de calor.

Utilizar dispositivos móveis ou 
fixos de sombreamento.

Garantir a limpeza e manutenção 
dos equipamentos.

Utilizar caixilharia apropriada, de 
modo a potenciar o isolamento térmico 

(vidro duplo e corte térmico).

Escolher vestuário de acordo 
com a estação do ano.

Fechar portas e janelas quando o sistema 
de climatização estiver ligado.

Sensibilizar toda a comunidade 
escolar e familiar.

Participar em equipas de inspeção que 
verifiquem se os equipamentos de climatização 

de espaços não ocupados estão desligados.

Elaborar cartazes/folhetos informativos e 
colocá-los em locais estratégicos, de forma 

a alertar o maior número de pessoas.
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Produção e utilivzação
de água quente

Utilizar torneiras e chuveiros eficientes 
e reduzir o tempo dos duches.

Proceder à instalação de sistemas 
solar térmicos ou caldeiras a biomassa 

dimensionadas às necessidades e integrados 
com restantes sistemas de climatização.

Proceder ao isolamento térmico de tubagens  
de água quente e termoacumuladores.

Adquirir autoclismos eficientes com 
sistema de dupla descarga.

Utilizar torneiras e chuveiros com 
redutores de caudal, de modo a reduzir 

o consumo de água e energia.

Utilizar reguladores de temperatura nas 
torneiras dos duches e sensores para 

minimizar/otimizar o consumo de água quente.

Nas piscinas aquecidas colocar uma 
cobertura sobre o plano de água sempre 

que  não estejam a ser utilizadas.

Fechar torneiras e chuveiros quando 
não estão a ser utilizados.

Tomar duche rápido reduzindo o 
consumo de água e energia.

Participar em equipas de inspeção a zonas 
onde se utilizam águas quentes (piscinas 

aquecidas, duches, casas de banho).
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Atividade 4
Jogo de Identificação de Medidas de Poupança de Energia

Organizar grupos de jogadores e pedir que façam um levantamento de medidas 

de poupança de energia num edifício ou numa sala a selecionar pelo professor/a.

1.	 Imprimir num cartaz (pelo menos A3) ou cartolina “Medidas de Poupança 

de Energia”. 

2.	 Imprimir várias lâmpadas para a turma.

3.	 Cada aluno deverá recortar e escrever na lâmpada recortada uma Medida 

de Poupança de Energia. Em alternativa, a turma poderá criar uma lista de 

Medidas de Poupança de Energia e preencher em conjunto as lâmpadas.

4.	 Para finalizar, colar as lâmpadas no cartaz.

objetivo: 

Identificação de Medidas de Poupança de Energia.

» ver dinâmicas

Atividade 5
Elaboração de Etiquetas Informativas

Elaborar uma listagem sobre as atitudes diárias a ter em conta para a poupança de 

energia. 

Após efetuarem a listagem, pedir aos alunos para elaborarem etiquetas informati-

vas sobre cada medida que identificaram aplicando-as em locais estratégicos.

objetivo:

Prevenir comportamentos desajustados no âmbito da Eficiência Energética.

AtividadesAtividades
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o que é a Racionalização Energética?

Medidas comportamentais a adquirir pelo aluno

Combater o desperdício 
de energia elétrica

Mudança de 
comportamentos

Reduzir os prejuízos 
causados no ambiente

Utilizar a luz solar 
em substituição 

à luz elétrica

Escolher vestuário 
de acordo com a 
estação do ano

Colocar cartazes com 
informações corretas

Desligar a iluminação 
quando não é 

necessária

Fechar as janelas 
quando o aquecimento 

estiver ligado

Alertar colegas e 
funcionários para 

atitudes inadequadas

Não deixar 
equipamentos 

em standby

Fechar sempre 
torneiras e chuveiros

Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência

no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
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3.	 Aquecimento Global

3.1.	 Aquecimento global e Alterações climáticas

O Aquecimento Global consiste no aumento da temperatura média da terra ao longo do tempo, 

provocado pelo efeito cumulativo de gases poluentes na atmosfera - os chamados gases de 

efeito de estufa. Importa salientar que o aquecimento global é parte integrante de um fenó-

meno mais abrangente - as alterações climáticas.

Ora as alterações climáticas mais não são do que uma mudança significativa e consistente da 

distribuição estatística da temperatura e outros padrões meteorológicos ao longo do tempo. 

Segundo, alguns cientistas este fenómeno ter-se-á iniciado no século XVIII, com o advento da 

revolução industrial.

o clima está a mudar!

Ao longo de décadas, vários estudos realizados por entidades reconhecidas pela sua idonei-

dade, comprovam que o clima está a sofrer alterações significativas estando a aquecer.

A temperatura da atmosfera e dos oceanos está a aumentar, enquanto as quantidades de neve 

e de gelo têm diminuído significativamente, por um lado, e, por outro, subiu o nível das águas 

do mar e aumentou a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera.
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3.2.	O que é o efeito de estufa?

O efeito de estufa é um fenómeno natural, de natureza física, que permite manter a tempera-

tura da superfície terrestre estável e propícia à manutenção da vida.

De facto, quando a radiação do sol atinge a atmosfera terrestre, só uma parte dessa radiação 

é refletida para o espaço, sendo a outra absorvida pela superfície terrestre, permitindo que a 

sua temperatura média se mantenha na ordem dos 14,5°C.

São os gases presentes na atmosfera – gases de efeito de estufa - que permitem a absorção/

retenção da radiação infravermelha e a realização do efeito de estufa natural. Sem a ação 

destes gases a temperatura média da terra desceria para cerca de -19ºC o que limitaria a vida 

na Terra tal como a conhecemos.

Causas do efeito de estufa

Além do fenómeno natural, existem porém outros gases poluentes decorrentes da atividade 

humana, nomeadamente, da queima de combustíveis fósseis em fábricas, transportes ou 

centrais eléctricas (CO2), da actividade agro-pecuária (metano), da utilização de fertilizantes 

(óxido nitroso), da combustão de aterros sanitários (metano), da utilização de sistemas de cli-

matização (CFC ś) ou do uso de aerossóis (CFC ś), contribuindo para o aumento da temperatura 

média da terra.

A desflorestação de vastas regiões do planeta e a consequente ocupação dessas áreas para ati-

vidades como a habitação, indústria, agricultura intensiva ou agropecuária, contribui dupla-

mente para o aquecimento global, na medida em que além de se reduzir a capacidade de 

absorção de CO2 pelas plantas ainda se aumenta a produção de diversos gases poluentes.
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Os oceanos e os seus ecossistemas contribuem para estabilizar o clima da terra e as algas 

marinhas são decisivas para a redução do dióxido de carbono e a emissão de oxigénio para a 

atmosfera, razão pela qual a crescente poluição de mares e oceanos é motivo de grande preo-

cupação e representa mais um fator que contribui para o aquecimento global.

Os grandes incêndios florestais são impactantes ao nível da emissão de grandes quantidades 

de dióxido de carbono para atmosfera, mas também porque reduzem, ainda que temporaria-

mente, a capacidade de emissão de oxigénio para a atmosfera.

Face a esta realidade, a generalidade da comunidade científica tem feito apelos sucessivos 

para que os governos dos diferentes países tomem medidas concretas para reduzir a emissão 

de gases de efeito de estufa e assim travarem as alterações climáticas. 

3.3.	Consequências do aquecimento global

As alterações climáticas estão a provocar transformações profundas no planeta Terra. Essas 

mudanças, associadas ao aquecimento global, têm implicações profundas nos ecossistemas e 

na vida do homem ao nível da saúde, da economia e contexto social.

Entre as consequências do aquecimento global enunciam-se:

•	Aumento da temperatura dos oceanos.

•	Derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares (calotes) com a conse-

quente subida do nível médio da água do mar.

•	Aumento de fenómenos climáticos extremos, isto é, afastados dos padrões normais, 

provocando desastres naturais como inundações, tempestades, furacões, tornados entre 

outros de grande imprevisibilidade.

•	Aumento da perigosidade da exposição à radiação solar em virtude da redução global da 

espessura da camada de ozono.

•	Aumento da frequência e da intensidade de secas e desertificação de áreas naturais.

•	Extinção de espécies animais e vegetais em condições extremamente adversas.

•	Inundações em zonas costeiras.

•	Redução das reservas de água potável para consumo.

•	Mudança de habitats de várias espécies que deixam de ter os seus habitats tradicionais 

adequados a condições de sobrevivência.

•	Prevê-se um aumento da temperatura média da terra entre 1,8 a 4°C até ao final do séc. XXI 

em relação aos anos de 1980 a 1999.
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3.4.	Medidas para combater o aquecimento global

O relatório especial sobre o clima do painel intergovernamental para as alterações climáticas 

constitui um grito desesperado de alerta para os grandes líderes políticos mundiais.

É urgente tomar medidas imediatas para evitar o aquecimento global acima de 1,5°C até 2100, 

pois acima desse valor uma percentagem muito significativa das espécies vão-se extinguir e 

outras terão habitats muito reduzidos. 

Obviamente que o esforço necessário para estancar a hemorragia que o planeta está a sofrer há 

décadas depende, em grande parte, dos governos e das grandes empresas, mas cada cidadão 

tem o dever de participar neste gigantesco desafio e contribuir para o bem comum.

Entre as medidas a adotar pelos estados encontram-se: 

•	Investimento em fontes de energias renováveis transitando para uma economia de baixo 

consumo de carbono. Adoção de fontes de energia renovável em detrimento de combus-

tíveis fósseis (gás natural, petróleo, carvão) nos processos industriais, nos transpor-

tes ou na produção de energia elétrica reduzindo dessa forma a emissão de dióxido de 

carbono para a atmosfera.

•	Redução da produção de resíduos/lixo mediante a consciencialização e adoção da política 

dos 3R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). A este nível devem ser tomadas medidas, por 

exemplo para redução drástica da produção de bens descartáveis.

•	Proceder a um maior aproveitamento dos bens alimentares produzidos, evitando sobre-

produção e consequente duplo impacto, quer pela utilização de fertilizantes, quer pelos 

resíduos resultantes.

•	Incentivar a utilização de tecnologias e materiais energeticamente eficientes, na cons-

trução de edifícios habitacionais e industriais e noutras infraestruturas coletivas.

•	Promover o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual, reduzindo 

dessa forma as emissões de CO2.

•	Definir e implementar adequadas políticas florestais, capazes de ordenar a floresta, 

valorizar as espécies endógenas e diminuir os incêndios florestais.

•	Reduzir drasticamente a utilização de gases fluorados, nomeadamente pela sua erradi-

cação em novos aparelhos de ar condicionados e frigoríficos...

A nível pessoal cada um de nós pode e deve contribuir para este grande desiderato, assumindo 

as suas responsabilidades individuais.
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Entre as medidas a adotar, destacam-se: 

1.	 Reduzir, na medida do possível, o transporte de carro, utilizando em alternativa trans-

portes públicos, bicicletas e andando a pé. Recorde-se que, segundo o inventário nacio-

nal de emissões de gases poluentes referente a 2017, 24,3% das emissões eram prove-

nientes do setor dos transportes.

2.	 Reduzir o consumo de energia na climatização das habitações e locais de trabalho, espe-

cialmente através da adoção de atitudes mais responsáveis. Recorde-se que uma parte 

significativa da energia elétrica consumida é proveniente de centrais que usam combus-

tíveis fósseis para a produção de energia.

3.	 Apostar em energias renováveis para produção de energia para autoconsumo (por 

exemplo painéis fotovoltaicos). Acresce que os custos associados a estes investimentos 

são recuperados em períodos bastante curtos.

4.	 Investir, sempre que possível e aplicável, em recuperadores de calor para aquecimento 

central e de água.

5.	 Reduzir o consumo de energia elétrica evitando deixar aparelhos ligados quando não 

estão a ser utilizados, apagar as luzes que estão ligadas em ambientes desnecessários;

6.	 Comprar apenas o necessário. A produção exagerada ocasiona a exploração de recursos 

de maneira descontrolada e requer energia para a sua transformação.

7.	 Aplicar a política dos 3R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Atitudes simples como 

reduzir drasticamente a utilização de sacos de plásticos, reutilizar os sacos de plástico 

que recebe e no final de ciclo de vida colocar no ecoponto amarelo faz a diferença. E faz a 

diferença porque ninguém pode ter esta atitude por nós. Cada pessoa tem uma respon-

sabilidade única.
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Atividade 6
Elaboração de Ecopontos para as Salas de Aula

Organizar grupos e construir ecopontos para as salas de aula através de materiais 

recicláveis. Identificar os tipos de resíduos que podem depositar em cada um dos 

ecopontos.

objetivo:

Fazer a separação do lixo na sala de aula.

Atividade 7
Acender uma lâmpada sem eletricidade

Prepara os materiais necessários e segue os passos seguintes para iniciares a 

experiência.

Materiais necessários:

•	 1 limão

•	 1 faca

•	 1 lâmpada LED (ou 1 voltímetro)

•	 1 placa de cobre (pode ser uma moeda de cobre bem limpa com palha de aço)

•	 1 placa de zinco (pode ser um prego de zinco, que também deverá ser bem 
limpo com palha de aço)

•	 2 fios elétricos com crocodilos nas extremidades (ou dois fios de cobre)

Passo a Passo:

1.	 Começa por fazer dois pequenos cortes na casca do limão e enfia a placa 
de cobre num e a placa de zinco noutro (as placas não devem tocar uma na 
outra);

2.	 Prende as extremidades dos fios a cada placa e a outra extremidade fica 
ligada à lâmpada;

3.	 Vê como a lâmpada se acende! Caso tenhas feito com o voltímetro em vez da 
lâmpada, vais conseguir ver a quantidade de corrente elétrica que está a ser 
produzida.

AtividadesAtividades
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Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência

no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

Promotor:

Parce
rias:

Apoio
:

• Aumentar o uso de energias renováveis (solar, éolica, geotérmica, etc.);
• Diminuir a produção de lixo;
• Criar mais jardins.

Como combater o Aquecimento global

• Cuidar dos rios, lagos e oceanos;
• Reduzir e separar o lixo.
• Poupar eletricidade, não deixando luzes ou equipamentos ligados sem serem necessários.

Como proteger o Ambiente

• Aumento da temperatura do planeta provocado pelos gases poluentes;
• Efeito de Estufa - o calor do sol que se acumula na superfície da Terra e que não se 

consegue expandir (parecido ao vidro de uma estufa de flores).

Causas do Aquecimento global

• A água dos oceanos torna-se mais quente e derrete o gelo nos pólos Norte e Sul;
• Aumento do calor faz crescer os desertos do planeta e provoca a morte de muitos 

animais e plantas;
• Com as temperaturas muito altas evapora-se a água dos oceanos e surgem furacões, 

tufões e ciclones. Podendo provocar a destruição das cidades.

Consequências do Aquecimento global

• Aumento da temperatura do planeta provocada pelo efeito de estufa (ocorre quando o 
calor do sol se acumula na superficíe da terra e não se consegue libertar para o espaço).

o que é o Aquecimento global?
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4.	 Auditoria Energética

De acordo com a legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril) Auditoria 

Energética é definida com “um procedimento sistemático através do qual se obtém um conhecimento 

adequado sobre as características de consumo energético de um edifício ou de um conjunto de edifícios, 

de frotas, de uma atividade ou de uma instalação industrial ou comercial ou de serviços públicos ou pri-

vados, se identificam e quantificam as economias de energia com boa relação custo-eficácia”.

Um auditoria energética caracteriza-se por ser uma avaliação pormenorizada das condições 

de utilização de energia de uma determinada infraestrutura, actividades ou processos, com o 

propósito de identificar e quantificar os fluxos de energia utilizados (eletricidade, gás natural, 

biomassa...), caracterizar os sistemas energéticos existentes, verificar se estão satisfeitas as 

condições de conforto pretendidas, avaliar os consumos energéticos específicos de cada utili-

zação final e/ou de cada sector (iluminação, aquecimento, ventilação, cozinha, águas quentes, 

etc.); calcular o Índice de Eficiência Energética (IEE) e outros indicadores que se conside-

rem relevantes e, por último, identificar as medidas a implementar por forma a melhorar o 

desempenho energético.

Em síntese, uma auditoria energética consiste em examinar tudo o que está relacionado com 

o uso de energia numa determinada instalação/infraestrutura. Tal como acontece com uma 

auditoria financeira ou ambiental uma auditoria energética assemelha-se a uma radiografia, 

neste caso à infraestrutura (instalações e equipamentos) consumidora de energia, de modo a 

perceber os fluxos úteis e o desperdício e/ou perdas energéticas.

O exame detalhado a todos os aspetos relacionados com o consumo de energia numa instala-

ção, permite caracterizar e quantificar os consumos específicos de energia. A partir do levan-

tamento efetuado e, tendo em consideração a tecnologia disponível, há que definir medidas 

passíveis de implementar, sendo fulcral que estas contribuam para a redução do consumo e da 

fatura energética.
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No fundo a Auditoria Energética possibilita a identificação de oportunidades de racionalização 

energética, tendo em vista a implementação de medidas com viabilidade técnico-económica. 

Os diferentes itens abordados são plasmados num relatório que fornece em detalhe os  consu-

mos, desperdício e medidas a adoptar.

4.1.	Objetivos da Auditoria Energética

Entre os objectivos a atingir com a realização de uma auditoria energética destacam-se: 

•	Identificar, caracterizar e quantificar as formas de energia utilizadas;

•	Determinar a estrutura do consumo de energia;

•	Caracterizar o nível de desempenho do(s) sistema(s) energético(s);

•	Determinar os consumos energéticos por processo, sector, produto ou equipamento;

•	Relacionar o consumo de energia com o nível de funcionamento da instalação e/ou a 

produção;

•	Estabelecer metas de consumo de energia;

•	Definir e quantificar potenciais medidas de racionalização energética (redução do 

consumo);

•	Estabelecer um programa para as ações e investimentos definindo responsáveis pela 

execução e gestão do mesmo.

Benefícios da Auditoria Energética

As auditorias energéticas em si representam um investimento para as organizações. Porém 

as organizações (tal como as escolas) podem obter grandes benefícios com a sua realização, 

nomeadamente:
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•	maior conhecimento do perfil de consumos e custos associados, podendo a partir deste 

conhecimento definir ações de melhoria;

•	consciencialização para um melhor aproveitamento da energia consumida e para a 

redução do desperdício, evitando ineficiências;

•	maior percepção das componentes da(s) fatura(s) energética e posterior identificação da 

melhor opção tarifária;

•	as oportunidade de racionalização de consumos que impliquem investimento, têm um 

estudo de viabilidade técnico-económico associado, o que permite tomas decisões base-

adas em informação rigorosa;

•	realização de acções para combater situações de desperdício identificadas;

•	aproveitamento de oportunidades de redução de consumo mediante a implementação de 

medidas propostas;

•	otimização de processos de produção para reduzir o consumo de energia;

•	adopção de medidas que permitem reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera.

4.2.	Metodologia

Embora existam várias abordagens que poderão ser utilizadas, a seguinte metodologia é das 

mais aplicadas. Podem distinguir-se quatro etapas numa auditoria energética dependendo, no 

entanto, do seu âmbito, do tipo de instalação, bem como do orçamento financeiro.

Destacam-se as seguintes etapas:

1.	 Planeamento da intervenção - É uma fase de grande rele-

vância influenciando decisivamente a qualidade do tra-

balho a idealizar. Esta fase compreende uma visita preli-

minar ao local/instalações a auditar, procede-se também 

à recolha e análise de dados documentais fornecidos pelo 

cliente, tais como plantas, faturas de energia dos últimos 3 

anos, projetos e memórias descritivas existentes ou esque-

mas de distribuição elétrica. Complementarmente é feita 

uma análise preliminar aos processos a auditar.

2.	 intervenção em Campo – baseia-se numa análise das condições de utilização de energia que 

incidirá em:

•	Caracterizar os principais equipamentos produtores e consumidores de energia;

•	Determinar os consumos de energia por sector/processo;

•	Monitorizar em contínuo os principais pontos de consumo de energia;

•	Realizar medições complementares;

•	Elaborar balanços energéticos;

•	Identificar medidas de redução de consumo de energia.
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3.	 Análise e tratamento da informação – após o trabalho de campo, toda a informação recolhida, 

ao longo das duas primeiras fases, deve ser organizada e trabalhada. A partir deste tratamento 

da informação poderão ser produzidos um conjunto de indicadores de natureza qualitativa, per-

mitindo que a avaliação seja efetuada de forma rigorosa. A análise desta informação, nomeada-

mente consumos globais e específicos, consumos unitários de equipamentos relevantes, rendi-

mentos energéticos, intensidade energética global e sectorial /por processo devem dar origem a:

•	Soluções tecnológicas a implementar com vista à racionalização energética;

•	Análise tecno-económicas das soluções tecnológicas propostas;

•	Medidas de natureza organizacional a implementar.

As possíveis soluções tecnológicas a serem implementadas devem invariavelmente produzir 

acréscimos na eficiência energética do sistema.

4.	 Elaboração do Relatório – a auditoria energética ficará concluída com a realização do respectivo 

relatório, onde deverá ser apresentada toda a informação de uma forma estruturada e coerente. 

Este relatório constitui um instrumento fundamental para a gestão racional da energia devendo 

ser uma ferramenta de trabalho frequentemente revista. No que concerne à estrutura este relató-

rio deverá apresentar uma introdução, dados de atividade, estrutura das instalações e sistemas de 

energia, utilização de energia, auditoria energética, cálculo dos consumos específicos, cálculo das 

classes energéticas, oportunidades e medidas de racionalização energética e respectivos crono-

grama de implementação, análise de períodos de retorno (payback).

4.3.	Grandes consumidores de Energia

Estando todos convocados para participar na racionalização 

energética é evidente que os grandes consumidores ou consu-

midores intensivos de energia têm um papel mais relevante 

neste processo, ficando, por isso ficam vinculados a um regime 

especial o SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos 

de Energia. O SGCIE aplica-se às instalações que são consu-

midoras intensivas de energia, ou seja, instalações que no ano 

civil imediatamente anterior tenham tido um consumo energético igual ou superior a 500 tcp, 

exceção feita às centrais de cogeração. Trata-se de uma medida regulada pelo DL 71/2008 de 15 

de abril, alterado pela lei 07/2013 de 22 de janeiro.

As diferentes instalações reguladas pelo SGCIE são obrigadas a realizar um Plano de Raciona-

lização de Consumos de Energia (PREn).

Estes planos realizados na sequência de auditorias energéticas devem ser previamente apro-

vadas pela entidade reguladora (atualmente é a DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia) e 

são de implementação vinculativa.
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4.4.	Plano de Racionalização de Consumo de Energia - PREn

O PREn - Plano de Racionalização de Consumo de Energia caracteriza-se por ser um con-

junto de medidas que apresenta recomendações viáveis com o objetivo de possibilitar a 

melhoria da eficiência energética de uma instalação reduzindo consumos.

É elaborado a partir de relatórios das auditorias e compre-

ende o estabelecimento de metas relativas aos indicadores 

energéticos e propostas para as medidas de racionalização 

de energia. 

As medidas selecionadas devem levar à redução da fatura 

energética e estão normalmente associadas a intervenções 

do tipo: 

•	eliminação de consumos excedentes e/ou fugas,

•	recuperação de energia de perdas,

•	iluminação eficiente,

•	adaptação funcional e/ou correta gestão de equipamento existente e 

•	utilização de equipamento de elevado rendimento e variadores eletrónicos de velocidade.

A estrutura do PREn segue o enquadramento legal presente no Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 

de abril alterada pela Lei 07/2013 de 22 de janeiro, que apresenta como intenção a regulação 

do Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), com objetivo de promover 

a eficiência energética e monitorizar os consumos energéticos de instalações consumidoras 

intensivas de energia. 

O PREn estrutura-se da seguinte forma:

•	Análise das auditorias energéticas;

•	Cálculo dos indicadores e das metas impostas pelo decreto-lei em vigor;

•	Elaboração de medidas que visam a racionalização de energia;

•	Quantificação do impacto das medidas nos indicadores energéticos.

Às organizações cumpridoras do PREn são atribuídos incentivos, dependendo do grau de 

cumprimento das medidas.
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4.5.	Racionalização de Energia e a Escola

Nas escolas, tal como acontece nas outras organizações, é fundamental que se defina um res-

ponsável pela gestão da energia - o Gestor de Energia.

A  sua importância é elevada, na medida em que, além de conhecer os consumos de energia, 

tem a responsabilidade de agilizar aplicação de medidas de eficiência energética e de promo-

ver ações de sensibilização sobre o tema.

4.6.	Papel do Tutor/Gestor de Energia na Escola

Pretende-se que o Gestor de Energia seja um recurso interno da entidade e que obtenha conhe-

cimentos e ferramentas que permitam autonomamente ter uma maior visão no que toca aos 

aspetos relacionados com o uso da energia e/ou contribuir de alguma forma para a caracteriza-

ção de fluxos energéticos. 

O Gestor de Energia tem como funções:

•	Promover ações de sensibilização;

•	Analisar e controlar as faturas de energia;

•	Apresentar relatórios mensais e anuais com análises comparativas com os anos anteriores;

•	Divulgar objetivos, meios necessários para atingir resultados;

•	Definir um projeto de promoção da eficiência energética;

•	Promover a manutenção contínua das instalações elétricas;

•	Gerir e minimizar os consumos de energia.

Auditoria Energética
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Atividade 8
Realização de Auditoria Energética à Escola

Organizar grupos e fazer uma visita às diversas áreas da escola.

Ao longo da visita, os alunos devem registar o local onde estão instalados e identificar os 

equipamentos. 

Em sala de aula e, em conjunto com todos os alunos da turma, deverão debater que atitu-

des se podem tomar para promover a mudança de comportamentos a fim de se conseguir 

poupar energia.

objetivo:

Perceber como se deve fazer um estudo energético.

Identificação do Local
Identificação dos 

Equipamentos
O que se pode fazer...

AtividadesAtividades
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Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
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Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
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Parce
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Apoio
:

• Estudo de uma instalação a nível das condições de utilização de energia.
• Avaliação do estado dos equipamentos.
• Levantamento de medidas de melhoria.

Auditoria Energética

Após a realização da auditoria energética e a análise do relatório irão definir-se as 
estratégias a implementar (ex.: troca de lâmpadas por outras mais eficientes, calafetagem 
de janelas, etc.).

Plano de Racionalização de Consumo de Energia

• Tutor de Energia é a pessoa responsável pela energia num local (ex. escola).
• O Tutor de Energia deve alertar para consumos desnecessários e tentar diminuir os 

gastos de energia.

o que é o Tutor de Energia e o que  deve fazer?

1. Recolher documentos relacionados com a instalação;
2. Analisar os equipamentos e a estrutura do edifício;
3. Análisar dos dados recolhidos;
4. Elaborar o Relatório com todos os levantamentos feitos e com as possíveis medidas 

de melhoria.

Como fazer uma Auditoria Energética?
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5.	 Iluminação Eficiente

A iluminação está relacionada com a distribuição da luz natural ou artificial num determinado 

espaço. Ao usar-se propositadamente a luz para desempenhar determinadas tarefas ou mera-

mente para efeitos estéticos está-se a iluminar. De facto, a iluminação de um determinado 

local pode ser feita recorrendo a fontes de luz artificial (lâmpadas e luminárias) ou a fontes 

de luz natural (luz do dia). Sempre que possível deve-se usar a luz natural para iluminação, 

sendo as janelas, portas e clarabóias instrumentos a potenciar associados a outras técnicas e 

tecnologias de construção.

Em termos de eficiência energética é desejável que a iluminação a utilizar seja natural (luz do 

dia), porém nem sempre é possível captar a luz natural para iluminar determinados locais e em 

outras circunstâncias o conforto visual não é adequado, daí utilizar-se de forma recorrente a 

iluminação artificial nas habitações, escolas, locais de trabalho, espaços de lazer ou outros.

A iluminação deve ser adequada às necessidades e tratando-se de iluminação artificial deve 

também ser eficiente. A iluminação artificial é maioritariamente garantida através da utili-

zação de energia elétrica constituindo uma necessidade de qualquer pessoa ou organização. 

Não admira por isso que uma importante fatia da fatura energética de uma escola ou habita-

ção diga respeito ao consumo de energia elétrica para iluminação. Para mais facilmente se ter 

noção do peso que tem no consumo de energia refira-se que a iluminação representa cerca de 

15% do consumo de energia elétrica na Europa.

Sendo um elemento essencial para o bom funcionamento de qualquer organização na medida 

em que oferece conforto e permite que os utilizadores obtenham um maior desempenho na 

realização das suas tarefas, a iluminação artificial deve porém ser usada de acordo com as 

necessidades. Assim sendo, e para que possamos obter uma boa iluminação é necessário ana-

lisar as necessidades de cada espaço, optando pela iluminação mais eficiente, o que pressupõe 

entre outros aspetos a definição do tipo de lâmpadas a utilizar e a sua localização.
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Para conseguirmos uma iluminação eficiente podemos analisar várias soluções alternativas 

de modo a reduzir o consumo energético, permitindo uma poupança significativa através de 

uma tecnologia ou tipo de lâmpada mais adequado.

quais as lâmpadas mais adequadas?

A vida útil de cada lâmpada é definida pelo número de horas de utilização, sendo que ao longo 

do tempo de vida útil poderá ocorrer uma diminuição do fluxo luminoso que sai da luminá-

ria por fatores tais como o pó que se vai acumulando na superfície das lâmpadas ou a própria 

depreciação normal do fluxo luminoso da lâmpada.

Podemos identificar cinco tipos de lâmpadas diferentes, com características, luminosidade e 

consumos energéticos diferentes.
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fluorescente compacta

LedLed

fluorescente tubular

halogéneo

incandescenteincandescente

Lâmpadas para uso doméstico



5.1.	Caraterização das lâmpadas

a)  Lâmpadas fluorescentes 

As lâmpadas fluorescentes podem ser classificadas de acordo com o seu formato: as mais 

vulgares são geralmente utilizadas nas cozinhas e designam-se por lâmpadas fluorescentes 

tubulares. As lâmpadas fluorescente compactas foram desenvolvidas para substituir as tradi-

cionais lâmpadas incandescentes que apresentam consumos de energia elevados.

As lâmpadas fluorescentes tubulares apresentam um tempo de vida de cerca de 10.000 a 

20.000 horas, sendo o seu consumo 80% inferior ao das lâmpadas incandescentes, enquanto 

que as lâmpadas fluorescentes compactas têm um tipo de vida de aproximadamente 8.000 

horas e são recomendáveis em locais onde se acende e apaga a iluminação frequentemente.

FluoRESCENTES TuBulARES FluoRESCENTES CoMPACTAS

•	Boa iluminação.

•	Pouca potência.

•	Baixo consumo energético.

•	Instalação compatível com os casquilhos tradi-
cionais.

•	Recomendadas quando se necessita iluminação 
por períodos superiores a 1 hora.

Têm um período de vida de cerca de 12.000 horas e 
permitem economizar energia até 85%.

Têm um número elevado de horas de utilização, de 
6 a 15 mil horas. Estão preparadas para um número 
elevado de ciclos de ligar e desligar.

b)  Lâmpadas lEds - díodos emissores de Luz

A redução do consumo de energia elétrica na iluminação passa indiscutivelmente pela utili-

zação de lâmpadas LED, assegurando uma poupança de cerca de 90 % ao substituirem as lâm-

padas incandescentes. Apresentam um preço mais elevado que as outras lâmpadas e têm um 

período de durabilidade de 50.000 a 80.000horas.

c)  Lâmpadas de halogéneo

As lâmpadas de halogéneo e as lâmpadas incandescentes têm um funcionamento semelhante, sendo 

que as primeiras emitem uma claridade constante e apresentam um tipo de vida maior, cerca de 

2.000 a 4.000 horas. Reduzem o consumo em 30% em comparação com as lâmpadas incandescentes.
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d)  Lâmpadas incandescentes

Este tipo de lâmpadas são as mais antigas, contudo ainda existem muitas casas que as utilizam. 

É considerada a iluminação com menos eficiência luminosa e com uma durabilidade de cerca de 

1.000 horas. As lâmpadas incandescentes apenas dão cerca de 5 a 10% de luz, sendo a restante 

percentagem convertida em calor, daí ficarem muito quentes após pouco tempo de utilização. 

A sua elevada ineficiência conduziu a que a União Europeia aprovasse uma diretiva com o 

objetivo de retirar estas lâmpadas do mercado. Este processo decorreu entre 2009 e 2012, com 

o seguinte calendário de proibição de venda:

•	Lâmpadas acima de 80W foram proibidas a partir de 1 de setembro 2009;

•	Lâmpadas acima de 65W foram proibidas a partir de 1 de setembro 2010;

•	Lâmpadas acima de 45W  oram proibidas a partir de 1 de setembro 2011;

•	Lâmpadas acima de 7W foram proibidas a partir de 1 de setembro 2012.

A CiE - international Commission on illumination, indica alguns níveis de iluminância 

para alguns tipos de espaço e zonas específicas, como se pode verificar na tabela seguinte. 

loCAl AMBiENTE NíVEl dE lux (lx)

Escritório Sala 250-700

Ambiente de Trabalho 700-2000

indústria Linha de Embalagem 150-300

Linha de Produção 300-750

Inspeção e Qualidade 750-1500

Montagem eletrónica 1500-3000

Hotel Sala de Hóspedes 100-200

Áreas Públicas 220-1000

Comércio Corredores/Escadas 150-200

Interior 750-1500

Montras/Vitrines 1500-3000

Hospital Sala de Espera 100-200

Sala de Exames 300-750

Sala de Procedimentos 750-1500

Escola Auditório 100-300

Sala de Aula 200-750

Laboratório/Biblioteca 500-1500
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5.2.	Medidas de eficiência energética para a iluminação

•	Utilizar sempre que possível, luz natural (esta medida deve ser tida em consideração 

ainda na fase de projeto de uma qualquer edificação);

•	Utilizar cores claras nas paredes e tetos;

•	Desligar a iluminação em espaços que não estão a ser utilizados;

•	Minimizar a iluminação ornamental em espaços exteriores (jardins, pátios, etc.);

•	Manter limpas as lâmpadas e luminárias, pois dessa forma obtém-se mais luminosidade;

•	Utilizar sensores/detetores de presença em áreas de utilização comum (por exemplo: casas 

de banho, garagens, etc.);

•	Desligar a iluminação em períodos de paragem de atividade, recorrendo por exemplo a 

programadores automáticos;

•	Substituir as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas de baixo consumo, mas com um 

nível idêntico de iluminação;

•	Adequar a iluminação às necessidades, isto é, de acordo com as atividades a desenvolver 

em cada espaço;

•	Utilizar balastros eletrónicos e armaduras eficientes;

•	Em situações de necessidade permanente de energia usar lâmpadas tubulares fluorescentes.
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Atividade 9
Pesquisar os tipos de Lâmpadas

Numa cartolina o aluno deve escrever os tipos de lâmpadas que conhece, deixando espaço 

entre cada tipo.

De seguida deve efetuar uma pesquisa na internet para cada tipo de lâmpada, imprimir 

as imagens que encontrar (não mais que uma ou duas para cada tipo), recortar e colar no 

local correspondente. 

Caso na sua pesquisa encontre a informação sobre a potência de cada tipo de lâmpada, 

deverá escrever o valor na cartolina.

No final, pode decorar a cartolina a seu gosto.

objetivo:

Conhecer cada tipo de lâmpada e a respetiva potência.

AtividadesAtividades
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• Conseguir poupar energia mantendo o mesmo conforto;
• Não desperdiçar energia, tirando os carregadores das fichas quando não estão a ser 

utilizados;
• Ligar os equipamentos apenas quando são necessários;
• Arranjar estratégias para evitar desperdícios.

o que é Eficiência Energética

São as LED.

quais as lâmpadas que gastam menos energia

São as lâmpadas incandescentes.

lâmpadas que gastam mais energia

Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
Resumo
Conhecimentos a reter pelo aluno
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6.	 Glossário

A

Aerogerador

Sistema de produção de energia elétrica com 

pás, que tem como fonte, a força do vento.

água quente sanitária ou AqS

A água potável aquecida em dispositivo 

próprio, com energia convencional ou reno-

vável, até uma temperatura superior a 45°C, 

e destinada a banhos, limpezas, cozinha ou 

fins análogos.

Alta tensão (AT)

A tensão entre fases cujo valor eficaz é supe-

rior a 45 kV e igual ou inferior a 110 kV.

Alterações Climáticas

Alterações de clima não cíclicas, associadas 

ao aumento da presença de gases com efeito 

de estufa (GEE) na atmosfera em resultado de 

atividades humanas, entre as quais a queima 

de combustíveis fósseis.

Aquecimento global

Termo utilizado para descrever o aumento 

da temperatura média da atmosfera da Terra 

e dos Oceanos, que tem sido observada nas 

últimas décadas.

Ar condicionado

O objetivo de um equipamento de ar condicio-

nado é climatizar um espaço, podendo acumu-

lar as funções de aquecimento, arrefecimento, 

desumidificação, renovação, filtragem do ar e 

ventilação.

Atmosfera

Camada de gases (ar) que envolve a Terra, 

composta por: 78% de nitrogénio, 21% de oxi-

génio e 1% de vapor de água e outros gases.

Auditoria energética

Um procedimento sistemático através do qual 

se obtêm conhecimentos adequados sobre o 

perfil de consumo de energia de um edifício ou 

de um conjunto de edifícios, de uma atividade e 

ou instalação industrial ou de serviços públicos 

ou privados, se identificam e quantificam as 

oportunidades de economias de energia com 

boa relação custo-eficácia e se dá a conhecer os 

resultados.

Avaliação energética

A avaliação detalhada das condições de explora-

ção de energia de um edifício ou fração, com vista 

a identificar os diferentes vetores energéticos e a 

caracterizar os consumos energéticos, podendo 

incluir, entre outros aspetos, o levantamento das 

características da envolvente e dos sistemas téc-

nicos, a caracterização dos perfis de utilização 

e a quantificação, monitorização e a simulação 

dinâmica dos consumos energéticos.

B

Balastro eletrónico

Dispositivo que pode ser colocado nas lâm-

padas e que permite melhorar o seu rendi-

mento luminoso em cerca de 30%.

Biocombustível

Combustível que deriva da biomassa. É uma 

fonte de energia renovável. Desperdícios 

vindos da atividade industrial, agricultura 

e floresta e resíduos domésticos, podem ser 

utilizados para produzir este tipo de energia.

Biogás

Gás combustível produzido a partir da bio-

massa e/ou da fração biodegradável de resíduos, 

que pode ser purificado até à qualidade do gás 

natural, para utilização como biocombustível.
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Biomassa

A biomassa é a matéria orgânica, de origem 

animal ou vegetal, utilizada como fonte de 

energia em base renovável. Trata-se de um 

biocombustível com origem nos produtos e 

resíduos da agricultura, da floresta, entre 

outros.

Bomba de calor

Bomba de calor usa a terra como uma fonte 

de calor ou como dissipador de calor, depen-

dendo da finalidade pretendida: aquecer ou 

refrigerar.

C

Camada de ozono

Camada atmosférica que se situa entre os 20 

e os 50 km acima da superfície terrestre e que 

atua como um filtro, protegendo os organis-

mos vivos dos raios solares ultravioletas.

Certificação Energética

A certificação energética permite aos poten-

ciais proprietários conhecer o desempenho 

energético de uma habitação antes da sua 

aquisição. A face mais visível do Sistema de 

Certificação Energética é o Certificado Ener-

gético e da Qualidade do Ar Interior, emitido 

por um perito qualificado para cada edifício 

ou fração autónoma, onde o mesmo será clas-

sificado em função do seu desempenho ener-

gético, numa escala predefinida de 9 classes 

(A+ a F), sendo A+ a classe mais eficiente e a F 

a menos eficiente. Uma fração que cumpra os 

mínimos exigidos pelos atuais regulamentos 

será enquadrada na classe energética “B”.

Certificado SCE

O documento com número próprio, emitido 

por perito qualificado para a certificação 

energética para um determinado edifício 

ou fração, caracterizando-o em termos de 

desempenho energético.

Certificados brancos

Os certificados emitidos por organismos de 

certificação independentes que confirmam 

as declarações dos agentes do mercado rela-

tivamente às economias de energia resul-

tantes de medidas de melhoria da eficiência 

energética.

Classe de Eficiência Energética

Classificação da eficiência que um equipa-

mento tem no uso da energia elétrica que 

consome, permitindo comparar dois apare-

lhos que exercem o mesmo tipo de funções.

A eficiência varia entre A (mais eficiente) e G 

(menos eficiente), sendo que para os frigorífi-

cos já existem as classes A+, A++ e A+++ (eficiên-

cia energética superior a A).

Classe Energética (Edifícios)

A classificação energética dos edifícios segue 

uma escala pré-definida de 8 classes (A+, A, B, 

B-, C, D, E e F), em que a classe A+ corresponde 

a um edifício com melhor desempenho ener-

gético e a classe F corresponde a um edifí-

cio de pior desempenho energético. Embora o 

número de classes na escala seja o mesmo, os 

edifícios de habitação e de serviços têm indi-

cadores e formas de classificação diferentes.

Climatização

Sistema utilizado para aquecer ou arrefecer o 

ambiente.

Coeficiente de transmissão térmica

A quantidade de calor por unidade de tempo 

que atravessa uma superfície de área unitária 

desse elemento da envolvente por unidade de 

diferença de temperatura entre os ambientes 

que o elemento separa.

Coletores solares térmicos

Dispositivos que utilizam energia prove-

niente dos raios solares para aquecer água.
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Combustão

Trata-se de uma reação química exotérmica 

entre uma substância (combustível) e um 

gás (comburente), usualmente oxigénio, que 

produz e liberta calor.

Combustíveis fósseis

Combustíveis formados no subsolo a partir 

de restos microscópicos de animais e plantas 

que demoram milhões de anos até se trans-

formarem em combustíveis. O petróleo, o gás 

natural e o carvão são exemplos de combus-

tíveis fósseis.

Combustível

É qualquer substância que reage com o oxi-

génio, com produção de calor e libertação de 

energia.

Comercializador

A entidade titular de um registo de comercia-

lização de eletricidade em mercado ou qual-

quer outro operador legalmente autorizado a 

fornecer eletricidade.

Componente

O sistema técnico do edifício ou fração ou um 

elemento da sua envolvente cuja existência e 

características influenciem o desempenho do 

edifício.

Consumidor final

Uma pessoa singular ou coletiva a quem é 

fornecida a energia para utilização própria.

Contrato de desempenho energético

Um acordo contratual celebrado entre o 

beneficiário e o fornecedor, geralmente uma 

empresa de serviços energéticos, relativo a 

uma medida de melhoria da eficiência ener-

gética em que os investimentos nessa medida 

são pagos por contrapartida de um nível de 

melhoria da eficiência energética, definido 

contratualmente.

d

desenvolvimento Sustentável

Entendido como o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem com-

prometer a possibilidade das futuras gerações 

de atenderem às suas próprias necessidades 

nas dimensões ambiental, social e económica.

desperdício de Energia

Sucede quando a energia não é utilizada na sua 

totalidade. Pode existir desperdício de energia 

ao longo de todo o processo de transformação 

da energia, como também na sua utilização.

detetores de movimento ou células foto-

elétricas

Os detetores de movimento, os sistemas de 

controlo fotoelétrico e os temporizadores, 

ligam e desligam a luz em função do movi-

mento ou da luz natural. Os detetores de 

movimento são adequados para escadas, 

corredores, átrios, salas de serviço, caves e 

espaços exteriores (por exemplo: a porta da 

garagem). 

As lâmpadas economizadoras que não tenham 

balastro eletrónico, não são adequadas para 

atuarem com os detetores de movimento. 

Os temporizadores horários, podem ser pro-

gramados para ligar e desligar a luz em locais 

estratégicos da casa quando estamos ausen-

tes por um período alargado de tempo, (por 

exemplo: nas férias para dar a ideia da casa 

estar ocupada).

dióxido de carbono (Co2)

Também chamado gás carbónico, é um dos 

responsáveis pelo aumento do efeito de 

estufa associado à combustão de energias 

fósseis. Este é o gás de maior importância 

para o cumprimento do Protocolo de Quioto, 

uma vez que representa 55% dos gases com 

efeito de estufa na atmosfera.
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di r e ç ão  g er a l  de  Ener g i a  e  g e olo g i a 

(dgEg)

A Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

é o órgão da Administração Pública Portu-

guesa que tem por missão contribuir para a 

conceção, promoção e avaliação das políticas 

relativas à energia e aos recursos geológicos, 

numa ótica do desenvolvimento sustentável 

e de garantia da segurança do abastecimento.

Na missão da DGEG inclui-se a necessidade 

de sensibilizar os cidadãos para a importân-

cia daquelas políticas, no quadro do desen-

volvimento económico e social que se deseja 

para o país, informando-os sobre os ins-

trumentos disponíveis para a execução das 

decisões políticas e divulgando os resultados 

do seu acompanhamento e execução.

distribuidor de energia

Uma pessoa singular ou coletiva responsável 

pela veiculação de energia tendo em vista a 

sua entrega aos consumidores finais e a esta-

belecimentos de distribuição que vendem 

energia aos consumidores finais.

E

Economias de energia

Uma quantidade de energia economizada 

determinada pela medição e/ou estimativa 

do consumo antes e após a aplicação de uma 

ou mais medidas de melhoria da eficiência 

energética, garantindo simultaneamente a 

normalização das condições externas que 

afetam o consumo de energia.

Edifício

Um edifício é uma construção permanente, 

dotada de acesso independente, coberta, limi-

tada por paredes exteriores ou paredes-meias 

que vão das fundações à cobertura, destinada 

a utilização humana ou a outros fins.

Efeito de Estufa

O efeito estufa é o processo natural respon-

sável pela regulação da temperatura na Terra. 

A radiação direta do sol é absorvida à super-

fície, existindo uma quantidade de calor que 

é refletida pelo próprio planeta. Esta última 

é devolvida pelas moléculas de determinados 

gases existentes na atmosfera.

Quando artificialmente se aumenta a con-

centração destes gases no ar, destabiliza-se 

o equilíbrio natural e é devolvida uma quan-

tidade maior de radiação, a qual produz um 

aumento artificial da temperatura.

Este cenário conduz a fenómenos como a 

desertificação, diminuição das massas de 

gelo nos polos ou inundações. Por isso, a 

atmosfera atua como o vidro de uma estufa: 

permite a passagem de luz, mas não deixa 

escapar o calor recolhido junto da superfí-

cie. Este fenómeno conduz ao aquecimento 

do planeta Terra.

Eficiência energética

Relação entre a energia consumida ou recebida 

e a energia produzida.

Empresa de serviços energéticos (ESE)

Uma pessoa singular ou coletiva que fornece 

serviços energéticos e ou outras medidas de 

melhoria da eficiência energética nas instala-

ções de um utilizador e que, ao fazê-lo, aceita 

um certo grau de risco financeiro, devendo 

o pagamento dos serviços prestados basear-

se, quer total quer parcialmente, no grau de 

concretização da melhoria da eficiência ener-

gética e na satisfação dos outros critérios de 

desempenho acordados.

Energia acumulada

A energia elétrica armazenada em disposi-

tivos de acumulação de energia para reserva 

destinada ao consumo próprio posterior.
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Energia Cinética

Tipo de energia relacionada com o movi-

mento dos corpos.

Energia consumida

A energia elétrica utilizada na instalação elétrica 

de utilização, proveniente da UPAC ou da RESP.

Energia da Biomassa

A biomassa é a matéria orgânica de origem 

animal ou vegetal, onde se incluem os resí-

duos orgânicos, suscetíveis de aproveita-

mento energético. De entre os principais 

biocombustíveis sólidos, podemos destacar 

os caroços de azeitona, cascas de frutos secos 

(amêndoa, pinhão) e, claro, os resíduos flo-

restais e das indústrias respetivas.

Energia do Hidrogénio

Obtida da combinação do hidrogénio com o oxi-

génio, produzindo vapor de água e libertando 

energia que é convertida em eletricidade.

Energia dos oceanos

A energia dos oceanos consiste na transformação 

da energia contida nas ondas do mar em energia 

elétrica. É uma energia limpa e renovável.

Energia Elétrica

A energia que pode ser produzida a partir de 

usinas hidroelétricas ou através de fontes 

renováveis, como a energia solar e eólica.

Energia Eólica

Trata-se da energia do vento, capaz de girar 

as pás das turbinas eólicas, transmitindo o 

seu movimento a um gerador que o converte 

em eletricidade. A tecnologia eólica já está na 

sua fase madura e tem assistido a um grande 

desenvolvimento comercial. A instalação 

desta tecnologia de baixa ou muito baixa 

potência, é indicada para casas isoladas, que 

se encontrem em zonas ventosas.

Energia geotérmica

Obtida através da energia que provém do calor 

interior da Terra. São aproveitadas as águas 

quentes e os vapores para a produção de ele-

tricidade e calor. Próximo a superfície, a água 

subterrânea pode atingir temperaturas de 

ebulição e dessa forma servir para impulsio-

nar turbinas para eletricidade e aquecimento.

Energia Hídrica

Energia renovável resultante do aproveita-

mento dos cursos de água nos rios para pro-

duzir eletricidade.

Energia Nuclear

Energia libertada quando ocorre uma reação 

nuclear.

Energia Primária

A energia proveniente de fontes renováveis ou 

não renováveis não transformada ou convertida.

Energia química

Tipo de energia que está armazenada em todas 

as matérias com ligações químicas, e que é 

libertada quando ocorre a quebra ou perturba-

ção dessas ligações.

Energia Renovável

Aquela que é obtida a partir de fontes capazes 

de se regenerarem, e portanto virtualmente 

inesgotáveis, designadamente eólica, solar, 

aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e 

oceânica, hídrica, de biomassa e de biogás.

Energia Solar

Alternativa renovável de fornecimento de 

energia para diversas utilidades através da 

captação dos raios solares.

Energia Solar Fotovoltaica

Energia obtida através de dispositivos que 

convertem a energia solar diretamente em 

eletricidade.
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Energia Solar Térmica

A sua principal aplicação consiste na pro-

dução de água quente sanitária. No entanto, 

pode ser um interessante complemento de 

apoio ao aquecimento, sobretudo para sis-

temas que utilizem água a menos de 60ºC, 

tal como sucede com os sistemas de piso 

radiante. Em todos os casos, os sistemas de 

energia solar térmica necessitam do apoio 

de sistemas convencionais para produção 

de água quente (caldeira a gás, caldeira a 

gasóleo, etc.).

Energia Térmica

Forma de energia relacionada com o calor e 

as altas temperaturas.

Energias Não Renováveis

São aquelas que se encontram na natureza em 

grandes quantidades mas, uma vez esgota-

das não podem ser regeneradas. Têm reser-

vas finitas, uma vez que é necessário muito 

tempo para sua formação na natureza. São 

consideradas energias poluentes, já que sua 

utilização causa danos para a natureza.

Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o 

carvão mineral, o xisto e o gás natural, bem 

como aqueles usados como matéria-prima 

para produzir a energia nuclear, o urânio e o 

tório são exemplos de fontes de energia não 

renováveis.

Entidade instaladora

A entidade titular de alvará emitido pelo Ins-

tituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 

da Construção, I. P. para a execução de insta-

lações de produção de eletricidade ou o técnico 

responsável pela execução, a título individual, 

de instalações elétricas quando estas tenham 

uma potência até 50 kVA, nos termos da legis-

lação que aprova os requisitos de acesso e exer-

cício da atividade das entidades e profissionais 

responsáveis pelas instalações elétricas.

Envolvente

O conjunto de elementos de construção 

do edifício ou fração, compreendendo as 

paredes, pavimentos, coberturas e vãos, que 

separam o espaço interior útil do ambiente 

exterior, dos edifícios ou frações adjacentes, 

dos espaços não úteis e do solo.

ERSE

A Entidade Reguladora dos Serviços Ener-

géticos (ERSE) é a entidade responsável 

pela regulação dos setores do gás natural e 

da eletricidade. A ERSE é uma pessoa cole-

tiva de direito público, dotada de autonomia 

administrativa e financeira e de patrimó-

nio próprio, regendo-se pelos seus Estatu-

tos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 97/2002, 

de 12 de abril, alterados pelo Decreto-Lei n.º 

212/2012, de 25 de setembro, na redação do 

Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho.

ETiCS

Sigla inglesa (External Thermal Insulation Com-

posite Systems) para sistema de isolamento 

térmico pelo exterior dos edifícios.

Etiqueta Energética

Rótulo que se encontra colocado na parte 

exterior dos eletrodomésticos, de modo a ficar 

visível ao consumidor. A etiqueta energética 

é obrigatória em alguns eletrodomésticos e 

permite comparar fácil e rapidamente a efi-

ciência energética e o consumo dos mesmos.

Exposição solar adequada

A exposição à luz solar de edifício que dispo-

nha de cobertura em terraço ou de cobertura 

inclinada com água, cuja normal esteja orien-

tada numa gama de azimutes de 90° entre 

sudeste e sudoeste, não sombreada por obs-

táculos significativos no período que se inicia 

diariamente duas horas depois do nascer do 

sol e termina duas horas antes do ocaso.
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F

Fator solar de um vão envidraçado

O valor da relação entre a energia solar trans-

mitida para o interior através do vão envi-

draçado e a radiação solar nele incidente.

Fluxo luminoso

É a quantidade de luz emitida em todas as 

direções por uma fonte de luz. A unidade é o 

lúmen (lm).

Fontes de Energia

São fontes de energia as diferentes formas 

de recursos que direta ou indiretamente pro-

duzem energia para movimentar a indús-

tria, o comércio, os transportes, a agricultura, 

a saúde, etc. As jazidas minerais, as bacias 

petrolíferas, os rios, o vento, as florestas, são 

alguns exemplos desses recursos energéticos.

Fontes de Energia Primárias e Secundárias

As fontes de energia primárias são origina-

das das riquezas encontradas na natureza em 

estado bruto, que podem ser aproveitadas 

economicamente. Exemplos: água, o sol, o 

vento, o petróleo, o carvão, o urânio, etc. Estas 

fontes primárias são convertidas em energias 

secundárias em centros de transformação:

•	Usinas Hidroelétricas - a energia da queda 

de água é convertida em eletricidade.

•	Refinarias - o petróleo é transformado 

em óleo diesel, gasolina, querosene, etc.

•	Usinas Termoelétricas - a energia é 

obtida através da queima do car vão 

mineral e do petróleo

•	Coquerias - o carvão mineral é trans-

formado em coque (produto empregado 

para aquecer altos fornos da siderurgia).

Fotovoltaico

Efeito da conversão direta da luz em energia 

elétrica.

g

gás natural

O gás natural é uma mistura de hidrocar-

bonetos leves derivados de combustíveis 

fósseis, formado quando camadas de animais 

e vegetais soterrados ficam submetidos a 

intenso calor e pressão ao longo de milha-

res de anos, ou da biomassa quando está em 

decomposição.

gases de Efeito de Estufa

Os gases de efeito de estufa ou gases do efeito 

estufa (GEE) são substâncias gasosas que absor-

vem parte da radiação infravermelha, emitida 

principalmente pela superfície terrestre.

gestor de Energia

O responsável pelo controlo dos consumos 

de energia na instalação e respetivos custos, 

definição de um plano racionalização em que 

deverão ser definidos os objetivos, as metas 

atingir, a alocação de meios e o seu controlo.

grande intervenção no âmbito do SCE

A intervenção em edifício que não resulte na 

edificação de novos corpos e em que se verifi-

que que: (i) o custo da obra relacionada com a 

envolvente ou com os sistemas técnicos pre-

existentes seja superior a 25% do valor da tota-

lidade do edifício, compreendido, quando haja 

frações, como o conjunto destas, com exclusão 

do valor do terreno em que este está implantado; 

ou (ii) tratando-se de ampliação, o custo da parte 

ampliada exceda em 25% o valor do edifício exis-

tente (da área interior útil de pavimento, no caso 

de edifícios de comércio e serviços) respeitante à 

totalidade do edifício, devendo ser considerado, 

para determinação do valor do edifício, o preço 

da construção da habitação por metro quadrado 

fixado anualmente, para as diferentes zonas do 

País, pela portaria a que se refere o artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 329 -A/2000, de 22 de dezembro.
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i

iluminância

A iluminância tem como unidade o lux (lx) e é 

o quociente entre o fluxo luminoso incidente 

num elemento da superfície e a área.

indicador de Eficiência Energética ou iEE

O indicador de eficiência energética do edifí-

cio, expresso por ano em unidades de energia 

primária por metro quadrado de área interior 

útil de pavimento (kWh/m2.ano).

índice de Reprodução de Cor (iRC)

É a capacidade de reprodução cromática do 

objeto iluminado por uma fonte de luz, sendo 

por isso um valor indicativo da capacidade da 

fonte de luz para reproduzir cores, em com-

paração com a reprodução obtida por uma 

fonte de luz padrão, tomada como referência.

inércia Térmica

A capacidade da envolvente exterior de um 

edifício retardar a passagem de uma porção 

de calor que incide sobre as suas faces.

instalação elétrica de utilização

A instalação elétrica de consumo, associada 

ou não a um contrato de fornecimento de ele-

tricidade celebrado com um comercializador.

instrumentos financeiros para as econo-

mias de energia

Todos os instrumentos financeiros, tais como 

fundos, subsídios, reduções de impostos, 

empréstimos, financiamento por terceiros, 

contratos de desempenho energético, garan-

tia de contratos de economias de energia, 

subcontratação de energia e outros contratos 

afins disponibilizados no mercado dos serviços 

energéticos por organismos públicos ou pri-

vados a fim de cobrir em parte ou totalmente 

os custos iniciais do projeto de execução das 

medidas de melhoria da eficiência energética.

intensidade Energética

É um indicador de eficiência energética que 

traduz a incidência do consumo de energia 

final sobre o PIB (Produto Interno Bruto). 

Quanto menor for a intensidade energética, 

maior é a eficiência energética de uma eco-

nomia/produto.

intensidade luminosa

A intensidade luminosa de uma fonte de luz 

é igual ao fluxo emitido numa direção por 

unidade de ângulo sólido nessa direção. A 

unidade é a candela (cd).

isolamento térmico

Material de condutibilidade térmica inferior 

a 0,065W/m.ºC, ou cuja resistência térmica é 

superior a 0,30m2.ºC/W.

J

Janelas Eficientes

Janelas eficientes são janelas que, pelas suas 

características, contribuem para aumentar o 

isolamento térmico e acústico das edificações.

l

lâmpadas de halogéneo

As lâmpadas de halogéneo podem ser utili-

zadas em qualquer espaço da casa onde, para 

além da eficiência energética, os efeitos de luz 

e/ou uma boa restituição cromática são impor-

tantes. Poderão ser de luz dirigida (refletoras 

e dicroicas), ou de emissão omnidirecional.

Existem dois tipos básicos de lâmpadas de 

halogéneo: as standard de 230V e as de tensão 

reduzida de 12V que requerem o acoplamento 

de um transformador (que sendo do tipo ele-

trónico trará maiores poupanças energéticas). 

Estas últimas, não devem ser confundidas 

com as lâmpadas economizadoras fluorescen-

tes compactas com balastro integrado (CFLi).
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lâmpadas economizadoras com balastro 

integrado

A lâmpada economizadora é basicamente 

uma lâmpada fluorescente dobrada, eventu-

almente com formato idêntico ao das vulga-

res lâmpadas incandescentes e com acessó-

rios de funcionamento eletrónico integrados. 

A luz é difusa e o índice de restituição de cor é 

ligeiramente inferior ao das lâmpadas incan-

descentes e às de halogéneo. Em contrapar-

tida, as lâmpadas economizadoras propor-

cionam até 5 vezes mais luz por unidade de 

potência e têm um período de vida útil 6 a 

15 vezes superior ao de uma lâmpada incan-

descente. As lâmpadas economizadoras são 

adequadas para a iluminação interior, mas 

podem também ser utilizadas no exterior.

lâmpadas fluorescentes compactas

As lâmpadas fluorescentes compactas são 

lâmpadas fluorescentes dobradas com pinos 

e sem balastro integrado. Devem ser utili-

zadas apenas em luminárias equipadas com 

balastro, de preferência eletrónico (menos 

25% de consumo de energia).

lâmpadas incandescentes

Lâmpada incandescente, é uma fonte de 

luz com base em tecnologia que remonta ao 

princípio do século assado. É uma lâmpada de 

construção muito simples e cujo princípio de 

funcionamento é o da passagem de corrente 

elétrica por um filamento, que, por essa ação, 

fica incandescente e emite luz.

Por conseguinte, é uma lâmpada que, para 

além de durar pouco, quase toda a energia 

que consome transforma-se em calor sendo o 

restante para luz.

Para o mesmo tipo de ambientes, estas lâm-

padas poderão ser substituídas por equiva-

lentes de halogéneo energeticamente efi-

cientes, sem prejuízo da qualidade de luz.

lâmpadas lEd tubulares

As lâmpadas LED tubulares são adequadas 

para utilização geral em cozinhas, salas de 

serviços e caves. Estas lâmpadas podem ser 

circulares ou tubulares, apresentando-se 

com diferentes tonalidades. Para as cozinhas, 

recomenda-se a utilização de lâmpadas com 

o melhor índice de reprodução de cor.

lEd e sistemas de iluminação por fibra ótica

Um LED é constituído por várias camadas de 

material semicondutor. A sua potência varia 

tipicamente entre 0,1 e 3 W, sendo conjuga-

dos em lâmpadas ou luminárias. São normal-

mente aplicados na iluminação decorativa e 

de sinalização, sendo que estarão brevemente 

disponíveis lâmpadas de LEDs com capaci-

dade para substituir algumas lâmpadas clás-

sicas. Os sistemas de iluminação por fibra 

ótica (constituídos por fibras de vidro ou plás-

tico) podem ser utilizados em espaços onde as 

pontas terminais se encontrem em espaços 

húmidos, como casas de banho e jardins.

luminância

A luminância (L) é uma medida da densidade 

da intensidade da luz refletida numa dada 

direção, que descreve a quantidade de luz 

que atravessa ou é emitida de uma superfície, 

segundo um ângulo sólido. Tem como unidade 

SI a candela por metro quadrado (cd/m2), 

igualmente conhecida por nit (nt).

luminária

É um equipamento que é utilizado como 

suporte de ligação à rede elétrica das fontes 

de luz que o equipam, segundo determinadas 

características óticas, mecânicas e elétricas.

luminária de fluxo luminoso

Sistema misto que espalha a mesma quanti-

dade de luz para cima e para baixo. As sombras 

são ligeiramente mais suaves.
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luminária de luz difusa

Distribui a luz de forma uniforme pela sala. 

As sombras tornam-se mais suaves.

luminária de luz direta

Projetor cujo fluxo luminoso é dirigido para 

baixo e ilumina uma determinada área de 

forma intensa. Tem como resultado a visua-

lização clara dos contornos.

luminária de luz essencialmente direta

O fluxo luminoso é essencialmente dirigido 

para baixo mas que, no entanto, espalha 

alguma luz para o resto da sala. A luz é dis-

tribuída de forma mais uniforme e os contor-

nos são mais suaves.

luminária de luz essencialmente indireta

O fluxo luminoso é essencialmente dirigido 

para cima, espalhando mais luz para cima 

do que para baixo. As sombras são suaves e 

menos marcadas.

luminária de luz indireta

O fluxo luminoso é dirigido para cima, ilumi-

nando essencialmente a parte superior da sala 

e, por reflexão, todo o espaço. As sombras no 

chão serão inexistentes.

M

Mecanismos de eficiência energética

Os instrumentos gerais utilizados pelo Estado 

ou por organismos públicos a fim de criar um 

quadro de apoio ou incentivos para os agentes 

do mercado com vista à prestação e aquisição 

de serviços energéticos e outras medidas de 

melhoria da eficiência energética.

Média Tensão (MT)

A tensão entre fases cujo valor eficaz é supe-

rior a 1 kV e igual ou inferior a 45 kV.

Medidas de melhoria da eficiência energética

Todas as ações que, em princípio, conduzam 

a uma melhoria verificável e mensurável ou 

estimável da eficiência energética.

Melhoria da eficiência energética

O aumento da eficiência na utilização final da 

energia resultante de alterações tecnológi-

cas, comportamentais e ou económicas.

Microturbinas eólicas

Aproveitam a energia dos ventos e constituem 

um bom complemento para a energia solar.

N

NzEB (Nearly zero Energy Buildings)

São edifícios com necessidades quase nulas 

de energia (NZEB - Nearly Zero Energy Buil-

dings) ou que tenham um elevado desem-

penho energético e em que a satisfação das 

necessidades de energia resulte em grande 

medida de energia proveniente de fontes 

renováveis, designadamente a produzida no 

local ou nas proximidades.

o

oAu

Óleo alimentar usado.

operador da rede de distribuição

Uma pessoa singular ou coletiva responsá-

vel pelo funcionamento, manutenção e, se 

necessário, desenvolvimento das redes de 

distribuição de eletricidade ou gás natural 

numa dada área e, se for caso disso, das suas 

interligações com outras redes, bem como 

por garantir a capacidade a longo prazo da 

rede para satisfazer uma procura razoável de 

distribuição de eletricidade ou gás natural.
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orientação solar

Posição geográfica dos eixos de implanta-

ção/desenvolvimento de uma construção. A 

orientação solar determina o desempenho 

energético dos edifícios.

ozono

Tipo especial de oxigénio cujas moléculas 

consistem em três átomos em vez de dois.

É altamente tóxico e, mesmo em concen-

trações baixas, ataca os olhos, a garganta e 

as vias respiratórias. Além disso, danifica 

árvores e plantas. A sua presença no ar ao 

nível do solo constitui um risco para a saúde, 

no entanto na atmosfera funciona como filtro 

de proteção dos raios ultravioleta.

P

Painéis solares fotovoltaicos

Dispositivos que utilizam o efeito fotovoltaico 

para converter a radiação solar em energia 

elétrica. As células solares são o elemento de 

base dos módulos solares, que, associados, 

constituem os painéis fotovoltaicos.

Pequeno distribuidor

Pequeno operador das redes de distribui-

ção e pequeno comercializador de energia a 

retalho é uma pessoa singular ou coletiva que 

distribui ou vende energia aos consumidores 

finais, em quantidades inferiores ao equi-

valente a 75 GWh de energia por ano ou que 

emprega menos de 10 pessoas ou cujo volume 

de negócios anual e ou balanço total anual 

não excede 2.000.000 €.

Perfil de utilização

A distribuição percentual da ocupação e da 

utilização de sistemas por hora, em função 

dos valores máximos previstos, diferenciada 

por tipo de dia da semana.

Perito qualificado (Pq)

O técnico com título profissional de perito 

qualificado para a certificação energética, 

nos termos da Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto.

Petróleo

Combustível l íquido natural constituído 

essencialmente por hidrocarbonetos e que 

pode ser encontrado em reservatórios em pro-

fundidade (ou no interior da crosta terrestre).

Plano de Racionalização Energética

O conjunto de medidas exequíveis e eco-

nomicamente viáveis de racionalização do 

consumo ou dos custos com a energia, tendo 

em conta uma avaliação energética prévia.

Política dos 3 R’s

Reduzir, Reciclar e Reutilizar

Pontes térmicas

Presentes em todos os locais da construção 

cujos materiais, se não possuírem isolamento 

térmico, sofrem o impacto direto e imediato das 

influências e oscilações climáticas (tempera-

tura, humidade) e respondem, conforme a sua 

natureza, com dilatações ou contrações (insta-

bilidade dimensional, fissurações, absorção de 

água ou resistência ao vapor de água, etc.).

Ponto de ligação

O ponto que estabelece a fronteira entre a 

instalação de produção e a instalação elétrica 

de utilização a que se encontra ligada.

Potência contratada

O limite da potência estabelecida no disposi-

tivo controlador da potência de consumo de 

eletricidade contratada com um comerciali-

zador, quando se trate de instalações ligadas 

em baixa tensão normal, ou a potência que o 

ORD coloca à disposição no ponto de entrega, 

quando se trate de instalações ligadas em baixa 

tensão especial, em MT e em AT.
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Potência de ligação

A potência máxima ou, no caso de instalações 

com inversor, a potência nominal de saída 

deste equipamento, em kW e kVA, que o pro-

dutor pode injetar na RESP (Rede do Sistema 

Elétrico de Serviço Público).

Potência instalada

A potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos 

equipamentos de produção de eletricidade.

Potência térmica

A potência térmica máxima que um equipa-

mento pode fornecer para efeitos de aque-

cimento ou arrefecimento do ambiente, em 

condições de ensaio normalizadas.

PPEC - Plano de Promoção da Eficiência 

no Consumo de Energia Elétrica

O Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 

de Energia Elétrica (PPEC), promovido pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

(ERSE), tem como objetivo prioritário apoiar 

financeiramente iniciativas que promovam a 

eficiência e redução do consumo de eletricidade 

nos diferentes segmentos de consumidores.

Pré-certificado Energético

O certificado SCE (Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios) para edifícios novos 

ou frações em edifícios novos, bem como para 

edifícios ou frações sujeitas a grandes inter-

venções, emitido em fase de projeto antes do 

início da construção ou grande intervenção

Princípio da Prevenção Ambiental

Consiste na adoção de medidas que permitam 

evitar danos ambientais.

Produtor

A entidade titular de um registo para a pro-

dução de eletricidade por intermédio de uma 

Unidade de Produção.

P rog ra ma s de mel hor ia  da  ef ic iênc ia 

energética

As atividades centradas em grupos de consu-

midores finais e que, em princípio, conduzem 

a uma melhoria verificável e mensurável ou 

estimável da eficiência energética.

Promotor

A entidade interessada em obter ou requerente 

de um registo para a produção de eletricidade 

por intermédio de uma Unidade de Produção.

Proprietário

O titular do direito de propriedade ou o 

titular de outro direito de gozo sobre um edi-

fício ou fração desde que, para os efeitos do 

RECS (Regulamento de Desempenho Ener-

gético dos Edifícios), detenha também o con-

trolo dos sistemas de climatização e respe-

tivos consumos e seja o credor contratual do 

fornecimento de energia, exceto nas ocasiões 

de nova venda, dação em cumprimento ou 

locação pelo titular do direito de propriedade.

Protocolo de quioto

A consequência mais evidente do aumento do 

efeito de estufa está relacionada com as altera-

ções climáticas.

Numa tentativa de diminuir ao máximo o 

impacto negativo da poluição na atmosfera, 36 

países industrializados assinaram, em 1997, 

o Protocolo de Quioto, cujo principal objetivo 

assenta na redução global de emissões de gases 

que provocam o efeito de estufa.

Para que o documento entrasse em vigor 

deveria ser assinado por um número suficiente 

de países, que em conjunto fossem responsá-

veis por 55% das emissões dos países indus-

trializados.

Depois da assinatura da Rússia, em 2004, o 

protocolo entrou em vigor em fevereiro de 

2005, e, para o período de 2008-2012, prevê a 

redução global acordada de 5,2%.
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A redução deverá ser de 8% para o conjunto da 

UE comparativamente às emissões de 1990.

PuR/PiR

Sigla inglesa para espuma rígida de poliure-

tano ou de poli-isocianurato.

q

qualidade do Ar interior

As preocupações associadas aos efeitos da 

qualidade do ar na saúde pública têm geral-

mente em conta a poluição atmosférica, no 

exterior dos edifícios.

Apesar disso,  nas sociedades atuais as 

pessoas passam a maior parte do tempo em 

ambientes interiores: nas suas casas, nos 

locais de trabalho, em zonas comerciais e de 

lazer no interior de edifícios, etc.

Nesses espaços interiores, as fontes associa-

das aos materiais de construção, de revesti-

mento e de mobiliário, a utilização de pro-

dutos de limpeza, a ocupação humana bem 

como a deficiente ventilação e renovação do 

ar, são alguns dos contributos para que, tanto 

o número de poluentes como a sua concen-

tração sejam, em geral, muito mais elevados 

do que no ar exterior.

A prevenção dos problemas de qualidade do 

ar interior deve ser conseguida através da 

utilização de regras de boas práticas relati-

vas à ventilação e à higienização dos espaços, 

bem como a correta implementação dos 

planos de manutenção dos edifícios, como 

por exemplo: alterações nos hábitos dos ocu-

pantes, substituição de alguns materiais uti-

lizados na decoração ou de produtos utiliza-

dos na limpeza, ou um ajustamento das taxas 

de ventilação dos espaços interiores.

R

Radiadores

Os radiadores são aparelhos onde é feita a 

troca de calor entre a água aquecida e o espaço 

que se quer aquecer. São fabricados em chapa, 

alumínio ou aço. A melhor colocação dos 

radiadores, por motivos de conforto, deverá 

ser por baixo das janelas, fazendo coincidir a 

longitude do radiador com a da janela, de modo 

a favorecer a correta difusão do ar quente pela 

divisão aquecida.

Reciclagem

Reciclagem é o processo de conversão de desper-

dício em materiais ou produtos de potencial uti-

lidade. Este processo permite reduzir o consumo 

de matérias-primas, de utilização de energia e 

a poluição do ar e da água, ao reduzir também a 

necessidade de tratamento convencional de lixo 

e a emissão de gases do efeito estufa.

Recolha seletiva

Processo de separação e recolhimento dos 

resíduos para o reaproveitamento por meio 

de reciclagem.

Recursos não renováveis

Recursos energéticos esgotáveis cuja forma-

ção demorou muitos milhões de anos. Estes 

recursos, uma vez utilizados, não podem ser 

renovados à escala da vida humana.

Exemplo: os combustíveis fósseis, que atual-

mente são responsáveis pela maior parte da 

energia consumida pelo Homem.

Recursos renováveis

Recursos que se reciclam rapidamente ou têm 

o poder de se propagar ou ser propagados.

Podem ser utilizados de forma permanente 

sem se esgotarem (o sol, o vento, a água), se a 

taxa de utilização não superar a de renovação 

(a floresta, o calor da Terra).
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Rendimento luminoso

O rendimento de uma fonte de luz é a relação 

entre o fluxo luminoso emitido pela mesma 

e a unidade de potência elétrica consumida 

para o obter. A unidade é lm/W.

RSu

Resíduos Sólidos Urbanos

S

Serviço energético

A prestação do serviço que seja realizado 

com base num contrato e que, em condi-

ções normais, tenha dado provas de condu-

zir a uma melhoria verificável e mensurável 

ou estimável da eficiência energética e ou da 

economia de energia primária, originando 

benefícios tangíveis resultantes de uma 

combinação de energia com tecnologias e ou 

ações energeticamente eficientes, as quais 

podem incluir a operação, a manutenção e o 

controlo necessários à prestação do serviço.

Simulação dinâmica

A previsão de consumos de energia corres-

pondentes ao funcionamento de um edifício 

e respetivos sistemas energéticos que tome 

em conta a evolução de todos os parâmetros 

relevantes com a precisão adequada, numa 

base de tempo pelo menos horária, para dife-

rentes zonas térmicas e condições climáticas 

de um ano de referência.

Sistema de climatização

O conjunto de equipamentos coerentemente 

combinados com vista a satisfazer objetivos 

da climatização, designadamente, ventilação, 

aquecimento, arrefecimento, humidificação, 

desumidificação e filtragem do ar.

Sistema de climatização centralizado

O sistema de climatização em que os equi-

pamentos de produção térmica se concen-

trem numa instalação e num local distintos 

dos espaços a climatizar, sendo o frio, calor ou 

humidade transportados por um fluido térmico.

Sistema de sombreamento

Disposit ivos que permitem controlar a 

entrada de radiação e iluminação natural no 

interior de um edifício. Estes podem com-

preender palas exteriores, estores, persianas, 

portadas e cortinas interiores.

Sistema Fotovoltaico

As tecnologias solares fotovoltaicas per-

mitem transformar diretamente a radiação 

solar em energia elétrica. Um sistema foto-

voltaico é constituído essencialmente, por 

um campo solar e um inversor. O campo solar 

é responsável pela produção de eletricidade 

em corrente contínua. Ao passar pelo inver-

sor, a eletricidade passa a corrente alternada, 

ficando assim disponível para a utilização na 

instalação elétrica do edifício.

Sistema passivo

O sistema construtivo concebido especifi-

camente para reduzir as necessidades ener-

géticas dos edifícios, sem comprometer o 

conforto térmico dos ocupantes, através do 

aumento dos ganhos solares, designada-

mente ganhos solares diretos, paredes de 

trombe ou estufas, na estação de aqueci-

mento ou através do aumento das perdas tér-

micas, designadamente ventilação, arrefeci-

mento evaporativo, radiativo ou pelo solo, na 

estação de arrefecimento.

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2017/2018, aprovada pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

GUIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA PROFESSORES DO 1º CICLO

Promotor: Parcerias: Apoio:

g
lo

ss
ár

io

64



Sistema solar térmico

O sistema composto por um coletor capaz de 

captar a radiação solar e transferir a energia a 

um fluido interligado a um sistema de acumu-

lação, permitindo a elevação da temperatura 

da água neste armazenada.

Sistema técnico

O conjunto dos equipamentos associados ao pro-

cesso de climatização, incluindo o aquecimento, 

arrefecimento e ventilação natural, mecânica 

ou híbrida, a preparação de águas quentes sani-

tárias e a produção de energia renovável, bem 

como, nos edifícios de comércio e serviços, os 

sistemas de iluminação e de gestão de energia, 

os elevadores e as escadas rolantes.

Stand by

Stand by é o termo utilizado para designar o 

consumo de energia elétrica em modo de 

espera de vários aparelhos elétricos. Quando 

um aparelho está em repouso (pronto a traba-

lhar) e continua a consumir energia elétrica.

T

Temperatura de cor

A temperatura de cor é uma característica da 

luz visível, determinada pela comparação da 

sua saturação cromática com a de um corpo 

negro radiante ideal. Ou seja, é a temperatura 

a que um corpo negro irradiaria a mesma cor 

da fonte luminosa (usualmente medida em 

Kelvin K).

O conceito de luz quente ou fria relaciona-

se com a tonalidade de cor que a fonte de luz 

apresenta ao ambiente. As fontes lumino-

sas podem variar entre 2.000 K até mais de 

10.000 K.

Do ponto de vista técnico a tonalidade da luz 

que irradia uma fonte de luz conhece-se pela 

sua temperatura de cor.

Termóstato

Aparelho usado para regular a temperatura 

numa divisão, sendo geralmente associado a 

equipamentos de climatização, mas também 

presente em ferros de engomar, torradeiras, 

fornos, fogões elétricos, etc.

Transformadores

As lâmpadas de halogéneo de tensão reduzida 

necessitam de um transformador para conver-

ter a tensão de alimentação de 230 V na de 6, 

12 (a mais comum) ou 24 V. Ter em atenção que 

o transformador em espera consome energia 

e, por isso, se possível, convém desligá-lo da 

alimentação.

Turbinas eólicas

Dispositivos util izados para converter a 

energia cinética do vento em energia mecâ-

nica, geralmente utilizando um eixo rotativo 

que está ligado a um gerador elétrico.

É um dos componente dos aerogeradores.

u

unidade de produção (uP)

A Unidade de Produção para Autoconsumo 

(UPAC) e a Unidade de Pequena Produção 

(UPP) quando referidas conjuntamente.

uPAC

Unidade de Produção para Autoconsumo

uPP

Unidade de Pequena Produção

uRE

Por Utilização Racional de Energia (URE) 

entendemos o conjunto de acções e medidas, 

que têm como objectivo a melhor utilização 

da energia.
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utilização racional de energia

Utilizar a energia apenas quando necessária.

V

Valores u

Os valores U dependem do tipo de construção.

Os regulamentos em matéria de edifícios 

variam de país para país e os valores neces-

sários dependerão do clima local.

Quanto mais baixos os valores U dos elemen-

tos exteriores do edifício, menor a energia 

necessária para o aquecimento.

Ventilação mecânica

Aquela que não seja ventilação natural. É a 

renovação de ar promovida por ventilado-

res mecânicos, que asseguram de uma forma 

controlada e ininterrupta o escoamento do 

ar entre aberturas de admissão de ar exte-

rior e as aberturas de extração de ar ligadas 

a condutas. Existem sistemas com insuflação 

e extração mecânica e sistemas apenas com 

ventiladores de extração.

Ventilação mista

É a conjugação dos dois tipos de ventilação, 

natural e mecânica, sendo caracterizado pela 

existência de extratores individuais (exaus-

tores, extratores de casa  de banho) ligados a 

condutas individuais.

Ventilação natural

A ventilação ao longo de trajetos de fugas e de 

aberturas no edifício, em consequência das 

diferenças de pressão, sem auxílio de com-

ponentes motorizados de movimentação do 

ar. É a renovação do ar promovida pelas ações 

naturais (térmica e vento), que asseguram 

de uma forma controlada o escoamento doar 

entre aberturas de admissão de ar exterior 

(janelas e grelhas) e as aberturas de extração 

de ar (chaminés).

x

xPS

Sigla inglesa para poliestireno expandido 

extraído.

z

zona Climática

Portugal está dividido em três zonas climáti-

cas de inverno (I1, I2 e I3) e em três zonas cli-

máticas de verão (V1, V2 e V3) que determinam 

o desempenho energético dos edifícios.
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7.	 Informações úteis

7.1.	 Pontos de interesse na Internet

AMCB- Associação de Municípios da Cova da Beira - www.amcb.pt

ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior - www.enerarea.pt 

ENERKIDS - www.enerkids.pt 

Gestão da Energia

ADENE – Agência para a Energia - www.adene.pt

Direção Geral de Geologia e Energia - www.dge.pt

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - www.erse.pt

Portal ECO.AP – Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

ecoap.pnaee.pt

RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente - Rede Nacional - www.rnae.pt

Sistema de Certificação Energética

ADENE – Agência para a Energia - www.adene.pt

Fundo da Eficiência Energética - www.pnaee.pt

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) – www.sce.pt 

Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos – www.classemais.pt 

Caracterização Energética (edifícios)

ADENE – Agência para a Energia – www.adene.pt

Direção Geral de Geologia e Energia – www.dge.pt

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) – www.sce.pt 

Otimização de tarifários de energia

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - www.erse.pt

Mudança de Comercializador de Energia – www.erse.pt/consumidor/mudar-

decomercializador/Paginas/MudardeComercializador.aspx

Simulador de Energia – www.erse.pt/pt/simuladores 

Portal Poupa Energia – poupaenergia.pt

OLMC – Operador Logístico de Mudança de Comercializador – www.adene.pt/olmc
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Autodiagnóstico de Eficiência Energética e Auditorias Energéticas

ADENE – Agência para a Energia – www.adene.pt

Direção Geral de Geologia e Energia – www.dge.pt

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) – www.sce.pt 

Programas de Eficiência Energética na Administração Pública

ERSE – Plano de Promoção e Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC) 

www.erse.pt/pt/planodepromocaodaeficiencianoconsumoppec/Paginas/default.aspx

Fundo da Eficiência Energética - www.pnaee.pt/avisos-fee

Fundo de Apoio à Inovação – fai.pt

Portugal 2020 – www.portugal2020.pt

POSEUR – poseur.portugal2020.pt

Planos de ação de Eficiência Energética

Manual de Eficiência Energética ECO.AP 

ecoap.pnaee.pt/ferramentas/manual-de-eficiencia-energetica

Portal ECO.AP – Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

ecoap.pnae.pt

Guia prático de Implementação de Sistemas de Gestão de Energia 

sustentabilidade.aida.pt/?documents=eficiencia-energetica

7.2.	Curiosidades

•	dia Europeu sem carro – 22 de maio

•	dia da Energia – 29 de maio

•	dia do Ambiente – 05 de junho

•	inventor da lâmpada – Thomas Edison

7.3.	Bibliografia

Guia para a eficiência energética e a qualidade do ar interior na escola, Aprende Poupa Ganha, 

AREAM, maio 2013

Manual de Eficiência Energética em Estabelecimentos Escolares, ERSE, Ponta Delgada 26 

novembro de 2010

Dicas para poupar energia doméstica, ERSE

Guia Prático da eficiência Energética, O que saber & fazer para sustentar o futuro, EDP - Energias 

de Portugal, S.A, Edição e coordenação Sair de Casa, Edição de junho de 2006

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril alterada pela Lei 07/2013 de 22 de janeiro
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7.4.	Sítios da internet consultados

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global#O_efeito_estufa_e_o_aquecimento_global

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa

http://www.eureduzo.pt/

http://www.quente-e-frio.info/category/energia/eficiencia-e-poupanca/

https://cmfg.pt/servicos/auditorias-energeticas/

www.portal.energia.com

https://www.infoescola.com/geografia/aquecimento-global/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global#O_efeito_estufa_e_o_aquecimento_global

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa 
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8.	 Dinâmicas

8.1.	Quantos Queres – Poupança de Energia

Instruções:

1.	 Imprime a folha e recorta o quadrado. Coloca o lado da impressão virado para baixo. 

Dobra cada uma das quatro pontas até ao centro da folha.

2.	 Mantendo as dobras, vira agora a parte impressa para cima e dobra as quatro pontas até ao 

meio do quadrado.

3.	 Sem desmanchar as dobras feitas até agora, dobra o quadrado ao meio - fica no formato de 

um retângulo. Desdobra, e agora repete a dobra do quadrado a meio no outro sentido, e volta 

a desdobrar.

4.	 Vira o quadrado de novo. Vamos arranjar as entradas onde deves colocar os indicadores e 

polegares de cada mão. Para isso, dobra o excesso de papel das pontas para dentro.  

E já está!
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprime a folha e recorta 
o quadrado. Coloca o lado da 
impressão virado para baixo. 
Dobra cada uma das quatro 
pontas até ao centro da folha.

2 - Mantendo as dobras, vira 
agora a parte impressa para cima 
e dobra as quatro pontas até ao 
meio do quadrado.

3 - Sem desmanchar as dobras feitas 
até agora, dobra o quadrado ao meio 
- fica no formato de um retângulo. 
Desdobra, e agora repete a dobra do 
quadrado a meio no outro sentido, e 
volta a desdobrar.

4 - Vira o quadrado de novo. 
Vamos arranjar as entradas onde deves 
colocar os indicadores e polegares de 
cada mão. Para isso, dobra o excesso 
de papel das pontas para dentro. 
E já está!

Quantos Queres?
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprime a folha e recorta 
o quadrado. Coloca o lado da 
impressão virado para baixo. 
Dobra cada uma das quatro 
pontas até ao centro da folha.

2 - Mantendo as dobras, vira 
agora a parte impressa para cima 
e dobra as quatro pontas até ao 
meio do quadrado.

3 - Sem desmanchar as dobras feitas 
até agora, dobra o quadrado ao meio 
- fica no formato de um retângulo. 
Desdobra, e agora repete a dobra do 
quadrado a meio no outro sentido, e 
volta a desdobrar.

4 - Vira o quadrado de novo. 
Vamos arranjar as entradas onde deves 
colocar os indicadores e polegares de 
cada mão. Para isso, dobra o excesso 
de papel das pontas para dentro. 
E já está!

Quantos Queres?
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8.2.	Adivinhas

Instruções:

1.	 Imprimir as páginas seguintes na opção frente e verso da impressora, recortar os cartões 

das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 

2.	 Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 

3.	 Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspon-

dente à adivinha apresenta a solução à turma.
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ESTE É O VERSO DOS CARTÕES DAS IMAGENS
O cartão deve ser recortado pela frente.



INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 
2 - Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 
3 - Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspondente à adivinha apresenta a solução à turma.



ESTE É O VERSO DOS CARTÕES DAS PERGUNTAS
O cartão deve ser recortado pela frente.



INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 
2 - Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 
3 - Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspondente à adivinha apresenta a solução à turma.
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 
2 - Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 
3 - Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspondente à adivinha apresenta a solução à turma.
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 
2 - Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 
3 - Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspondente à adivinha apresenta a solução à turma.
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões das perguntas e respostas. Fazer o mesmo com os cartões das imagens. 
2 - Entregar um cartão com imagem a cada aluno. O professor lê os cartões das adivinhas. 
3 - Os alunos têm que acertar na resposta e o colega que tiver a imagem na mão correspondente à adivinha apresenta a solução à turma.
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O cartão deve ser recortado pela frente.



8.3.	Cartaz sobre a Poupança de Energia

Instruções:

1.	 Imprimir num cartaz (pelo menos A3) ou cartolina “Medidas de Poupança de Energia”. 

2.	 Imprimir várias lâmpadas para a turma.

3.	 Cada aluno deverá recortar e escrever na lâmpada recortada uma Medida de Poupança 

de Energia. Em alternativa, a turma poderá criar uma lista de Medidas de Poupança de 

Energia e preencher em conjunto as lâmpadas.

4.	 Para finalizar, colar as lâmpadas no cartaz.
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RECORTA A LÂMPADA
PELO TRACEJADO, 

ESCREVE A TUA MEDIDA 
DE POUPANÇA DE ENERGIA

E COLA NO CARTAZ.





RECORTA A LÂMPADA
PELO TRACEJADO, 

ESCREVE A TUA MEDIDA 
DE POUPANÇA DE ENERGIA

E COLA NO CARTAZ.



8.4.	Faz a tua Turbina Eólica

Materiais Necessários:

•	 1 cartolina para fazer a hélice

•	 2 garrafas de plástico com rolhas (1 garrafa de 1,5L e 1 garrafa de 50 ou 0,33 cl)

•	 1 arame de 25 com

•	 1 alfinete

•	 1 rolha de cortiça

Instruções:

1.	 Faz um círculo na garrafa de plástico pequena a 7 cm do gargalo e recortá-lo;

2.	 Encaixa a tampa da garrafa de 1,5l no círculo da garrafa pequena com a rolha posta;

3.	 Introduz a vareta de arame na garrafa pequena, desde o centro da rolha até ao fundo da 

garrafa (fazer um furo no centro do fundo da garrafa);

4.	 Desenha uma hélice numa cartolina, corta e com um alfinete fura o centro da hélice e 

une-a ao centro da rolha. Podes colocar um rolha de cortiça por dentro da rolha de plás-

tico, onde espetarás o alfinete.

5.	 Decora a Turbina Eólica a gosto ou usa o Ventoinhas como fonte de inspiração.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS:

1 cartolina para fazer a hélice
2 garrafas de plástico com rolhas (1 garrafa de 1,5L e 1 garrafa de 50 ou 0,33 cl)
1 arame de 25 com
1 alfinete
1 rolha de cortiça

INSTRUÇÕES:

1 - Faz um círculo na garrafa de plástico pequena a 7 cm do gargalo e recortá-lo;
2 - Encaixa a tampa da garrafa de 1,5l no círculo da garrafa pequena com a rolha posta;
3 - Introduz a vareta de arame na garrafa pequena, desde o centro da rolha até ao fundo da garrafa
     (fazer um furo no centro do fundo da garrafa);
4 - Desenha uma hélice numa cartolina, corta e com um alfinete fura o centro da hélice e une-a ao centro da rolha.
     Podes colocar um rolha de cortiça por dentro da rolha de plástico, onde espetarás o alfinete.
5 - Decora a Turbina Eólica a gosto ou usa o Ventoinhas como fonte de inspiração.
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8.5.	Jogo da Correspondência

Instruções:

1.	 Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões do jogo. 

2.	 Entregar um cartão a cada aluno. Os cartões contêm nomes de tipos de energia e as suas 

definições. 

Objetivo:

Os jogadores terão de encontrar o par correspondente 

à definição ou ao tipo de energia, no mais 

curto período de tempo.

Energia

Radiante Manifesta-se de
diferentes formas,

nomeadamente sob
a forma de luz.

Jogo da Correspondencia
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões do jogo. 
2 - Entregar um cartão a cada aluno. Os cartões contêm nomes de tipos de energia e as suas definições. 
3 - Os jogadores terão de encontrar o par correspondente à definição ou ao tipo de energia, no mais curto período de tempo.



Energia
Elétrica

Energia
Radiante

Energia
Térmica

Energia
Mecânica

Energia
Química

Energia
Nuclear

ESTE É O VERSO DOS CARTÕES 
O cartão deve ser recortado pela frente.
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INSTRUÇÕES:

1 - Imprimir na opção frente e verso, recortar os cartões do jogo. 
2 - Entregar um cartão a cada aluno. Os cartões contêm nomes de tipos de energia e as suas definições. 
3 - Os jogadores terão de encontrar o par correspondente à definição ou ao tipo de energia, no mais curto período de tempo.



Manifesta-se através
de uma corrente

de eletrões.

Pode ser transferida
por intermédio
de uma força.

Manifesta-se de
diferentes formas,
nomeadamente sob

a forma de luz.

Manifesta-se de
várias maneiras,
a mais conhecida

é a das pilhas.

Manifesta-se
sob a forma de

calor.

Manifesta-se
sob a forma de
radioatividade.

ESTE É O VERSO DOS CARTÕES 
O cartão deve ser recortado pela frente.



8.6.	Jogo do Círculo

Instruções:

1.	 Imprimir (na opção frente e verso da impressora) o número de cópias necessárias para 

ter um cartão por aluno. Recortar os cartões do jogo.

2.	 No chão de uma sala colocar dois círculos grandes (um amarelo - para as Fontes de 

Energia Renováveis e outro azul - para as Fontes de Energia Não Renováveis). Em alter-

nativa delimitar duas áreas distintas.

3.	 Entregar um cartão virado para baixo a cada aluno. Os cartões contêm várias Fontes de 

Energia.

4.	 Após o sinal, cada aluno virará o cartão e deverá entrar no círculo correspondente à sua 

Fonte de Energia.

Objetivo:

Ganham os jogadores que conseguirem completar o seu círculo, no mais curto período de tempo.
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CARVÃO

Combustível fóssil extraído
de explorações minerais.

GÁS NATURAL

É utilizado como combustível,
tanto na indústria

como nas nossas casas.

URÂNIO

Combustível nuclear
utilizado na indústria.

PETRÓLEO

Constituído por uma mistura 
de compostos orgânicos,

é sobretudo utilizado 
nos transportes.

HIDRÍCA

Utiliza a energia da água
aproveitada por meio

de um desnível ou
queda de água.

GEOTÉRMICO

Provém do aproveitamento
do calor do interior da Terra,

permitindo-lhe gerar
eletricidade e calor.

ESTE É O VERSO DOS CARTÕES 
O cartão deve ser recortado pela frente.
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SOLAR

Provém da Luz do Sol.

EÓLICA

Provém do vento.

BIOMASSA

Aproveitamento energético
da floresta e dos seus resíduos,

bem como dos resíduos
da agropecuária.

ONDAS

Consiste na movimentação
ondulatória das massas de
água, por efeito do vento.

MARÉS

Obtido através do movimento
de subida e descida do
nível da água do mar.

ESTE É O VERSO DOS CARTÕES 
O cartão deve ser recortado pela frente.
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