
Escola Profissional de Aveiro – Polo de Sever do Vouga

Eficiência Energética em 
Estabelecimentos Escolares



Índice

1. Balanço e resultados do projeto

2. Manual de Eficiência Energética

3. Oportunidades de financiamento



O projeto ARION visa a Informação e
Sensibilização em Eficiência Energética
em Estabelecimentos de Ensino
Profissional, Particular e Cooperativo e é
financiado pelo Plano de Promoção da
Eficiência no Consumo - PPEC 2017-
2018, promovido pela ERSE – Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos.

www.projeto-arion.pt

http://www.projeto-arion.pt/


Desenvolver uma campanha de 

sensibilização

Divulgação das medidas de eficiência 

energética

• Identificar e seriar oportunidades de melhoria

do desempenho energético que potencie a

redução dos respetivos consumos de energia

elétrica

• Avaliar técnica e economicamente os

benefícios da implementação de

equipamentos e soluções mais eficientes do

ponto de vista energético e ambiental

• E elencar um conjunto de fontes de

financiamento que suportem a implementação

das medidas

Objetivos

• Divulgar junto dos restantes

estabelecimentos de ensino e dos serviços

governamentais que tutelem o ensino e

educação



Atividades Desenvolvidas

Auditorias Energéticas
•Recolha e tratamento de dados

•Visitas Técnicas e Monitorização de Consumos

• Levantamento e caracterização dos estabelecimentos

• Identificação e Análise Técnica das Oportunidades de Eficiência Energética

•Plano de Eficiência Energética

Ações de Divulgação
•Brochura Informativa

•Manual de Eficiência Energética

•Concurso de ideias interescolar



Auditorias Energéticas

20 Auditorias Energéticas

monitorização dos consumos de energia, análise das

faturas de energia, levantamento dos sistemas

consumidores de energia (iluminação, climatização,

produção água quente), avaliação técnico-económica de

medidas de eficiência energética e avaliação técnico-

económica de integração de energias renováveis (solar

térmico e solar fotovoltaico).



Auditorias Energéticas



Auditorias Energéticas - Relatório e Ficha Técnica por escola auditada

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
A Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL) está localizada num edifício na Avenida Dinis
Miranda, 116, em Évora. A escola funciona em seis pisos (-2 a 3), em duas frações, que incluem,
entre outras, zonas administrativas, gabinetes, salas de formação, laboratórios, auditório e zonas
comuns.
O horário de funcionamento é das 8h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, estando a escola
ocupada por alunos até às 18:00. A atividade desenvolvida baseia-se na prestação de serviços de
formação profissional, estando a funcionar nove cursos.
As instalações consomem energia quase exclusivamente sob a forma de energia elétrica, existindo
contudo um consumo minoritário de gás natural associado à cozinha.

CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA
- Consumos relevantes : Iluminação e Climatização
- 57% do parque de iluminação instalado é de tecnologia LED
- 47% do parque de iluminação instalado é Tubular Fluorescente (T8)
- A instalação dispõe de Certificado Energético (Classe B e C)
- A instalação dispõe de sistemas solares fotovoltaicos (7 kWp)
- A produção de água quente é por via de solar térmico

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

Évora
(38,565712, -7. 11430)

226.585 kWh
(Consumo Anual)

2.765 €
(Poupança Anual Esperada)

EPRAL – Escola Profissional da Região Alentejo
Av. Dinis Miranda, 116, 7000 – 140 Évora
Tel.: (+351) 266 759 100
E-mail: geral@fundacao-alentejo.pt
Site: www.epral.pt

www.projeto-arion.pt

Substituição
da iluminação interior

2.623 €
(Pay-back 1 ano)

Redução do consumo
de energia reativa

142 €
(Pay-back 6 anos)

MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EPRAL | ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO



Auditorias Energéticas – Plano de Eficiência Energética



Auditorias Energéticas – Plano de Eficiência Energética

Áreas de Atuação Medidas 

Impacto da 

Redução do 

Custo de 

Energia

Impacto da 

Redução do 

Consumo de 

Energia

A. Eficiência Energética 

A1. Otimização dos contratos de comercialização de energia elétrica Elevado Irrelevante

A2. Gestão dos consumos de energia nos edifícios e instalações Moderado Moderado

A3. Certificação energética de edifícios Moderado Moderado

A4. Iluminação Eficiente nos edifícios e instalações Elevado Elevado

B. Energias Renováveis 
B1. Sistemas de Autoconsumo Fotovoltaico em edifícios e instalações Elevado Elevado

B2 Sistemas de aquecimento de energia solar térmica Elevado Elevado

C. Formação e Sensibilização
C1. Formação em gestão de energia aos colaboradores Elevado Elevado

C2. Manual de boas práticas energética a colaboradores Moderado Moderado



Ações de Divulgação



Ações de Divulgação

Manual de Eficiência Energética
http://www.projeto-arion.pt/uploads/files/page_articles/2019-05-20-final-manual-web.pdf

http://www.projeto-arion.pt/uploads/files/page_articles/2019-05-20-final-manual-web.pdf


Ações de Divulgação

Manual de Eficiência Energética

Síntese de Medidas de Eficiência Energética



Ações de Divulgação

Manual de Eficiência Energética

Síntese de Medidas de Eficiência Energética
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Manual de Eficiência Energética



Ações de Divulgação

Exemplo Prático - Iluminação

Tecnologia Quant.
Pot. Lampada + 

Balastro (W)
Func. 
(dias)

Func. 
(semana)

Ano
Consumo 

Energia (kWh)

Halogéneo 3 70 9 5 2340 491

Halogéneo 4 50 9 5 2340 468

Tubular 
Fluorescente (T8)

40 45 9 5 2340 4 212

Tubular 
Fluorescente (T8)

252 29 9 5 2340 17 101

Compacta 
Fluorescente - PLC

120 26 9 5 2340 7 301

Compacta 
Fluorescente - PLC

23 18 9 5 2340 969

Total 442 - 9 5 2340 30 542



Ações de Divulgação

Exemplo Prático - Iluminação

Tecnologia Quant. Pot. Lampada
Func. 
(dias)

Func. 
(semana)

Ano
Consumo 

Energia (kWh)

LED 3 11 9 5 2340 77

Dicróica LED 4 6 9 5 2340 56

Tubo LED 40 18 9 5 2340 1685

Tubo LED 252 9 9 5 2340 5307

LED 120 9 9 5 2340 2527

LED 23 7 9 5 2340 377

Total 442 - 9 5 2340 10 029



Ações de Divulgação

Exemplo Prático - Iluminação
Tecnologia Quant. Poupança (kWh) Poupança 

(€)
Investimento 

(€)
Retorno Simples 

(anos)
Emissões evitadas 

(ton CO2)

LED 3 414 74,55 45 0,6 0,1

Dicróica LED 4 412 74,13 48 0,6 0,1

Tubo LED 40 2 527 454,90 320 0,7 0,9

Tubo LED 252 11 794 2 122,85 2016 0,9 4,2

LED 120 4 774 859,25 1200 1,4 1,7

LED 23 592 106,56 207 1,9 0,2

Total 442 20 512 3 692 3 836 1,0 7,4

Custo médio kWh : 18 c€/kWh



Ações de Divulgação

Manual de Eficiência Energética



Ações de Divulgação

Exemplo Prático – Fotovoltaico Autoconsumo

Potência Central PV (kWp) 20

Horas Produção Anual (heq) 1 400

Produção Anual (kWh) 28 000

Taxa Autoconsumo (%) 90%

Energia Autoconsumida (kWh) 25 200

Preço kWh (€/kWh) 0,18

Custos Evitados (€) 4 536

Investimento (€) 22 000

Tempo de Retorno (anos) 4,9



Ações de Divulgação

Concurso de Ideias Interescolas



Soluções de Financiamento

 O Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC) visa 
promover medidas que visem melhorar a eficiência no consumo de energia 
elétrica, através de ações empreendidas pelos diversos agentes do setor (dos 
comercializadores até aos consumidores). O PPEC abre candidaturas do tipo 
tangível (ações materiais em determinadas tecnologias como por exemplo 
iluminação eficiente – LED) e intangível (ações imateriais como por exemplo 
campanhas de sensibilização em eficiência energética) onde consumidores 
associados podem desenvolver ações para melhoria da eficiência energética. 

Saber mais http://www.erse.pt  

 O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 
SEUR) pretende contribuir para a prioridade de crescimento sustentável, 
respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono, 
assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior 
resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. Este programa está 
articulado em programa regionais (NUTS II) e abre frequentemente avisos para 
candidaturas direcionadas para vários sectores de atividade económica. 

Saber mais https://poseur.portugal2020.pt/pt/eixos-de-investimento/eixo-i/  

 

O Fundo de Eficiência Energética (FEE) é um instrumento capaz de financiar os 
programas e medidas previstas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência 
Energética (PNAEE) em todas as suas linhas de atuação. Este Fundo abre 
periodicamente avisos para domínios específicos da eficiência energética para 
determinados setores económicos e tecnologias. 

Saber mais http://www.pnaee.pt/fee  

 O Fundo de Apoio à Inovação (FAI) está direcionado para o apoio à inovação, ao 
desenvolvimento tecnológico e ao investimento nas áreas das energias 
renováveis e eficiência energética, em concretização das metas definidas no 
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), no Plano Nacional 
de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e na estratégia nacional de 
energia.  

Saber mais http://fai.pt  

 O Fundo Ambiental visa apoiar políticas ambientais para a prossecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento 
dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais designadamente os 
relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à 
conservação da natureza e biodiversidade. 

Saber mais http://www.fundoambiental.pt  
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Obrigado!

Contactos:
Cláudio Casimiro

claudio.casimiro@gmail.com

mailto:claudio.casimiro@gmail.com

