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Resumo 
 

 

Os edifícios representam 40 % do consumo total de energia e 35 % do total de 
CO2 emitido na UE. Existe, assim, um enorme potencial de poupança de 
energia neste sector, representando uma componente essencial dos esforços 
de proteção ambiental. Estratégias de economia de energia corretamente 
planeadas pressupõem o conhecimento das caraterísticas específicas do atual 
parque imobiliário nacional. Logo o incentivo para a implementação de uma 
recolha sistemática de dados, a classificação e a análise do consumo de 
energia e água nos edifícios é essencial para a implementação de estratégias 
de gestão de energia. 

A pertinência do trabalho desenvolvido visa, revisitar o estado da arte 
quanto a consumos energéticos e emissões de CO2 criadas em edifícios 
escolares e a comparação com um estudo de um caso real. Foram analisados 
os consumos energéticos e de água, de duas escolas do 1.º Ciclo, com 
diferentes tipologias de edifícios, um edifício escolar novo e um outro de 
tipologia centenária, do parque escolar do concelho de Ílhavo. Foi ainda feita 
uma leitura da perceção de satisfação e conforto dos utilizadores, 
relativamente ao seu edifício escolar, através da realização de um inquérito. A 
avaliação e sugestão de oportunidades de melhoria na eficiência energética no 
parque escolar, sob a alçada dos municípios é o objetivo deste trabalho de 
investigação. A pertinência prende-se com o facto de  os custos energéticos 
serem  parte importante da  fatura de custos dos municípios,  por um lado, e 
da fatura ambiental de todos nós, por outro.  
A eficiência energética passa pela redução de consumos e/ ou custos mas é 
fundamental garantir que as condições para o uso de energia se mantenham. 
É a utilização do uso de indicadores de intensidade energética que garante a 
aplicabilidade do termo eficiência, prova da necessidade do sistema de 
monitorização de consumos. 
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abstract 

 
Buildings account for 40% of total energy consumption and 35% of total CO2 
emissions in the EU. There is thus a huge potential for energy saving in this 
sector, representing an essential component of environmental protection 
efforts. Properly planned energy saving strategies presuppose knowledge of 
the specific characteristics of the current national real estate park. Therefore 
the incentive for the implementation of systematic data collection, 
classification and analysis of energy and water consumption in buildings is 
essential for the implementation of energy management strategies.  
The relevance of the work developed aims to revisit the state of the art 
regarding energy consumption and CO2 emissions created in school buildings 
and the comparison with a real case study. The energy and water 
consumptions of two primary schools, with different types of buildings, a new 
school building and a centenary one, from Ílhavo school park were analyzed. 
It was also made a reading of the users' perception of satisfaction and 
comfort, regarding their school building, through a survey. The evaluation and 
suggestion of opportunities for improvement in energy efficiency in the school 
park, under the purview of the municipalities is the objective of this research 
work. The relevance is that energy costs are an important part of the 
municipalities' cost bill, on the one hand, and our environmental bill, on the 
other. Energy efficiency means reducing consumption and / or costs, but it is     
essential to ensure that the conditions for energy use are maintained. It is the 
use of energy intensity indicators that ensures the applicability of the term 
efficiency, proof of the need for the consumption monitoring system. 
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Capítulo I - Introdução 

 

1.1. Enquadramento e Motivação 

 

Para evitar que o aumento de temperatura do planeta não ultrapasse os 2 °C, será 

necessário diminuir globalmente as emissões de GEE entre 40 a 70% até 2050, e eliminá-las 

totalmente até 2100, defendem os cientistas. “Existe o mito de que a ação climática vai 

custar-nos muito, mas a inação vai custar-nos ainda mais”, alerta o secretário-geral das 

Nações Unidas, Ban Ki Moon [1]. 

O protocolo de Kyoto adotado em 1997, visava combater o aumento constante do 

consumo mundial de energia e, consequentemente, o aumento das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE). Os principais países industrializados comprometeram-se, naquele 

acordo, a reduzir as suas emissões anuais de GEE em média 5% entre 2008 e 2010 [2]. 

Atualmente, o Plano Nacional integrado Energia e Clima (PNEC) enquadra-se nas 

obrigações decorrentes do Regulamento (UE) 2018/ 1999 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo à governação da União da Energia e da Ação 

Climática, e é o principal instrumento de política energética e climática para a década 2020-

2030.  

 

Fonte: DGEG 

Figura 1- Consumo de Energia final por setor de atividade (%) em 2017  

 

O PNEC fez uma caraterização da situação existente em Portugal em matéria de 

Energia e Clima, abrangendo cinco dimensões: descarbonização, eficiência energética, 



 

segurança de abastecimento no mercado interno, inovação e competitividade. O setor dos 

edifícios é responsável pelo consumo de aproximadamente 40 % da energia final na Europa 

e cerca de 30 %, correspondendo a 16,4 % do setor doméstico e 12,2 % aos serviços, no caso 

de Portugal, segundo dados da Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG). Porém, mais de 

50 % deste consumo pode ser reduzido através de medidas de eficiência energética, o que 

pode representar uma redução anual de 400 milhões de toneladas de CO2 – quase a 

totalidade do compromisso da UE no âmbito do Protocolo de Quioto.  

Nas últimas décadas, muitos esforços foram feitos para reduzir o consumo de Energia 

de edifícios públicos e residenciais. Os principais pilares são a aplicação de diretivas 

europeias para melhorar o desempenho de novos edifícios e a renovação dos existentes e 

medidas de conservação de Energia. Em 2002, a Diretiva relativa ao desempenho energético 

dos edifícios (2002/91/CE) [3] introduziu a certificação energética obrigatória dos edifícios 

na UE a partir de 2006. Neste contexto, todos os Estados-Membros (EM) propuseram 

diferentes certificados de desempenho energético (EPC). Caminhando neste sentido, em 

Portugal foi realizado um Programa de Modernização de Edifícios Escolares (SMP) e entre 

2007 e 2011 foram reabilitadas 106 escolas públicas secundárias, num esforço de melhoria 

do parque escolar nacional. Segundo [16], esta reforma trouxe um aumento significativo no 

consumo de energia, atingindo, em alguns casos, 200 %, o que parece conter alguma 

contradição. 

Os edifícios escolares podem ser usados como forma de sensibilização para as 

questões energéticas e ambientais, enquanto pólos de ensino dos jovens são lugares 

facilitadores para a promoção de futuros cidadãos mais responsáveis. Estes "podem ser 

utilizados como meios de comunicação de comportamentos ambientais corretos, para os 

alunos e suas famílias, podendo assim atingir muitos grupos sociais diferentes" [5]. Devido 

ao seu elevado número, no total do parque imobiliário do Estado, contribuem para uma 

parte considerável do consumo total de energia e, consequentemente, das despesas 

incluídas nos orçamentos nacionais. O uso de energia nas escolas é pilar basilar na 

contribuição para os custos de funcionamento destas - após os salários dos professores e do 

pessoal, os custos de energia são a segunda despesa mais significativa.  

Uma vez que a autora deste trabalho é professora o que aproxima duplamente desta 

problemática, quer pelos princípios de transmissão de conhecimentos, quer pela vontade de 
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aumentar o conhecimento sobre o sistema, esta proposta de investigação surgiu da 

necessidade de saber se os novos edifícios escolares são mais eficientes em termos 

energéticos comparativamente com edifícios escolares antigos. Entender como a energia é 

consumida e relacionar com os perfis de ocupação dos utilizadores, bem como com o tipo de 

edifício escolar, pode ajudar a identificar as medidas de conservação de energia e opções de 

gestão disponíveis e mais adequadas. Estes são elementos importantes apontados na 

literatura mais recente. No caso Português, os estudos científicos que se debruçam sobre 

este assunto, ao contrário do que acontece noutros países da UE, são relativamente raros e 

este tema é bastante inexplorado, o que se aponta igualmente como uma das  motivações 

para a escolha deste tema. Outra grande motivação foi o interesse demonstrado pela 

Câmara de Ílhavo pela proposta de trabalho apresentada, que conduziu à assinatura de um 

protocolo. Para atingir os objetivos desenvolveram-se um conjunto de tarefas que 

terminaram com a partilha e discussão dos resultados encontrados numa reunião com as 

partes envolvidas. 

Surgiu assim o estudo de caso com o objetivo de comparar a eficiência energética e 

ambiental num edifício escolar novo e num edifício do plano centenário, diferentes 

tipologias, mas com funções semelhantes (valências e níveis de ensino). A análise de dados 

facultados pela câmara, o reconhecimento feito nas escolas, bem como a aplicação de um 

inquérito de satisfação aos utilizadores, foram algumas das tarefas que permitiram chegar a 

conclusões. Estas apoiam a definição de estratégias de sugestão a implementar, destinadas a 

promover o uso eficiente dos recursos no parque escolar sob a alçada do município. 

Pretende-se também contribuir para aumentar a literacia sobre o tema.  

Enquanto balizas de ensino dos jovens, as escolas são lugares únicos no que toca à 

transmissão de conhecimentos, onde existe a oportunidade excecional de criar ou promover 

comportamentos ambientalmente mais responsáveis nos futuros cidadãos. Além dos alunos, 

as escolas influenciam os professores e, sobretudo os pais, entre outros agentes sociais. 

Uma relação adequada entre todos estes agentes pode beneficiar aspetos tão diferentes 

como a classificação académica dos alunos, as poupanças monetárias, e o bem-estar 

comum, mas também o consumo e conservação de energia. Outra grande motivação e 

desafio que se coloca na eficiência energética é a formação em meio escolar de cidadãos em 

consciência ambiental, quer pela priorização do currículo, quer acima de tudo, pelo 



 

desenvolvimento de espíritos críticos, começando num modelo de escola com uma 

consciência ambiental em permanência, de acordo com Brunold citado em [26]. O nosso 

comportamento será tanto melhor se o nosso de conhecimento e vontade forem alargados.  

Um cidadão responsável é, muitas vezes, incitado a “deixar um mundo melhor para 

os seus filhos”, mas, de forma gradual, “deixar melhores filhos para gerir o mundo” tem-se 

apresentado como um desafio maior, mas mais sustentável a longo prazo, e com melhores 

hipótese de sucesso. Uma educação escolar concisa, consciente e adequada das crianças 

pode despoletar um conjunto de comportamentos gradualmente mais sustentáveis, que 

podem “transbordar” muito para além dos limites da sala de aula. 

 

 

1.2. Objetivos globais e específicos 

 

Um importante programa de reabilitação e remodelação de edifícios escolares do 

ensino secundário foi realizado pela Empresa Parque Escolar E.P.E.(PE), conhecido como 

Programa de Modernização de Edifícios Escolares Secundários. Este programa levou em 

consideração sistemas de energia renovável, principalmente painéis solares para produção 

de água quente sanitária (AQS). No entanto, com a introdução de sistemas de climatização 

em edifícios, anteriormente ventilados naturalmente, verificou-se um aumento no consumo 

de energia. Durante a primeira fase de ocupação de edifícios novos e reformados, as 

auditorias de energia e qualidade do clima interior (QCI) são estratégias importantes para 

melhorar o uso de energia dos edifícios [7]. De acordo a mesma fonte, nos novos edifícios, 

os erros mais comuns parecem ser devidos à a má operação e gestão. Os programas, postos 

em prática nas escolas, resultam de uma lista de medidas de eficiência energética que não 

refletem, necessariamente, as condições ou grau de satisfação dos ocupantes. Para além 

desta intervenção, de grande monta, alguns municípios, entre os quais o município de 

Ílhavo, têm feito um esforço, de alguns anos a esta parte, para renovarem parte do seu 

parque escolar.  

O que se pretende é comparar dois tipos de edifícios escolares, relativamente à 

eficiência energética, fazendo uma avaliação em termos de energia/ m2 ou custos/ aluno. Os 

dois tipos de edifícios, que assumem tipologias diferentes, é um do plano centenário e o 
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outro, um edifício moderno da era Parque escolar. 

Hipóteses deste estudo 

 

Uma 1.ª hipótese é, os edifícios novos são mais eficientes energeticamente, porque 

foram construídos com base nas exigências da legislação Europeia (regulamentos, normas, 

boas práticas, novos materiais e processos). A 2.ª hipótese é, os edifícios novos 

proporcionam maior conforto e bem-estar aos seus utilizadores. 

 

 Objetivos deste estudo 

Este trabalho tem como 1.º objetivo verificar se um edifício escolar novo é mais eficiente do 

que um edifício escolar antigo (renovado), tendo idênticas funções (ciclos de ensino e 

valências), do ponto de vista energético. O 2.º objetivo é poder aferir como é que estes 

mesmos edifícios se comportam do ponto de vista de consumos de água (consumo indutor 

de energia). O 3.º objetivo foi caraterizar os edifícios em termos de estruturas, quer de 

construção, quer de funcionalidade. Por último, um 4.º objetivo, concluir sobre a perceção 

de conforto e bem-estar por parte dos utilizadores. 

 

1.3. Metodologia geral 

 

 Foram traçadas as linhas de trabalho para concretizar os objetivos do caso de estudo.  

 

1. Pesquisa bibliográfica com as seguintes palavras-chave: 

Alterações Climáticas, Energia, Emissão de gases com Efeito de Estufa, eficiência 

energética em edifícios, Indicadores de eficiência Energética e hídrica e Parque 

escolar/ Intervenções. 

As fontes de procura foram Scopus, Relatórios Ministério da Educação, IEA, APA, 

AEA, DGEG e documentos que constam dos sites das diversas entidades Nacionais 

e internacionais. 

2. Seleção das escolas do caso de estudo no Município de Ílhavo. Para isso foi 

estabelecido um Protocolo, entre o Município, a UA e a Estudante de Mestrado. A 



 

abordagem de investigação é aplicada em duas escolas do 1.º ciclo, selecionadas 

com base nas caraterísticas do edifício (Tipologia edifício novo/ velho) e na sua 

localização. 

3. Reuniões com agentes relacionados com a Câmara Municipal, na pessoa do 

Vereador do Pelouro da Educação, a Diretora do grupamento de Escolas da 

Gafanha da Nazaré (AEGN), as Coordenadoras das Escolas do 1.º Ciclo envolvidas e 

outros. 

4. Visita prévia às instalações das duas escolas do 1.º Ciclo, do AEGN, sob alçada do 

Município, para aprofundar o conhecimento sobre cada escola e depois confirmar 

informação. 

5. Identificação e listagem de dados relevantes a recolher para o estudo, solicitando 

dados à autarquia. 

6. Recolha e análise dos dados disponibilizados pelo Município. 

7. Visitas às duas escolas para recolha de dados e elementos de caraterização 

adicionais (check-list). 

8. Elaboração de um questionário sobre conforto e bem-estar em edifícios, sua 

aplicação aos estudantes e professores nas duas escolas e tratamento de 

resultados. 

9. Reunião de partilha e discussão dos resultados com as orientadoras desta Tese de 

Mestrado da UA, o Sr. Vereador da Educação CMI e as professoras do AEGN 

diretamente envolvidas. 

 

Segue-se um flowchart que apresenta, de uma forma global e inter-relacionada, as 

hipóteses formuladas, os objetivos do caso de estudo e a sequência de tarefas criadas. 

Pretende-se no final ter argumentos favoráveis ou discordantes das hipóteses de partida. 
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Hipótese 1 

9. Reunião- Partilha e 
discussão dos resultados 
com os intervenientes  

Estudo de caso 

Hipótese 1 
Os edifícios novos são mais 

eficientes energeticamente 

Hipótese 2 
Os edifícios novos 

proporcionam maior conforto e 

bem-estar aos seus utilizadores 

Tarefas Objetivos 

Verificar se um edifício 
escolar novo é mais eficiente 

do que um edifício escolar 
antigo, com semelhante 

tipologia, energeticamente. 

Diferenças de 
funcionamento 
entre edifícios 

novos e velhos. 

Verificar se um 
edifício escolar novo 
é mais eficiente do 
ponto de vista de 

consumos de água 

Verificar se o edifício 
novo contribui para 
um maior conforto e 

bem-estar dos 

utilizadores 

1. Pesquisa bibliográfica/ 
Estudo da arte 

2. Seleção do estudo de 

caso 

3. Reuniões com os 
vários agentes (Câmara, 

Agrupamento) 

4. Visita prévia às 
instalações das escolas 
em estudo 

5. Identificação e 
listagem de dados 
relevantes para o estudo 

6. Recolha e análise de 

dados 

7. Visita às instalações 
para recolha de 
informação 

8. Elaboração de um 
questionário sobre 
conforto dos edifícios e 
sua aplicação 



 

 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 

O presente relatório encontra-se dividido em 4 capítulos: 

Capítulo I – No primeiro capítulo faz-se a introdução: 

 Enquadramento e motivação; 

 Objetivos globais e específicos; 

 Metodologia geral 

 Estrutura da dissertação.  

Capítulo II – No segundo capítulo é feito um enquadramento, de base teórica, apresentando 

alguns conceitos fundamentais para a realização do trabalho, nomeadamente: 

 Revisão bibliográfica; 

 Eficiência dos edifícios; 

 Sistema de gestão de energia; 

 Indicadores de desempenho energético. 

Capítulo III – No terceiro capítulo é feito a caraterização do caso de estudo particular, no 

global e nas limitações impostas, tais como: 

 Caraterização genérica do Parque Escolar do Concelho de Ílhavo; 

 Caraterização das duas escolas do primeiro ciclo caso de estudo; 

 Análise de indicadores de desempenho energético e ambiental; 

 Satisfação e conforto dos utilizadores dos edifícios escolares. 

Capítulo IV – Serão apresentadas as conclusões   

 Plano de ação e propostas de melhoria; 

 Conclusões;  

  Propostas de trabalho futuro. 
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Capítulo II - Enquadramento teórico 

 

Como é conhecido, o acordo assinado em Paris, na COP 21 (21.ª Conferência do Clima 

da ONU) resultou num compromisso inédito e “histórico”, em que todos os países 

reconheceram que as emissões de gases com efeito de estufa tinham que ser desaceleradas, 

e teriam que começar a ser reduzidas. O documento ainda compromete os países a 

“adotarem reduções rápidas a partir de então”, de acordo com a melhor ciência disponível, 

de modo a atingir um equilíbrio entre as emissões antropogénicas por fontes (queima de 

combustíveis fósseis) e pela remoção por sorvedouros de gases de efeito de estufa na 

segunda metade deste século.  

Não existindo soluções mágicas e rápidas para as alterações climáticas, o desafio do 

clima é um dos mais complexos que o mundo alguma vez enfrentou. No entanto, a 

problemática encontra-se agora no topo da agenda global. Os mais de 150 países 

submeteram metas nacionais de redução de carbono na atmosfera – o que corresponde a 90 

% das emissões globais. O acordo de Paris, é consensualmente aceite, como o ponto de 

viragem, decisivo no modo como todos os países – atuando em conjunto, com base num 

acordo transparente e legal – traçaram um caminho para limitar a subida da temperatura 

global para menos de 2° Celsius. 

Na COP 24 (2018), na Polónia, os Estados signatários tiveram que declarar como e em 

que medida elevaram o nível das suas ambições para atravessar o fosso entre as reduções 

de emissões de gás de estufa previstas efetivamente nos seus "Planos de Clima" nacionais, 

por um lado, e as reduções que seriam necessárias para alcançar as metas globais fixadas no 

papel, em Paris, por outro lado. “A última oportunidade de colmatar o fosso”, o que quer 

dizer é a última oportunidade para ficar abaixo de 2°C de aquecimento no fim do século. 

Convém lembrar que um aquecimento de 2°C implicará muito provavelmente - e 

irreversivelmente - um aumento do nível dos oceanos de aproximadamente 4,5 metros. Este 

causaria danos importantes na maioria das regiões costeiras do globo, onde também nós, 

município de ílhavo, nos inserimos [12]. 

 

 



 

2.1. Revisão bibliográfica 

Âmbito do trabalho 

 

A revolução industrial e o aumento da qualidade de vida das populações despoletou 

uma necessidade e uma dependência crescente de energia, estando este consumo 

relacionado, na sua grande maioria, com a utilização de combustíveis fósseis. A utilização 

excessiva destes recursos não renováveis pressupõe uma elevada taxa de emissões GEE 

implicando o agravamento dos vários problemas ambientais já identificados.  

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2017, pág.10. 

Figura 2- Evolução do consumo mundial de energia primária para o período 1991 até 2016, Mtoe 

 

 O crescimento do consumo de energia primária (em megatoneladas equivalentes, 

Mtoe), no mundo, na última década, foi em média de 1,8% por ano, como mostra o gráfico 

da figura 2. A acompanhá-lo podem ser apontadas várias consequências diretas ou indiretas 

para as populações. Portanto, torna-se essencial uma consciencialização ambiental e uma 

mudança comportamental por parte de todos no intuito de diminuir a utilização excessiva e 

descontrolada de energia e de conseguir atingir um desenvolvimento sustentável.  
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Os líderes europeus estabeleceram novas metas com o objetivo de tornar a Europa 

uma economia de alta eficiência energética, criando a Iniciativa 20-20-20, impondo até 2020 

o cumprimento dos seguintes objetivos (www.Ec.europa.eu, 2015):  

 Redução de 20 % na emissão de GEE relativamente às emissões de 1990;  

 Aumentar em 20 % a utilização de energia a partir de recursos renováveis;  

 Melhorar em 20 % a eficiência energética.  

Portugal tem escassos recursos energéticos fósseis endógenos, nomeadamente, 

aqueles que asseguram a generalidade das necessidades energéticas da maioria dos países 

desenvolvidos (como o petróleo, o carvão e o gás natural). A escassez de recursos fósseis, 

em conjugação com o consumo elevado, conduz a uma elevada dependência energética do 

exterior (75,0% em 2016), nomeadamente das importações de fontes primárias de origem 

fóssil. [Para evitar esta situação importa aumentar a contribuição das energias renováveis 

(hídrica, eólica, solar, geotérmica, biomassa) no consumo de energia [8]. 

 

 

Fonte: DGEG e INE, I.P., Estatística do Ambiente 

Figura 3- Dependência energética nacional 

 

A taxa de dependência energética tem vindo a decrescer desde 2012, tendo a subida 

de 2015 sido devido, sobretudo, ao crescimento das importações de carvão e gás natural, 

resultante do aumento de consumo no setor electroprodutor. 

Em 2016, cerca de 76,1% da energia primária consumida em Portugal foi importada, 

o que traduz a elevada dependência energética do nosso país face ao exterior, situando-se 

muito acima da média da UE28, que atingiu 53,6%. 



 

 

Fonte: DGEG e INE, IP, Estatísticas do Ambiente 

Figura 4- Evolução do balanço energético: importações, produção doméstica e consumos de energia 

primária e energia final 

 

Para 2020, o PNAEE fixa o objetivo geral de redução de 25 % do consumo de energia 

primária e um objetivo específico para a Administração Pública de redução de 30% no 

mesmo consumo.  

 

Fonte : INE, IP, Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Figura 5- Consumo de energia elétrica (valores em GWh) 

 

Em 2016, o consumo total de energia elétrica foi 47,3 mil GWh, o que corresponde a 

um aumento de 1% face ao ano transato. Esta variação reflete a recuperação do consumo de 

energia já́ evidenciada no ano de 2015, após um período de ligeira diminuição entre 2011 e 

2014. 

O setor que mais contribui para este crescimento do consumo de energia elétrica 

foram o doméstico (residencial) e não-doméstico (serviços), onde se encaixa o consumo dos 

edifícios. Segundo o “Wold Business Council for Sustainable Development”, os edifícios 

foram identificados como um dos cinco maiores utilizadores de energia contribuindo, na 

maioria dos países europeus, com cerca de 40 % para o consumo de energia primária. Em 

Portugal, tal como acontece na maioria dos países europeus, o setor dos edifícios está entre 

os principais consumidores de energia. De acordo com os últimos dados divulgados pelo INE, 
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os edifícios residenciais e de serviços são responsáveis por quase 30 % da energia final e por 

mais de 60 % de toda a energia elétrica consumida a nível nacional, o que se traduz num 

maior peso na repartição da energia primária por sectores e também numa maior 

participação nas emissões de GEE. 

 

 

Fonte: INE, IP, Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Figura 6- Distribuição do consumo de energia elétrica, 2016 

 

Os edifícios são o principal alvo na redução de energia devido ao seu elevado 

consumo e por ser possível, a curto prazo e com pequenos custos associados, obter elevadas 

poupanças energéticas. A nível europeu, o consumo energético em edifícios chega a atingir 

cerca de 40 % do consumo global de energia. Uma vez que é expectável uma redução de 

50% no consumo, apenas utilizando medidas de eficiência energética, representa uma 

diminuição de cerca de 400 milhões de toneladas de emissões de CO2, e por isso é prioritário 

o investimento em medidas que promovam a eficiência energética, contribuindo para a 

gestão mais eficiente de energia [9] [11]. 

 



 

 

Market Report Series: Energy Efficiency 2018, pág. 24 

Figura 7- Uso de energia nos países membros da IEA e outras economias com e sem poupanças 

energéticas devido às melhorias na eficiência dos sistemas energéticos, por setor, 2000 a 2017. 

 

Pode constatar-se que o setor da indústria e de seguida dos edificios são onde se 

obtêm melhores resultados. O setor dos transportes ainda não corresponde da mesma 

forma. Salienta-se que no ano 2000, o consumo de energia nos países referenciados (30 

membros da IEA) seria de 150 EJ. Sem a contribuição da eficiência energética, o consumo de 

energia seria próximo de 300 EJ em 2017. No entanto, a poupança de energia obtida, 

permitiu que em 2017 o consumo de energia fosse ligeiramente superior a 250 EJ (IEA, 

2018). 

É também dito que a tecnologia hoje existente, se aplicada com maior empenho 

nestas economias permitiria alcançar objetivos mais ambiciosos, que representam 25% do 

uso de energia mundial (IEA, 2018). 

Com o cenário de politica energética sustentável sugerido pela IEA, em 2040, a 

eficiência energética permitiria reduzir em 44% as emissões previstas de CO2 para a 

atmosfera (IEA, 2018). O banco de dados de indicadores de eficiência energética da IEA 

cobre o consumo de energia para oito produtos energéticos e inclui indicadores de eficiência 

energética de uso final para quatro sectores (residencial, serviços, indústria e transportes) 

para os países membros da IEA.  
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Em Portugal, a aposta na eficiência energética começa a ser visível nos níveis de 

intensidade energética da economia portuguesa, que têm vindo a diminuir desde 2005, 

começando a convergir com a média da União Europeia a 28 (UE-28). Ainda que tenha, 

geralmente, apresentado valores superiores. Em 2015, ocorreu um aumento da intensidade 

energética em Portugal, contrariando a tendência decrescente dos últimos anos mas em 

2016 assistiu-se a um ligeiro decréscimo. 

 

Fonte Eurostat 2018 

Figura 8- Intensidade energética da economia em Portugal e na UE-28, 2002-2006 

 

 

 

Fonte Eurostat, 2018 

Figura 9- Consumo interno bruto de energia em Portugal e na UE-28 

 

Acelerar a convergência da intensidade energética nacional para os níveis europeus, 

estimulando a utilização de tecnologias mais eficientes é o vetor das políticas nacionais 

(Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética - PNAEE 2016). 



 

A meta geral assumida pelo governo é de redução de 25% e a meta específica para a 

Administração Pública de redução de 30% do consumo de energia primária até 2020 (PNAEE 

2016).  

No âmbito do quadro de ação da UE relativo ao clima e à energia para 2030, foi 

definida, em outubro de 2014, a meta não vinculativa de redução do consumo de energia 

em pelo menos 27% em relação às projeções do consumo futuro de energia com base nos 

critérios atuais.  

O PNAC 2020/2030 definiu como objetivos, em relação a 2005: (i) assegurar uma 

trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE, de forma a alcançar metas 

de -18% a -23% em 2020 (68 a72 Mt CO2 eq.) e de -30% a -40% (52,7 a 61,5 Mt CO2 eq.) em 

2030; (ii) reduzir as emissões nos sectores não-CELE em 2020 e 2030, respetivamente em: -

65% e -69% nos Serviços, -14% e -15% no Residencial, -14% e -26% nos Transportes, -8% e -

11% na Agricultura, -14% e -26% nos Resíduos. 

 

 

Fonte: APA 

Figura 10- Emissões de GEE/ Emissões sectoriais de CO2 eq., em Portugal, 2016  

 

Em termos das emissões por sector de atividade, o sector da energia foi o que 

apresentou a maior contribuição em 2016 (70%), sendo a produção e transformação de 

energia e os transportes os subsectores com maior relevância (26% e 25% do total, 

respetivamente) [10]. A quantidade de Gases de Efeito de Estufa (GEE) emitidos por unidade 

do Produto Interno Bruto (PIB) reflete a intensidade carbónica da economia. Considera-se 

que uma sociedade é sustentável se evoluir no sentido da descarbonização da economia, ou 

seja, quanto mais baixo for o indicador da intensidade carbónica, mais sustentável será uma 
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economia. 

 

Fonte: APA e INE, I.P., Estatística do ambiente 

Figura 11- Intensidade carbónica da economia 

 

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), aprovada através da RCM 

(Resolução do Conselho de Ministros) nº 100/2017, de 11 de julho, estabeleceu um 

compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental em 

Portugal que, através de uma cidadania inclusiva e visionária, “conduzisse a uma mudança 

de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as 

dimensões da atividade humana”. O desenvolvimento sustentável é referenciado nos 

Princípios da Estratégia: “A Educação Ambiental deve reconhecer que a economia e a gestão 

são áreas do saber essenciais à identificação de soluções que promovam um 

desenvolvimento sustentável” [11]. 

 

Fonte: APA, Relatório do Estado do Ambiente, 2018 

Figura 12- Combate às alterações Climáticas (5.º Relatório do IEA) 



 

Em suma, existe um enorme potencial de poupança de energia no setor dos edifícios, 

para além de ser uma exigência da EU para todos os Estados Membros. Portanto, reduzir o 

consumo de energia dos edifícios representa uma componente essencial dos esforços de 

proteção ambiental. Além disso, a diretiva europeia 2010/31/UE exige que os estados 

membros reforcem os padrões nacionais e elaborem planos nacionais para aumentar o 

número de “edifícios com quase zero energia”. Estratégias de economia de energia bem 

planeadas pressupõem o conhecimento de características específicas do atual parque 

imobiliário nacional. Portanto, a implementação de um processo para apoiar a recolha 

sistemática de dados, a classificação e a análise do consumo de energia dos edifícios é um 

primeiro passo essencial  nos próximos anos [12].  

Avaliando oportunidades de melhoria de eficiência energética no parque escolar 

sobre alçada dos municípios, ou seja, equipamentos destinados ao ensino pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico, os custos energéticos são uma importante fatura dos municípios. 

Estes incluem, entre outros, equipamentos diversos (administrativos, escolares, de serviços 

públicos, desportivos, iluminação pública, transporte, etc.). Em consonância com os 

requisitos internacionais, (Protocolo de Quioto e mais recentemente o Acordo de Paris e 

metas de redução das emissões de GEE) a política europeia (pacote energia e clima) e de 

âmbito nacional (Quadro Estratégico para a Política Climática) têm sido adotadas diversas 

estratégias e medidas visando a melhoria da eficiência energética e a mitigação das 

emissões de GEE. Ao nível local destacam-se o Pacto dos Autarcas para 2020 (Covenant of 

Mayors)) e o mesmo para 2030. Estes instrumentos de adesão voluntária visam desenvolver 

estratégias locais de eficiência energética, mitigação e adaptação às alterações climáticas.  

A CM de Ílhavo aderiu ao Pacto dos Autarcas em 2014, tendo desenvolvido um plano 

de Ação para a Energia Sustentável (PAES). Apesar de incluir um conjunto de ações, 

designadamente de requalificação urbana, pouco destaque é dado ao parque escolar. No 

entanto, na última década foram construídos novos equipamentos escolares que seguem 

padrões atuais. Surge assim a oportunidade de fazer uma análise global ao parque escolar, e 

também comparativa entre os edifícios tradicionais mais antigos e os novos equipamentos 

com construção mais moderna, analisando as vantagens e propondo medidas de melhoria.  

 

 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
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Legislação 

A necessidade de implementação de opções de energia sustentável, nomeadamente 

através da eficiência energética e utilização de energias renováveis, é crucial para uma 

descarbonização da economia com o objetivo de reduzir os impactos ainda evitáveis das 

alterações climáticas [14].  

 

A política energética nacional tem como principais objetivos:  

 Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa, de forma 

sustentável;  

 Reforçar a diversificação das fontes de energia primária, contribuindo para aumentar 

estruturalmente a segurança de abastecimento do País;  

 Aumentar a eficiência energética em Portugal, com o sector do Estado a dar o 

exemplo, contribuindo assim para a redução da despesa pública e o uso eficiente dos 

recursos;  

 Contribuir para o aumento da competitividade da economia, através da redução dos 

consumos e custos associados ao funcionamento das empresas e à gestão da 

economia doméstica, libertando recursos para dinamizar a procura interna e novos 

investimentos.  

No âmbito de uma política que aposta num modelo energético racional e sustentável, 

que visa assegurar a competitividade das empresas e a qualidade de vida dos cidadãos, 

foram desenvolvidos planos e programas que convergem para objetivos específicos, 

mediante a dinamização e implementação de medidas a vários níveis: 

 PNAEE – Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética; 

 PNAER – Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis; 

 ECOAP – Programa de Eficiência Energética na Administração Pública. 

No que respeita à eficiência energética, o PNAEE integra seis áreas específicas dos 

setores dos transportes, residencial e serviços, indústria, estado, comportamentos e 

agricultura, que agregam um total de dez programas, com um leque de medidas de melhoria 

da eficiência energética orientadas para a procura de energia e que, de uma forma 

quantificável e monitorizável, visam alcançar os objetivos propostos.  



 

No que respeita às energias renováveis, o PNAER prevê uma cota de 60 % de 

eletricidade de origem renovável e uma meta global de energias de 35 %, até 2020. Para tal, 

o PNAER estabelece trajetórias de introdução de fontes de energias renováveis em três 

grandes setores: aquecimento e arrefecimento, eletricidade e transportes.  

O Programa ECOAP, lançado através da resolução de Conselhos de ministros n.º 2/ 

2011, de 12 de janeiro, é um programa evolutivo que se traduz num conjunto de medidas de 

eficiência energética para execução nos serviços, organismos e equipamentos públicos, e 

que visa alterar comportamentos e promover uma gestão racional dos serviços energéticos, 

nomeadamente, através da contratação de empresas de serviços energéticos (“ESE”), 

estabelecendo como meta, a redução do consumo de energia em 30 % até 2020 na 

Administração Pública. O programa integra um Barómetro de Eficiência Energética que, 

através de um mecanismo de avaliação, compara e divulga publicamente o desempenho 

energético dos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado, através 

de indicadores de eficiência energética. Esta determina quem deve designar um Gestor Local 

de Energia (“GLE”). 

 

2.2. Eficiência dos edifícios 

 

A gestão eficiente da energia é uma prioridade das organizações, não só pelo 

potencial significativo de redução de custos, como também pelo seu papel na redução de 

emissões de gases com efeito de estufa. 

Um sistema de gestão de energia baseado na ISO 50001 é parte integrante de um 

sistema global de gestão de uma organização, que tem como objetivos estabelecer os 

sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético global da 

organização, incluindo a utilização, consumo e eficiência energética. Esta norma 

internacional é aplicável a todos os tipos e dimensões de organizações, independentemente 

das suas condições geográficas, culturais e sociais. 

A norma não estabelece quaisquer exigências de desempenho energético, mas 

disponibiliza um conjunto de requisitos e metodologias de suporte para as organizações 

definirem as suas metas, melhorando continuamente o seu desempenho [15]. Os principais 

benefícios da implementação e posterior certificação de acordo com este referencial são: 
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1. Promoção da eficiência energética na organização; 

2. Redução dos impactes ambientais, nomeadamente diminuição da emissão de 

gases CO2 para a atmosfera; 

3. Impulso para utilização de energias alternativas e renováveis; 

4. Cumprimento requisitos legais; 

5. Redução de custos; 

6. Reforço da imagem da organização relativamente às preocupações climáticas. 

 

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% da 

energia final na Europa. Para fazer face a esta situação, os Estados-Membros da União 

Europeia têm vindo a definir um conjunto de medidas com vista a promover a melhoria do 

desempenho energético e das condições de conforto dos edifícios. Foi neste contexto que 

surgiu a Diretiva n.º 2002/91/CE, de 16 de dezembro, relativa ao desempenho energético 

dos edifícios (EPBD), estabelecendo que todos os Estados-Membros implementem um 

sistema de certificação energética nos edifícios. Revista em 2010, como Diretiva n.º 

2010/31/CE, de 19 de maio, foi transposta para Portugal através do Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto, assegurando e promovendo a melhoria do desempenho 

energético dos edifícios através de Certificação energética dos Edifícios (SCE). Praticamente 

todos os edifícios estão abrangidos pelo SCE, ou durante o processo de licenciamento ou no 

momento de venda ou locação. Por outro lado, os grandes edifícios de comércio e serviços, 

incluindo os edifícios públicos, com área útil pavimentada superior a 250 m2 cuja 

propriedade e exploração é uma entidade pública, têm obrigatoriamente de avaliar de 

forma periódica o seu potencial de melhoria de eficiência energética. A figura 13 mostra o 

processo evolutivo da legislação Portuguesa em que assenta toda a informação, bem como 

das diretivas Europeias. 



 

 

Fonte:  

Figura 13- Evolução Legislativa em Portugal 

 

2.3. Sistema de Gestão de Energia 

 

A energia apresenta-se cada vez mais como um custo importante na estrutura de 

uma organização, sendo não só um custo financeiro, mas também um custo ambiental, 

sendo assim crucial promover a consciencialização para a sustentabilidade energética, 

ambiental e económica. À medida que o custo da energia aumenta e que os problemas 

ambientais ganham maior importância, a viabilidade de ações que visam o aumento da 

eficiência energética assume-se como fundamental.  

A gestão de energia deve iniciar-se na fase de projeto de um edifício e dos seus 

sistemas, com considerações relativas à utilização dos mesmos, tratando-se de uma 

estratégia de conservação de energia através da redução de necessidades futuras: esta 

prática permite conceber edifícios com melhor desempenho energético e escolher sistemas 

e equipamentos mais eficientes. No caso de edifícios existentes, a gestão de energia permite 

uma redução dos consumos de energia atuais através de um diagnóstico inicial e da 

otimização das condições de operação dos vários equipamentos e sistemas.  

A diversidade de formas de energia utilizadas num edifício, e a complexidade das 

diferentes transformações que podem intervir na utilização da energia, justificam a 

necessidade de uma rigorosa gestão da energia. Contudo, a utilização de tecnologias 
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energeticamente mais eficientes, por si só, não é suficiente para alcançar o objetivo, caso 

não seja adotada uma gestão que englobe também os aspetos comportamentais e/ou 

organizacionais [15] (ecoap, 2019). O grande objetivo da gestão de energia é garantir que os 

custos associados à utilização de energia sejam reduzidos, mantendo ou melhorando, a 

qualidade dos serviços.  

A gestão permite: 

 Reduzir a fatura de energia através da implementação de medidas de melhoria da 

eficiência energética; 

 Reduzir custos referentes a desastres e transferências de consumo, em combinação 

com os tarifários; 

 Diminuir custos relativos à substituição e/ ou reparação de equipamentos através da 

execução de ações programadas de manutenção; 

 Garantir um melhor funcionamento dos sistemas e equipamentos; 

 Melhorar e controlar os indicadores de eficiência energética. 

O processo de gestão de energia inicia-se habitualmente com a realização de um 

diagnóstico ou de uma auditoria energética, onde é possível identificar e quantificar os 

fluxos de energia pelos equipamentos e seus sistemas. 

 

Fases de um Sistema de Gestão de Energia 

 

Um sistema de gestão de energia consiste num conjunto de medidas interligadas 

entre si, que visam obter uma melhoria de desempenho energético a partir da definição e 

implementação de políticas e objetivos energéticos (EN 16001).  

A EN 16001:2009 é uma norma europeia que especifica os requisitos de um sistema 

de gestão de energia, para que seja possível desenvolver e integrar uma política energética 

que considere os aspetos significativos de energia. Posteriormente foi criada a ISO 

50001:2011, uma norma internacional, com o mesmo objetivo da referida anteriormente, 

uma minimização de custos de energia, uma redução da emissão de GEE, um aumento da 

eficiência energética e conferindo às organizações uma vantagem competitiva a nível 

internacional. A norma pode ser aplicada a todos os tipos de organizações 

independentemente do tipo de setor a que está inserido e  sua dimensão e tem a vantagem 



 

de ser integrável noutros sistemas de gestão como os sistemas de gestão ambiental e os 

sistemas de gestão de qualidade. A aplicação desta norma poderá influenciar até 60 % a 

utilização energética mundial. As soluções e mudanças tecnológicas, com o objetivo de 

melhorar poupanças energéticas, promovem a melhoria contínua e criam um plano 

estratégico de gestão de energia numa organização. Para encontrar essas soluções e 

proceder a mudanças com potenciais de melhoria torna-se necessário compreender as 

necessidades energéticas individuais da organização ou edifício, mas também dos seus 

utilizadores, tornando-se impreterível o conhecimento sobre os fatores relacionados com 

este consumo e de que forma estes podem ser minimizados.  

De acordo com a norma ISO 50001 [27], um sistema de gestão de energia deve seguir a 

metodologia Plan-Do-Check-Act que consiste em: 

 Plan ou Planear: planeamento do sistema de gestão de energia, identificando 

possíveis oportunidades de melhoria energética, priorizando-as e definindo por fim 

um plano de ação para as alcançar;  

 Do ou Implementar: implementar os planos de ação de gestão de energia definidos 

anteriormente e desenvolver os sistemas de apoio necessários, tais como 

comunicação, formação, consciencialização e controlos operacionais.  

 Check ou Verificar: monitorizar e verificar se o processo vai de encontro aos 

objetivos definidos, fazendo as devidas correções, se necessário.  

 Act ou Atuar: revisão e avaliação da eficácia do sistema por parte da administração e 

realização de ações que permitam a melhoria contínua do SGE.  

É importante referir que o sucesso do SGE é ainda fortemente dependente do 

envolvimento da gestão de topo, não só porque deverá estar envolvida na comunicação 

regular dos sucessos alcançados, mas também devido ao fato de ser a responsável pela 

aprovação do sistema de gestão de energia, fornecer o suporte financeiro e todos os 

recursos necessários ao funcionamento e melhoria do sistema. Desta forma, torna-se 

pertinente o estabelecimento de uma política energética, onde a gestão de topo estabelece 

as intenções e o compromisso da organização para com o SGE. A gestão de topo deverá 

ainda ser responsável por identificar um gestor de energia e uma equipa de gestão de 

energia competente e com disponibilidade para executar e assumir as responsabilidades 

atribuídas.  
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A Figura 14 representa esquematicamente a metodologia abordada pela ISO 50001 

(2011).  

 
 

Fonte: 24 Guia Técnico - Uso Eficiente de Energia nos serviços de águas, (Adene, p. 57) 

Figura 14- Metodologia de um sistema de gestão de energia [adaptado da ISO 50001:2011] 

 

As Medidas de Eficiência Energética (MEE) são ações, com ou sem necessidade de 

investimento, que induzem uma mitigação do consumo de energia, mantendo ou 

melhorando as condições de utilização e funcionamento de uma instalação. A realização de 

diagnóstico/auditoria energética permite identificar as MEE mais adequadas para a redução 

da fatura anual de energia dos edifícios. As MEE, desenvolvidas em articulação com as 

entidades e técnicos responsáveis pela gestão dos edifícios, incorporam uma análise técnico-

económica que considera a redução anual dos consumos e custos energéticos, o 

investimento necessário para realizar essa economia e o cálculo do período de retorno do 

investimento [15] [16]. 

 

 

Sistemas de Monitorização de Consumos Energéticos 

Qualquer metodologia de gestão de energia pressupõe como ponto de partida o 

conhecimento detalhado dos consumidores de energia, quer do ponto de vista operacional 

bem como do ponto de vista energético. Assim, torna-se necessário dispor de um sistema de 



 

contabilidade energética que permita caracterizar a situação energética da instalação, 

processo e equipamentos em tempo real.  

A energia deve ser gerida como um outro qualquer fator de produção. Se a gestão 

dos recursos energéticos for uma tarefa complicada e exigente, ela será ́ descurada, 

permitindo a existência de procedimentos pouco eficientes. Como tal, existem alguns meios 

auxiliares para esta gestão, como por exemplo a existência de contadores de energia 

elétrica, em cada secção, piso ou tipo de equipamento, podendo ser interligados a um 

sistema de recolha e armazenamento de informação, originando aquilo a que se chama 

um Sistema de Monitorização de Consumos (SMC).  

Um SMC tem como principal função dar uma visão global e centralizada do estado de 

funcionamento de toda a instalação, permitindo determinar e estabelecer padrões de 

consumo, facilitando o conhecimento dos consumos dos vários sectores/equipamentos. 

Com base nesta informação, é possível estabelecer um plano de ação, atribuindo prioridades 

de intervenção para os sectores com consumos considerados excessivos. Estes sistemas 

permitem detetar situações anómalas através de consumos (de eletricidade, gás, água ou 

vapor) não proporcionais à utilização, auxiliando assim os serviços de manutenção 

(ecoap.pnaee.pt) [15]. 

 

2.4. Indicadores do desempenho energético em edifícios 

 

Pela análise dos estudos [23] [16] dois fatores chave, nos edifícios escolares são o 

número de estudantes e a área do edifício. Adicionalmente, definem, de uma forma geral, 

que os principais fatores determinantes no uso de energia são: 

 Clima (temperatura exterior e exposição solar); 

 Caraterísticas físicas do edifício (área, isolamento, orientação); 

 Ocupação dos edifícios; 

 Sistemas do edifício (aquecimento, arrefecimento e aquecimento de águas); 

 Comportamento dos utilizadores; 

 Fatores sociais e económicos; 

 Qualidade do ar interior necessária. 
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Segundos os mesmos, o estudo do comportamento do utilizador é fundamental para 

a melhoria do desempenho energético dos edifícios, o que permite concluir que 

intervenções de consciencialização aos utilizadores poderão ser medidas fundamentais à 

redução de consumo, com a vantagem de terem um custo associado baixo ou até nulo. No 

entanto, este é um estudo de difícil avaliação pelo número de variáveis associadas ao 

comportamento do utilizador e consequentemente ao seu impacto nos consumos 

energéticos. Este problema só poderá ser contornado a partir de dois tipos de análise: 

análise quantitativa, relacionada com a questão em como os utilizadores executam a ação e 

a análise qualitativa, preocupada em perceber a razão pela qual, um determinado 

comportamento foi realizado. 

O desempenho energético é um termo utilizado referente à qualidade de um edifício 

no que diz respeito ao seu consumo energético, um indicador de performance energética é 

uma medida quantificável, utlizada para avaliar esse mesmo desempenho. O indicador mais 

referido para essa avaliação é o consumo específico de energia por unidade de área (kWh/ 

m2). Uma outra análise pode ser feita, com indicadores alternativos, com o objetivo de 

compreender o desempenho energético e mais facilmente detetar deficiências na gestão de 

energia.  

Para que este método possa ser usado é necessário ter uma base de dados detalhada 

e atualizada que sirva de base às decisões, dentro da própria organização, ou usando ainda, 

indicadores de referência de acordo com a tipologia do edifício, tonando-se uma ferramenta 

indispensável à aplicação do conceito de Benchmarking. Contudo, a disponibilidade destes 

dados necessários é uma problemática presente nos edifícios, principalmente nos já 

existentes, tornando a recolha sistemática de dados mais complexa. 

De acordo com a informação disponível, conclui-se que os principais indicadores de 

performance energética utilizados na literatura [16] são os apresentados na Figura 15. 

 



 

 

 

 

 

Figura 15- Indicadores de desempenho energético 

 

Os indicadores de consumo energético relacionam o consumo de energia, em termos 

de energia final, em quilowatt-hora (kWh), com as diversas variáveis a ele associadas como a 

área útil do espaço, em (m2), ou o número de ocupantes do edifício durante o período de 

tempo definido que na maioria dos casos, geralmente corresponde a um ano civil. 
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Capítulo III – Caso de estudo 

 

O aumento da complexidade associada aos edifícios escolares para garantir o conforto 

dos seus utilizadores, as exigências sociais e as exigências de funcionamento tecnológico 

levaram a mudanças significativas nos padrões de consumo de energia e água. 

No caso português [7], após o programa nacional de renovação de edifícios escolares, 

registou-se um aumento do consumo de energia. Os resultados de um Benchmark que revela 

que o consumo de energia primária nas escolas novas do Luxemburgo aumentou devido ao 

aumento do consumo de eletricidade, o mesmo sucedendo num estudo feito em escolas 

Escocesas. Esta regularidade nos resultados confirma a necessidade de melhorar o 

conhecimento sobre eficiência energética nas escolas, a fim de reduzir o seu impacto ambiental. 

No presente trabalho, uma abordagem de caso de estudo é adotada para analisar os 

consumos em edifícios escolares de diferentes tipologias, inseridos no mesmo meio, com o 

mesmo fim mas distintos nas suas características, pretendendo, assim, ajuizar as hipóteses de 

partida.  Avaliar o padrão de consumos, para depois comparar e dar resposta a um conjunto de 

objetivos inicialmente delineados (Capítulo I), selecionando o uso de indicadores comuns.  

A análise múltipla de estudo de caso geralmente implica duas etapas principais de 

investigação, nomeadamente (i) analisar cada caso por si e (ii) comparar os casos [16]. Uma 

abordagem possível para comparar os casos é a definição e interpretação de indicadores 

comparáveis que permitam resumir e comparar os níveis de desempenho. No presente caso, 

foram selecionados dois indicadores chave de desempenho: o uso de energia (eletricidade, gás 

e água, normalizado por área de superfície) e as emissões equivalentes de CO2 (normalizadas 

pelo número de alunos). Enquanto o primeiro - Key Performance Indicator (KPI)) selecionado 

expressa uma das principais preocupações e prioridades das partes interessadas em relação ao 

desempenho das escolas a e sua sustentabilidade económica. O segundo - relaciona-se com a 

problemática questão de investigação do impacto ambiental associado com a tendência de 

aumento do consumo de energia nas escolas. Como os KPIs são indicadores normalizados e os 

casos usados suportam a mesma função e uso, as escolas com melhor desempenho podem ser 



 

usadas para definir metas, enquanto a variação entre casos pode ser tratada como um potencial 

de melhoria de eficiência.  

Outros KPIs, associados ao conforto dos utilizadores, serão mais tarde introduzidos e 

relacionados com o consumo de energia para aferir da eficiência energética dos edifícios. Nesta 

primeira parte, o foco principal é o uso de energia e as estratégias de gestão.  

A metodologia proposta define os KPIs como base para identificação de estratégias de 

desempenho-chave (Key Performance Strategies). Os principais indicadores de desempenho 

permitem uma comparação de desempenho quantificável e direta entre os casos. As Key 

Performance Strategies (KPS) , que resultam da análise do comportamento do utilizador e do 

seu impacto potencial no uso de energia, propõem maneiras possíveis de alcançar os melhores 

desempenhos para cada  caso. Um dos inconvenientes da análise qualitativa é que os resultados 

só podem estar diretamente relacionados ao caso/ assunto em si. Um estudo de caso múltiplo 

visa reforçar os resultados qualitativos, identificando características comuns em diferentes 

contextos, permitindo comparações e validação cruzada. O comportamento e estratégias do 

utilizador, na sua interação com as instalações da escola, foi o escopo principal, enquanto o 

impacto ambiental do uso de energia foi a principal preocupação. Todos estes fatores 

resultaram na escolha de consumo de energia e as emissões equivalentes de CO2 como KPI para 

esta análise.  

Os indicadores relativos à energia elétrica, ao gás e aos consumos de água reportam ao 

período compreendido entre 2016 e 2018 (dados de faturação). Estes foram confirmados com  

dados reais, monitorizados, semanalmente, ao longo de um intervalo de tempo e que servirão 

para aferir da aproximação à realidade. Esta prática proposta pela estudante nas escolas 

selecionadas não resultou apenas na recolha de informação necessária, mas igualmente como 

introdução de uma prática fundamental na gestão de edifícios.  

Para os indicadores em função da utilização do edifício, foi utilizado o valor médio do 

número de utilizadores, considerando como total o somatório do número de estudantes 

registados, o número de docentes e o número de auxiliares de ação educativa de cada escola 

selecionada. Para os indicadores em função da área ocupada do edifício, foi considerado o valor 

da área útil total edificada (dados registados na Tabela 4). 
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É relevante esclarecer as restantes considerações relativas aos fatores de conversão 

necessários: 

 Emissões de CO2 da eletricidade = 141,58 g / kWh (Edpsu.pt, 2015); 

 Emissões de CO2 de gás natural = 184 g / kWh (valor de referencia apresentado 

na fatura familiar); 

 Eletricidade: 1 kWh = 0,000215 tep (Adene, 2015) 

 0,093 m3 de gás natural = 1 kWh (Iea.org, 2015) 

 

 

3.1. Caracterização do Parque Escolar do Concelho de Ílhavo 

 

O município de Ílhavo situa-se na Região Centro de Portugal (NUTII), no distrito de Aveiro 

e integra a Unidade territorial da Região de Aveiro (NUT III).  

 

Fonte: www.google.pt/mapa 

Figura 16- Localização de Ílhavo/ Mapa Concelho de Ílhavo e suas freguesias 

 

http://www.google.pt/mapa


 

O concelho ocupa uma área de 73,48 Km2, que se divide por quatro freguesias: S. 

Salvador, Gafanha da Nazaré́, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo. Em 2014, a 

população residente estimada era de 38 273 habitantes, correspondendo a uma densidade 

populacional de 521 hab/ Km2. 

 

Fonte: Carta educativa do Município 

Figura 17- Mapa do Concelho, principais eixos rodoviários e marítimos 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Assembleia da República em 1986, 

define a divisão do sistema educativo em educação pré-escolar, educação escolar e educação 

extraescolar. O sistema escolar continua, por sua vez, a ser organizado em três níveis: básico, 

secundário e superior. Em Ílhavo, o sistema educativo pré-escolar, é desenvolvido por 

instituições públicas e por instituições privadas de solidariedade social e o sistema escolar 

apenas por escolas públicas (básicas e secundárias). No município não funciona nenhum 

estabelecimento de ensino superior.  

No que respeita à gestão do sistema, os jardins-de-infância públicos e as escolas básicas 

e secundárias estão organizados, em Ílhavo, em três agrupamentos. Este processo de agregação 

de escolas, sob uma mesma direção, iniciou-se em 1997 e culminou em 2012/2013, quando as 

duas escolas secundárias existentes no concelho foram anexadas ao agrupamento de escolas da 

freguesia onde estão situadas, passando a ser as sedes do Agrupamento de Escolas da Gafanha 

da Nazaré́ e do Agrupamento de Escolas de Ílhavo [17]. 
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Tabela 1- Distribuição das diferentes escolas e jardins de infância pelos agrupamentos 

 

Fonte: DGEstE – Ministério da Educação 

Nota – Os valores da coluna do Total não correspondem à soma dos valores das restantes colunas porque há 

escolas básicas que integram jardins de infância 

 

Escolas agrupadas 

Agrupamento de Escolas de Ílhavo [18] 

 

 

Fonte: www.aei.pt 

Figura 18- Estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de ílhavo 

Atualmente, nove estabelecimentos de ensino integram o Agrupamento, com as 

respetivas tipologias, a saber: 

http://www.aei.pt/


 

 Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes – atual sede do agrupamento (3.º 

CEB e Secundário) 

 Escola Básica José Ferreira Pinto Basto (2.º e 3.º CEB)  

 Escola Básica Nossa Senhora do Pranto (Pré Escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica de Corgo Comum (Pré-Escolar e 1.º CEB; conhecida como Escola da 

Coutada)  

 Escola Básica da Légua (Pré-Escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica de Vale de Ílhavo (Pré-Escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica de Ílhavo (Pré-Escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica da Chousa Velha (Pré-Escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica da Gafanha de Aquém (Pré-Escolar e 1.º CEB)  

 

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré [19] 

 

Fonte: www.aegn.pt  

Figura 19- Estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré 

 

Atualmente, dez estabelecimentos de ensino integram o Agrupamento, com as 

respetivas tipologias, a saber: 

 Jardim de Infância da Chave 

http://www.aegn.pt/
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 Jardim de Infância da Marinha Velha 

 Escola Básica da Cale da Vila n.º 1 (Pré-escolar e 1.º CB)  

 Escola Básica da Cale da Vila n.º 2 (Pré-escolar e 1.º CEB) – Santa Maria Manuela  

 Escola Básica da Chave (1.º CEB) 

 Escola Básica da Marinha Velha (1.º CEB) 

 Escola Básica da Cambeia (Pré-escolar e 1.º CEB) 

 Escola Básica do farol da Barra (1.º CEB) 

 Escola Básica da Gafanha da Nazaré (2.º CEB e 3.º CEB) 

 Escola Secundária da Gafanha da Nazaré (3.º CEB e Secundário) – Escola sede  

 

Agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação [19] 

 

 

 
Fonte: www.aege.pt 

Figura 20- Estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação 

 

Atualmente, oito estabelecimentos de ensino integram o Agrupamento, com as 

respetivas tipologias, a saber: 

                                                 

 

 Escolas estudo de caso 

http://www.aege.pt/


 

 Escola Básica da Gafanha da Encarnação – Escola sede 

 Escola Básica da Costa Nova do Prado 

 Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte 

 Escola Básica da Gafanha da Encarnação centro 

 Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Centro 

 Escola Básica da Gafanha da Encarnação Sul 

 Escola Básica da Gafanha do Carmo 

 Jardim de Infância da Gafanha do Carmo 

 

 

3.2. Caraterização das escolas do 1.º ciclo do caso de estudo 

 

As áreas urbanas tornaram-se centros intensivos em energia que precisam de soluções 

para reduzir significativamente a emissão de carbono nas próximas décadas. Por esse motivo, a 

exploração de diferentes alternativas de medidas de redução de energia revela-se crucial para o 

cumprimentos dos objetivos ambientais desejados. 

Os edifícios escolares são edifícios de serviços com um ambiente de trabalho particular, 

nomeadamente ao nível do horário de funcionamento e ocupação dos diferentes espaços. A 

utilização eficiente da energia nestes edifícios está dependente de uma gestão correta das 

instalações e de uma manutenção adequada. Nos edifícios escolares existentes, muitas vezes 

encontram-se sistemas não otimizados em termos de consumo de energia. Por outro lado, no 

projeto dos edifícios escolares, o objetivo de obter uma boa qualidade do ambiente interior 

nem sempre foi considerado como prioritário. No entanto, a escola é o lugar onde os 

estudantes, professores e funcionários passam uma boa parte do dia, pelo que um ambiente 

saudável e confortável é fundamental para o seu bem-estar e a sua produtividade.  

O procedimento, baseado numa análise quantitativa e qualitativa de dados, procura 

fazer uma análise de padrões de consumo dos edifícios. Analisou-se o consumo de energia de 

dois edifícios escolares do 1.º ciclo do parque Escolar de Ílhavo. Foram selecionadas duas 



 37 

escolas, do agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, implantadas na mesma zona 

geográfica (Figura 21) com idênticas valências e níveis de ensino, mas com diferenças no 

edificado, diferentes tipologias. Uma, um edifício antigo, atrás referida como Cale da Vila n.º 1 

(E1), e a outra um edifício novo, referida atrás como Cale da Vila n.º 2 (E2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.Googlemaps.pt 

Figura 21- Vista aérea da localização das escolas E1 e E2 

 

A razão desta seleção deve-se ao objetivo de averiguar a influência da tipologia do 

edifício nos custos de funcionamento de uma escola.  

As escolas básicas Cale da Vila n.º 1 (E1) e Cale da Vila n.º 2 (E2) estão inseridas no 

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (AEGN) situadas na zona da Cale da Vila no 

Município da Gafanha da Nazaré, Concelho de Ílhavo (e a partir daqui serão sempre 

referenciadas pelas siglas E1 e E2). 

A escola E1 tem atualmente, uma população escolar de 108 alunos distribuidos do pré-

escolar ao 1.º ciclo, num único edifício numa tipologia comum em Portugal - Plano Centenário. 

O edifício tem dois pisos suportando 8 salas entre as quais 4 salas de aula do 1.º ciclo, 1 sala do 

E1 

E2 

http://www.googlemaps.pt/


 

pré-escolar, 1 sala que serve de refeitório, uma sala de apoio e uma sala que serve de 

biblioteca.  

 

Fonte: www.Googlemaps.pt 

Figura 22- Vista aérea da EB Cale da Vila E1 

 

Dentro do espaço existe a funcionar o Centro de Apoio à Família (CAF) da 

responsabilidade da Associação de Pais, que funciona, após horário escolar como complemento, 

numa das salas referidas. A escola possui ainda uma sala, fora do pavillhão referido, que 

funciona como sala de ciências. Na Figura 21 encontra-se uma vista aérea da escola, cujas 

coordenadas são 40°38´00.9´´N e 8°31´53.1´´W. A escola tem uma área total de 

aproximadamente 3042 m2, sendo que destes 997 m2 são área edificada. 

 

A escola E2 tem atualmente uma população escolar de 170 alunos distribuidos do pré-

escolar ao 1.º ciclo, num único edifício numa tipologia moderna, rsultante  da intervenção da 

empresa Parque escolar e construída em 2010. O edifício tem um único piso suportando 7 salas 

de aula, entre as quais 3 do pré-escolar e 4 do 1.º ciclo (como é possível ver na figura 24). Possui 

http://www.googlemaps.pt/
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um espaço central comum multi-usos que também serve de refeitório e uma biblioteca. Dentro 

do espaço existe a funcionar o Centro de Apoio à Família (CAF) da responsabilidade da 

Associação de Pais. Nas Figuras 23 e 24 encontram-se, respetivamente, uma vista aérea da 

escola cujas coordenadas são 40°37´56.3´´N  e 8°42´24.0´´W e uma planta do projeto. 

 

 

Fonte: www.Googlemaps.pt 

Figura 23- Vista aérea e planta da EB Cale da Vila E2 

http://www.googlemaps.pt/


 

 

Fonte: Câmara Municipal Ílhavo 

Figura 24- Planta da escola Cale da Vila E2 

 

A escola tem uma área total de aproximadamente 6360 m2, sendo que destes 1351 m2 

são área edificada. Esta foi construída de raiz, alterando um conjunto de condições tipo 

morfológicas, como em qualidade arquitetónica e construtiva como aquelas que caracterizam a 

tipologia da E1. 

 O intervalo de valores de consumo, quer energético quer de água, pode depender do 

tipo de edifícios selecionados bem como quais as condições envolventes (graus de 

aquecimento, área de piso, etc) que foram usadas. Os edifícios do pré escolar e do 1.º ciclo são 

semelhantes em relação à natureza do seu uso.  No caso de estudo, foram usados dois tipos de 

edifícios, um sem (E1) e outro com (E2) eficiência energética tipificada.  

A análise de benchmark é sempre necessária, para podermos traçar comparações e tirar 

conclusões. O primeiro passo seria utilizar uma base de dados nacional,  que em Portugal não 

existe. Para além disso a sua elaboração exige uma grande quantidade de dados detalhados. 

Muitos países já têm estudos de referência de edifícios escolares, sendo a média de consumos  

de 100 kWh/ (m2.ano) [22] [23]. 

Em [23] analisaram-se 320 edifícios escolares de diferentes regiões na Grécia, concluindo 

que a média de energia consumida é 68 kWh/ (m2.ano). No entanto, na literatura encontram-se 
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valores muito distintos, dependendo se incidem sobre edifícios com eficiência energética ou 

sobre um elevado intervalo de edifícios com diferentes eficiências energéticas. O que prova que 

as conclusões que se possam tirar sobre consumos energéticos é imperativo serem feitas com 

cautela. Os valores, de acordo com estudos europeus variam entre 10 a 30 kwh/ (m2.ano), 

sendo que, o valor mínimo encontrado em escolas primárias Alemãs pode ser justificado pelo 

nível muito baixo de equipamento técnico e, a luz artificial corresponder à maior parte da 

energia. Outros estudos, em escolas Britânicas, fazem referência à existência  de áreas de uso 

especial (cozinhas, por ex.) em que o consumo pode aumentar até 7% a 10% [16]. 

O trabalho tem como objetivo, como já foi referido no capítulo II, avaliar oportunidades 

de melhoria de eficiência energética no parque escolar sobre a alçada do município, ou seja, 

equipamentos destinados ao ensino básico. Em consonância com as políticas internacionais, 

europeias e de âmbito nacional têm sido adotadas diversas estratégias e medidas visando a 

eficiência energética, mitigação e adaptação às alterações climáticas.  

Localmente, o municipio de  de Ílhavo ao aderir  ao Pacto dos Autarcas, em 2014, passou 

a ter o seu foco nestas problemáticas. Apesar de traçar um conjunto de ações para a Energia 

Sustentável (PAES), nomeadamente de requalificação urbana, pouco destaque parece ter sido 

dado  ao parque escolar, em relação ao control e avaliação dos consumos da energia. Esta é 

mais uma oportunidade de investigação que é traçada com este trabalho.  

 

Caraterísticas globais dos edifícios e equipamentos 

 

As escolas são espaços de finalidade única por excelência, a aprendizagem. 

Maioritariamente constituídas por salas de aula, idênticas, e outros espaços, de grande 

importância para o consumo de energia e água, como sanitários, cantina/ cozinha, serviços, etc.. 

Nunca foi tido como objetivo seguir os passos de uma auditoria energética, no entanto, após a 

análise dos consumos energéticos e da sua normalização por área e por utilizador, poderá ser 

de mais-valia, uma análise global dos principais consumidores de energia e água. Ao longo deste 

trabalho foram feitas várias visitas às duas escolas, permitindo direcionar o olhar para o edifício 



 

e suas caraterísticas, os equipamentos (sem inventariação com caraterísticas específicas), bem 

como, conversando com os seus utilizadores.   

No caso de edifícios, as caraterísticas das paredes, nomeadamente, o isolamento é 

fundamental, a sua disposição solar e a sua área envidraçada. A área envidraçada e a sua 

orientação solar são razões determinantes na eficiência energética do edifício. Se por um lado, 

incrementa o uso da iluminação natural, poupando na iluminação artificial, por outro permite 

aquecimento do edifício poupando no sistema de aquecimento. Para além destes fatores, existe 

todo um conjunto de equipamentos elétricos, de diferentes caraterísticas, relevantes para os 

consumos. É importante relembrar que, o equipamento sanitário e os fluxos de água são de 

importância extrema no consumo de água de um edifício.  

Foi feita uma lista de equipamento e identificação de caraterísticas do edifício 

(Checklist), acompanhadas de alguns comentários, para cada uma das escolas, que a seguir se 

apresenta. 

Tabela 2- Caraterísticas dos equipamentos e do edifício E1 

Cale 
da Vila 
1 (E1) 

As paredes exteriores não parecem ter qualquer tipo de isolamento, o que se traduz numa 
elevada perda térmica para o exterior (construção antiga), a caixilharia de vidro é simples. 

O aquecimento das salas é feito com módulos colocados em cada sala, através da circulação 
de água aquecida por uma caldeira a gás. Este é de baixa eficiência energética. 

O sistema de sombreamento resume-se a persianas interiores, que não é o sistema mais 
adequado para o verão, pois este não impede a entrada de radiação solar no edifício. Nas 
salas de aula, a maior parte das vezes não é tirado partido da iluminação natural, devido à 
necessidade de manter as persianas fechadas (má localização do quadro), o que leva ao uso 
da iluminação artificial. 

O projeto de iluminação deve proporcionar o conforto e um nível de iluminação que 
permita desenvolver um bom trabalho, tendo em atenção os consumos energéticos e os 
custos associados. Nas salas não existem reguladores de fluxo luminoso, existem sistemas 
de atuação separado das luminárias dentro da mesma divisão. Os balastros não são da 
melhor tecnologia e, a manutenção de limpeza das armaduras ou substituição de 
lâmpadas/ balastros em fim de vida não obedece a regras. É importante olhar para o tipo 
de lâmpadas usadas, pois são um fator determinante nos consumos energéticos. Neste caso 
são usadas lâmpadas fluorescentes. A iluminação nos corredores e hall permanece muitas 
vezes ligada ininterruptamente. Nomeadamente no telheiro coberto e no hall, devido à 
existência de muitas horas mortas, devia existir um sistema de sensores de presença, como 
já existe nos sanitários. 

O número de pontos de água, apesar de ter sido feita uma regulação do fluxo, pode ainda 
ser melhorado. 

Os equipamentos associados a uma sala de aula, como computador e impressora e projetor 
não são grandes consumidores de energia, no entanto devem permanecer desligados 
quando não estão em uso. Existem ainda outros equipamentos unitários como: televisão, 
frigorífico, forno, máquina de café, etc. de uso ocasional. 
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Tabela 3- Caraterísticas dos equipamentos e do edifício E2 

Cale 
da Vila 
2 (E2) 

As paredes exteriores são dotadas de isolamento, o que se traduz numa elevada qualidade 

de retenção térmica para o exterior (construção recente), a caixilharia de vidro é dupla. 

O aquecimento das salas é feito com um sistema do tipo split e por uma bomba de calor, 

equipamentos, que à partida, são de alta classificação energética (importante traçar um 

plano de manutenção). 

O sistema de sombreamento possui persianas interiores e exteriores, que é o sistema mais 

adequado para o verão, pois impede a entrada de radiação solar no edifício, é também uma 

mais-valia para o conforto dos ocupantes do edifício, mesmo que o sistema de ventilação 

não esteja ligado. Nas salas de aula, a maior parte das vezes não é tirado partido da 

iluminação natural, devido à necessidade de manter as persianas fechadas (má localização 

do quadro), o que leva ao uso da iluminação artificial. 

O projeto de iluminação deve proporcionar o conforto e um nível de iluminação que 

permita desenvolver um bom trabalho, tendo em atenção os consumos energéticos e os 

custos associados. Nas salas existem reguladores de fluxo luminoso, não existe sistema de 

atuação na iluminação, uma vez que esta é sujeita a um sistema de programação. A 

manutenção de limpeza das armaduras ou substituição de lâmpadas/ balastros em fim de 

vida não obedece a regras. É importante olhar para o tipo de lâmpadas usadas, pois são um 

fator determinante nos consumos energéticos. Neste caso são usadas lâmpadas 

fluorescentes-domótica, com reguladores de fluxo luminoso, por vezes cria-se algum 

constrangimento, uma vez que não é permitido o acesso manual ao sistema. A iluminação 

nos corredores e hall permanece muitas vezes ligada ininterruptamente, devia existir um 

sistema de sensores de presença, como já existe nos sanitários. O elevado número de 

armaduras/ lâmpadas, nomeadamente, no espaço multiusos, e de difícil controlo levam-me 

a dizer que será um dos principais consumidores de energia. 

O número de pontos de água é elevado e o fluxo de água pode ser melhorado. 

Os equipamentos associados a uma sala de aula, como computador e impressora e projetor 

não são grandes consumidores de energia, no entanto devem permanecer desligados 

quando não estão em uso. Existem ainda outros equipamentos unitários como: televisão, 

frigorífico, forno, máquina de café, etc. de uso ocasional. 

 

 

A seleção do estudo de caso considerou diferentes fatores. 

 

As condições geográficas e climatéricas podem ter um impacto no uso da energia, a 

seleção das escolas mostra homogeneidade em relação a estes fatores, pois não constituiem o 

escopo da pesquisa. Assim sendo, para que não constituísse um fator determinístico, a 

localização das duas escolas é próxima (como se pode verificar na figura 21). Os casos são 

representativos das principais tipologias de edifícios das escolas do parque escolar do 

município, sendo que, uma tem um edifício velho a outra um edifício novo. A tabela 4 



 

apresenta, para os edifícios escolhidos, algumas características da estrutura, dos usuários e dos 

horários de funcionamento. 

Tabela 4- Tabela resumo das características das duas escolas 

Indicadores/ Escolas Cale Vila 1 Cale Vila 2 

Tipologia 

dos 

edifícios 

Ano de construção 
--------  2010 

Tipo de edifício 
plano 

centenário parque escolar 

1 ou vários edifícios 2 1 

Exposição solar S E 

N.º de pisos por edifício 1 e 2 1 

Áreas das 

diferentes 

estruturas 

(m2) 

Área edificada 997 1351 

Área de telheiro 155 193 

Área de campos desportivos 
240 216 

Área sobrante 1650 4600 

Tipos de 

áreas por 

valências 

Salas aula 132 200 

Cantina 48 122 

Polivalente 

39 46 

Outros 96 300 

Horários 

Horário de ocupação Escola 
7H30/19H30 7H30/19H30 

Atividades extracurriculares 

(tempo de ocupação/ área) 

dentro do 

horário da 

ocupação 

dentro do 

horário da 

ocupação 

n.º 
Usuários Alunos 108 170 

Usuários Professores e 

auxiliares 
15 8 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 



 45 

3.3. Análise de indicadores de desempenho energético e ambiental 

 

O primeiro passo na análise dos consumos energéticos remete para a identificação dos 

tipos de energia consumidos nos edifícios, assim como, a sistematização e análise dos sistemas 

consumidores de energia. Foi também lançado um olhar acertivo e crítico aos consumos de 

água bem como aos potenciais consumidores, pelas razões que mais à frente serão 

apresentadas. Foi feita uma recolha e organizados os dados das faturas mensais. Os dados dos 

consumos de eletricidade, gás e água dizem respeito a um período de três anos, de 2016 a 

2018, a fim de poder compará-los, entre si, e comparar o seu uso nos dois edifícios escolares do 

estudo.  

Neste estudo não será feita a desagregação de consumos, seja por tipo de utilizador, seja 

por zona de utilização, da energia, uma vez que foge ao âmbito inicialmente proposto por um 

lado, e conhecimentos técnicos de uma auditoria por outro. Seria, no entanto, de extrema 

importância este exercício, uma vez que permitiria identificar os principais consumidores de 

energia, que devem ser aqueles onde a atenção sobre potenciais melhorias deverá incidir de 

futuro.   

O alvo deste estudo é quantitativo, uma vez que se pretende sistematizar dados para 

comparação dos desempenhos e custos associados nos diferentes edifícios. Qualitativo, pois se 

por um lado, e após levantamento dos equipamentos existentes em cada uma das escolas 

(check-list), é possível relacionar os consumos com os diferentes equipamentos, por outro, é 

possível estabelecer uma relação entre consumos e o conforto dos usuários (Inquérito de 

satisfação). 

Os dados  foram solicitados à CMI, sendo o mínimo intervalo de tempo considerado 

razoável para o estudo e para a análise comparativa de 3 anos. Relativamente à monitorização 

dos consumos de eletricidade, gás natural e água em termos reais (nomeadamente durante  

dois meses) terá como objetivo fortalecer a informação recolhida através da CMI. Durante este 

periodo o registo foi  semanal. 

Apesar de, inicialmente, a dissertação pender apenas para a questão da energia e das 

emissões de CO2 por esta originadas, a análise dos consumos de água no caso de estudo 



 

revelou-se com igual interesse dotando-o de uma riqueza e verdade energética mais acertiva. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o setor das águas é responsável por 4% 

do consumo mundial de eletricidade, devendo este valor duplicar até 2040. Ainda de acordo 

com a referida Agência, os custos com a energia elétrica no setor das águas correspondem a 30 

% a 50 % dos custos totais suportados pelas entidades municipais, a nível mundial.  

Em Portugal, o setor das águas é responsável por um consumo de energia elétrica 

superior a 1000 GWh/ ano, o valor corresponde a mais de 2 % do consumo total de energia 

elétrica. A este consumo está associada a emissão de mais de 470 mil toneladas de CO2. Aqui se 

mostra a importância crucial de olhar, também no caso de estudo, para os consumos de água 

que, na verdade, se traduzem em consumos equivalentes de energia elétrica bem como de 

emissões de dióxido de carbono. Pela razão apontada, será feita uma análise também aos 

consumos de água bem como às emissões por esta causadas,  num separador específico [27].  

Nas escolas existentes antes da era Parque Escolar, na sua maioria, o aquecimento era 

fornecido por pequenos equipamentos portáteis de aquecimento elétrico localizado nas salas 

de aula e/ ou em locais administrativos, enquanto que o arrefecimento era feito por ventilação 

natural. As diferenças mais notórias, nos novos edifícios, são a melhoria das condições de 

conforto, onde se incluiem sistemas mecânicos integrados de ventilação e ar condicionado para 

cumprir com os padrões legais de taxa de renovação de ar. Houve uma reforma dos sistemas 

elétricos, onde se incluiem requisitos de iluminação, temperatura, acústica e equipamentos. 

Nomeadamente, sistemas de deteção de incêndios e placas interativas. A área total aumentou, 

e novas áreas funcionais foram introduzidas, como auditório (espaços multiusos) e biblioteca 

[28]. Estas são as princípais diferenças entre E1 e E2, que poderão  ter reflexos nos consumos e 

que correspondem, também, às duas hipóteses formuladas inicialmente, que se pretendem 

validadas ou não, através da resolução dos 4 objetivos específicos propostos.  

Uma vez qe o estudo de caso é em edifícios escolares é importante ter presente que, um 

estabeleciemnto de ensino, apesar de estar aberto o ano inteiro, o seu perfil de ocupação varia, 

uma vez que a períodos de aulas sucedem interrupções letivas. Nestas últimas há uma redução 

dos consumos quer de eletricidade quer de água. Quando se usam indicadores, como é o caso, 

para qualquer indicador é importante registar este facto, nomeadamente, quando feita uma 
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análise mensal dos consumos. Sendo que o ano letivo tem a duração de 166 dias, enquanto que 

os dias úteis serão em média 264. Os registos  de consumos heterogéneos mas alguns menos 

esperados devem-se ao facto da faturação ser mensal. Um outro factor que determina o padrão 

de consumos energéticos é o facto de nestas escolas, em particular, o horário de 

funcionamento ser alargado (terminando às 19 horas), uma vez que nestas coabita um outro 

serviço (CAF) como pronlongamento da escola para  apoio às famílias.  

A Tabela 5, resume os consumos de eletricidade, gás e água, ao longo do ano, para três anos 

consecutivos, de acordo com os dados obtidos da faturação mensal junto da CMI, para o 

período considerado, e por escola, E1 e E2. 

Tabela 5- Consumos de energia e água para as duas escolas 

 

 

 

A tabela é composta por dados absolutos de consumo anual de eletricidade, gás e água e 

por dados de consumo específico anual. Para os consumos específicos foram analisados  dois 

indicadores - consumo anual (kWh)/ área do edifício e consumo anual (kWh)/ utilizador, 

igualmente para  a eletricidade, o gás e a água,  para as duas escolas. Há a salientar que existe 



 

apenas gás na escola E1, pelo que, e para comparação, será feita uma análise de energia global 

e não separadamente por tipo de energia. Outra situação relevante é que a análise do consumo 

de água fará mais sentido por utilizador, e não por área de edifício. 

Numa conclusão muito preliminar, e fazendo, apenas, uma leitura dos dados, de energia 

e água, é possível constatar que os consumos, de um modo geral, têm vindo a aumentar ao 

longo do período de estudo. Relativamente a E1, apesar de ter havido um decréscimo no 

consumo de eletricidade (-30,5 %), de 2017 para 2018, este foi acompanhado, no mesmo 

período, por um aumento do consumo de gás (+40,5 %). Fazendo um balanço relativamente ao 

consumo de energia, globalmente houve um aumento do consumo desta, de 14 %, para o 

mesmo período. Outro resultado que pode ser evidenciado é a diminuição do consumo de gás 

de 2016 para 2017, tendo-se registado, neste mesmo período,  um aumento no consumo de 

eletricidade. O consumo de água, que aumentou de 2016 para 2017, também registou um 

decréscimo de 2017 para 2018. Para E2, efetivamente, houve um aumento de consumo para 

eletricidade e água, ao longo do período. 

A análise qualitativa e quantitativa dos dados do estudo permitiu identificar as 

tendências de uso de energia nas escolas apresentadas. Essas tendências foram identificadas 

como heterogéneas, uma vez que os padrões de uso de energia diferem significativamente 

entre si, não se registou para cada edifício uma tendência ao longo do três anos em estudo e 

muito menos entre os dois edifícios. 

Também podemos concluir em relação a E1 que os consumos específicos de energia por 

área útil e por utilizador registaram uma quebra de 2016 para 2017 e voltaram a aumentar em  

2018. Exceção deve ser mencionada para os consumos específicos de água que aumentaram de 

2016 para 2017 e diminuiram em 2018. Em relação a E2, os consumos específicos, quer de 

energia quer de água, por unidade de área ou por utilizador, tiveram sempre uma tendência de 

subida. 

Vários estudos, de referência europeus [7] [16], apresentam os valores médios de consumo de 

eletricidade nas escolas de 10 a 30 kWh/ m2, onde encaixa o valor do consumo de energia 

referente à escola com edifício da reforma (E2), enquanto que o valor de energia que diz 

respeito ao edifício antigo (E1) já se apresentar fora deste intervalo.  
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3.3.1. Consumos absolutos 

Consumos anuais 

 

Os dados anuais de consumos apresentam-se por escola, bem como, referentes a cada 

uma das energias usadas, bem como para a água. 

 

I. Eletricidade 

 

Figura 25- Consumo anual de eletricidade, no 2016-2018 

O gráfico da figura 25 apresenta os consumos de eletricidade, para cada uma das escolas 

em kWh e para o período de estudo. O consumo reportado à escola E1 aumentou de 2016 para 

2017, 3,31 %, e diminuiu 30,47 % para 2018. Entre 2016 e 2018, o consumo de eletricidade 

diminuiu 28,17 %. Relativamente ao consumo de eletricidade na escola E2 aumentou sempre ao 

longo do período de estudo. Registam-se aumentos de 20,6 % de 2016 para 2017 e de 7,3 % de 

2017 para 2018. Entre 2016 e 2018, o aumento registado foi de 29,5 %. Uma das razões para os 

valores mais elevados em E2 é justificada pelo uso exclusivo de eletricidade nesta escola. 

 

II. Gás  



 

 

Figura 26- Consumo anual de gás para a escolar E1, 2016-2018 

O consumo de gás diz respeito apenas à escolar E1. O consumo de gás diminuiu 24 % de 

2016 para 2017 e teve um incremento de 40,5 % para 2018. O consumo de gás de 2018 

relativamente a 2016 teve um salto de 6,7 %. O gás é usado para o aquecimento, a diminuição 

do consumo poderá estar associada às temperaturas menos rigorosas dos anos 2016 e 2017. 

 

III. Água 

O Nexus Água-Energia (na vertente Energia para a Água) é um conceito da maior 

relevância no contexto da promoção da eficiência energética. A atuação ao nível do Nexus Água-

Energia, com a diminuição de ineficiências hídricas (redução de perdas físicas de água) contribui 

para a redução dos consumos energéticos, encargos financeiros e custos ambientais, o que 

justifica o seu tratamento neste estudo.  
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Figura 27- Consumo anual de água, 2006-2018 

O gráfico da figuras 27 apresenta o consumo de água, para cada uma das escolas, em m3 

e para o período de estudo. O consumo reportado à escola E1 aumentou de 2016 para 2017, 

4,8 %, e diminuiu 11,8 % para 2018. Entre 2016 e 2018, o consumo de água diminuiu 7,5 %. 

Relativamente ao consumo de água na escola E2 aumentou sempre ao longo do período de 

estudo. Registam-se aumentos de 22,4 % de 2016 para 2017 e de 5 % de 2017 para 2018. 

Entre 2016 e 2018, o aumento registado foi de 28,5 %.  

 

Consumos mensais  

Ao analisar o padrão mensal de consumos dos edifícios é possível identificar os períodos 

do ano com maior consumo de energia elétrica. É também possível identificar os custos 

associados ao consumo, permitindo a identificação das alturas do ano com maior gasto 

associado. Os dados de consumo de energia e água foram obtidos junto da CMI, através da 

faturação mensal. Pela análise desta informação facilmente se percebe que os dados não são os 

mais realistas, uma vez que a faturação é feita por estimativa, o que quer dizer que os valores 

associados a cada mês podem não corresponder aos reais consumos. Há meses em que a 

faturação corresponderá a leituras certas, outros há em que esta corresponde a estimativas, 

pelo que  esta análise só será verdadeiramente acertiva se tivessemos uma monitorização real. 

Isto não deixa de tornar esta análise mensal menos rigorosa, contudo será importante perceber 



 

os comportamentos mensais para que se possa atuar mais em detalhe na gestão de energia nos 

edificios escolares. 

Apesar das conclusões retiradas seria aconselhável ter leituras mensais reais para que 

resultasse num total controlo mensal.  

 

I. Eletricidade 

Foi considerada uma análise aos consumos mensais de eletricidade, para o período de 

três anos, o que vai permitir perceber se há um padrão mensal de consumos e assim mais 

facilmente identificar variáveis associadas a estas variações. Desta forma, os gráficos das 

figuras 28 e 29 apresentam os valores do consumo de energia elétrica referentes ao período 

de 2016 a 2018, obtidos a partir do tratamento de dados da faturação mensal. 

 

 

Figura 28- Consumo mensal de eletricidade, 2016-2018 
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Figura 29- Consumo mensal de eletricidade, 2016-2018 

 

A informação retirada pretende retratar o perfil de cada um dos edifícios, no que diz 

repeito ao consumo mensal de eletricidade. O que mostra, numa primeira abordagem a 

heterogeneidade dos consumos na escola E1 e alguma regularidade destes na escola E2.  

Olhando para a escola E1, o panorama é difícil de interpretar, pois existe alguma 

complexidade em generalizar, à excepção pelo  tipo de faturação que assenta na estimativa e 

acerto, o que justifica os meses com valores negativos. Uma outra razão é ser usado outro tipo 

energia, o gás. Deste modo, deixa a eletricidade sobretudo dependente do uso do sistema de 

iluminação, que por sua vez tem uma relação direta com a época do ano, mas sobretudo retira 

consumo de energia elétrica, nos meses de inverno, associada ao aquecimento do edifício. Estes 

dois fatores levam a um perfil de consumo mensal, uma vez que quando olhamos para o cálculo 

da energia consumida (tendo em conta a eletricidade e o gás), o balanço é totalmente diferente. 

Numa análise global, chegamos a outras conclusões.  

Relativamente à escola E2, o perfil é totalmente dispar,  apenas depende do consumo de 

eletricidade, uma vez que não tem gás, no entanto, o tipo de faturação é o mesmo. Tendo em 

conta o gráfico 29 pode observar-se uma quase sobreposição do comportamento mensal, 



 

durante o período de três anos, salientando-se o valor crescente no consumo de eletricidade no 

mesmo. Destacam-se os picos superiores de consumo dos meses de janeiro e dezembro e o pico 

inferior de consumo no mês de agosto. Está também bem evidente, um período crescente de 

consumo, entre setembro  e dezembro, e um período decrescente de consumo entre janeiro e 

abril. O primeiro associado a um aumento do uso de iluminação e do aquecimento. O segundo, 

o sentido inverso destas necessidades. Um outro pico superior, registado no mês de junho, 

poderá ter a ver com o uso de eletricidade no sistema de arrefecimento do edifício, que por 

vezes é usado. 

 

II. Gás 

 

Figura 30- Consumo mensal de gás, 2016-2018 

 

À semelhança do consumo de eletricidade, deve ser realizada uma análise aos consumos 

mensais de gás natural, que apenas se encontra em uso em E1. É possível, com os dados 

apresentados, analisar o padrão de consumo do edifício e identificar os períodos do ano com 

maior consumo de gás natural. É igualmente possível identificar os custos associados ao 

consumo, permitindo identificar as alturas do ano que representam maior despesa.   
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Desta forma, analisando detalhadamente o gráfico da figura 30 percebe-se, em primeiro 

lugar, que a principal variável associada ao consumo de gás é a variação de temperatura, 

verificando-se que, relativamente ao período dos três anos, obtemos valores maiores de 

consumo entre janeiro e abril e um consumo negativo em junho, correspondente ao período de 

temperaturas mais baixas e mais amenas, respetivamente.  Apresentando, entre os meses de 

julho e outubro valores de consumo de gás muito menores. Apesar de registar alguma 

disparidade no período de estudo e meses de consumos negativos o que mais uma vez só é 

justificável pelo facto de não existirem leituras mensais, contando apenas com faturas de 

estimativa acerto 

De todos os recursos analisados, o gás é o que apresenta a tendência de uso mais 

heterogénea.  

 

III. Água 

A evolução do consumo de água ao longo do ano, para a escola E1, mostra um padrão, 

com dois picos, um máximo e um mínimo, que poderão corresponder a meses de acertos. Se 

assim for o consumo será mais ou menos regular ao longo do ano, o que parece um retrato 

aceitável, uma vez que este é maioritariamente associado ao uso das casas de banho. 

 

Figura 31- Consumo mensal de água, 2016-2018 



 

A evolução do consumo de água ao longo do ano, para a escola E2, mostra um padrão 

para o período em análise, nomeadamente para os dois últimos anos, com dois picos 

acentuados, um no mês de junho e outro de novembro, que poderão corresponder a meses de 

acertos. Se assim for o consumo será menos regular, ao longo do ano, uma vez que denota um 

período, compreendido entre maio e setembro, com consumos mais acentuados. Uma razão 

apontada para os consumos significativamente mais elevados prende-se com o número mais 

elevado de casas de banho à disposição dos alunos, mencionado à frente. Um outro fator que 

poderá contribuir para o aumento dos consumos de água é a presença de zonas verdes, com 

uma área significativa, no espaço exterior, nomeadamente uma pequena horta, cuja rega é 

executada com água fornecida externamente, especialmente em períodos de maior calor. 

 

 

Figura 32- Consumo mensal de água para a escola E2, no período de estudo 

 

 Após estas leituras, conclui-se que a escola E2 tem um consumo que é muito mais do 

dobro dos consumos da escola E1, que parece dever-se à existência de espaços verdes numa e 

não noutra, o que por si só não justifica esta diferença. Poderá estar aqui um problema de 

“perdas” de água não identificado. 
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Consumos mensais reais e boas práticas 

 

À medida que o estudo de caso foi avançando, bem como a recolha de dados, e as 

etapas de trabalho se foram sucedendo, a informação sobre os perfis de consumo de energia e 

água foram surgindo, a partir do uso dos indicadores selecionados. A dada altura, pensou-se na 

oportunidade de acrescentar um novo passo que permitiria acrescentar informação real a fim 

de a cruzar com a informação já recolhida da faturação. Foi então lançado o repto, em cada uma 

das escolas, para que, professores e alunos, fizessem a recolha das leituras de eletricidade, gás e 

água, de forma sistemática e constante. O desafio foi aceite, apesar de apenas ser possível fazê-

lo durante o mês de maio, por restrições de calendário, o que contribuiu para melhorar a 

qualidade dos dados recolhidos. A tarefa foi a recolha pelos alunos acompanhados pela 

professora ser feita no início e no final de cada semana. Este processo acabou por acontecer 

numa só escola, a escola E1, por questões diversas relacionadas com a logística e o facto de 

estarmos já no final do ano letivo.   

A partir daqui, os dados de consumo recolhidos foram usados para confrontar com os 

dados referentes à faturação de 2016 a 2018 para o mês de maio, tentando retirar conclusões 

sobre o padrão de consumo. Os dados apresentam-se nos gráficos da figura 33 e, como 

esperado, tal como já havia acontecido nos registos e tratamento de dados mensais, as leituras 

de contadores mostram valores diferenciados dos registados para o mesmo mês, ao longo do 

período de estudo. 

Aquando da análise dos consumos anuais, a faturação por estimativa/ acerto não 

influencia os resultados e conclusões. O mesmo não acontece nos consumos mensais em que as 

leituras que estão na base da faturação parecem não ser fiáveis, uma vez que, algumas destas 

podem não corresponder na realidade ao período a que estão reportadas, sendo difícil fazer 

uma avaliação mensal correta.  

Relativamente à eletricidade, a leitura do contador não se desvia muito dos registos 

analisados, apesar da leitura apresentar um valor abaixo de qualquer outro do mesmo mês. O 

que pode ser justificável pela diminuição da iluminação artificial devido às condições climáticas 

atuais. Em relação ao gás, onde o valor do mês de maio de 2018 parece corresponder 



 

claramente a um período de acerto. Para este mês a leitura do contador está muito abaixo dos 

registos de 2016 e 2017. Esta diferença poderá, tal como no registado na eletricidade ficar a 

dever-se a um inverno de temperaturas amenas sem grandes necessidades de aquecimento.  

 

 

Figura 33- Dados reais da leitura dos contadores, em E1 

 

Em relação à água, a leitura do contador apresenta um valor extramente elevado 

comparativamente com os dados do período em estudo, registando um valor aproximadamente 

70 % mais elevado do que o valor registado em 2018. Esta diferença acentuada pode ter várias 

causas, nomeadamente sem ser possível uma avaliação concreta. Ainda assim, apontam-se duas 

possíveis causas: a mudança de alguma prática diária regular, ou alguma avaria no sistema, 

nomeadamente no contador. 



 59 

Seria importante perceber as causas das variações existentes e possíveis soluções para a 

diminuição de consumos. Para que seja um trabalho mais efetivo todas as conclusões deviam 

resultar de dados reais. A principal recomendação que resulta deste passo na investigação é a 

necessidade de desenvolver uma monitorização semanal/ mensal de consumos que permitiria 

identificar as variações na utilização da eletricidade, gás ou água. Assim é possível identificar 

possíveis alterações de consumos e atuar em conformidade.  

Futuramente, a continuidade deste tipo de rotinas, nomeadamente o registo de leituras 

de contadores, permitirá analisar com maior exatidão o perfil de consumos e os desvios que 

ocorram, bem como identificar com rigor as variáveis que afetam estes consumos, isto é 

apontado como uma boa prática. 

 

3.3.2. Consumos específicos de energia e água 

 

A análise feita em 3.3.1. não permite a comparação mais correta das duas escolas, uma 

vez que não tem em conta a  área útil de cada escola ou o número de utilizadores diários, sendo 

uma análise com base nos  dados absolutos de consumos de energia, eletricidade e gás, e de 

água. Contudo, para comparação e conclusões relativas a boas práticas é necessário atender a 

indicadores relativos que espelhem as diferenças significativas das duas escolas, quer em 

termos de área quer em número de utilizadores. Os indicadores escolhidos para esta 

comparação são, os consumos de eletricidade, gás e água por unidade de área útil e estes 

mesmos consumos por utilizador, por ano e para cada uma das escolas. A acrescentar a estes 

valores, usa-se a taxa carbónica, a que correspondem os valores de Kg de CO2 calculados a partir 

dos fatores de conversão indicados no capítulo II, sendo esta o terceiro e último indicador, 

selecionado para este estudo, Kg de CO2/ utilizador.ano.  

 

 

 

 

 



 

Indicadores de desempenho energético incluindo água 

 

 Consumo anual por unidade de área  

 

I. Eletricidade 

 

Figura 34- Consumo específico de eletricidade por unidade de área, 2016-2018 

 

Verifica-se que, quando normalizados os consumos por área útil, a escola E2 apresenta 

um maior consumo de eletricidade, por metro quadrado, mostrando uma tendência crescente 

ao longo do período em estudo, ao contrário de E1 que, no último ano, inverteu a tendência de 

consumo. Em 2016 o consumo de eletricidade por metro quadrado, para E1, foi 44 % do valor 

de E2, tendo este sido de 24,71 kWh/ m2, em 2017 foi 16,9% , de 29,81 kWh/ m2, e em 2018 foi 

29,6 %, de 31,99 kWh/ m2.  De acordo com as caraterísticas inerentes aos edifícios e ao seu 

funcionamento, o maior número e maior diversidade de equipamentos para E2 parece justificar 

o maior consumo de eletricidade. Nomeadamente, nos períodos de uso de aquecimento, pelas 

baixas temperaturas, ou de arrefecimento, pelas altas temperaturas. Uma vez que funcionam a 

eletricidade, enquanto na E1 usam gás no aquecimento.  
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II. Gás  

 

 

Figura 35- Consumo específico de gás por unidade de área, 2016-2018 

 

O consumo de gás só é registado na  escola E1 e, tal como mencioando anteriormente 

aquando da análise do  consumo mensal absoluto, este parece retirar uma fatia ao consumo 

de eletricidade nesta escola. Se o consumo de eletricidade aumentou de 2016 para 2017, já o 

de gás diminuiu, de 2017 para 2018. Como se pode constatar o consumo de eletricidade 

parece ter diminuido através da compensação pelo aumento do consumo de gás. Parece 

tratar-se de uma questão de diversificação do consumo e menos de racionalização. Pelo que é 

essencial fazer  uma análise conjunta dos consumo de todas as fontes de energia para que 

seja mais clara a interpretação das evoluções e a comparação de escolas com estas diferentes 

características estruturais. 

 

III. Energia 

Os consumos de energia por metro quadrado espelham melhor a realidade, permitindo, 

agora, fazer uma análise comparativa, em termos de consumos energéticos, para as duas 

escolas, independentemente de serem escolas grandes ou pequenas. O gráfico da figura 36 

regista, os consumos anuais de energia por metro quadrado (kWh/ m2. ano) ao longo dos três 

anos, para ambas as escolas, o que permite perceber uma inversão completa da situação. Tendo 

em conta apenas a eletricidade, a escola E2 apresenta maiores consumos, por metro quadrado 

de área útil, se tivermos em conta os consumos de energia, sem distinguirmos o tipo, a escola 



 

E1 na realidade é o maior consumidor de energia. Esta apresenta, sempre, maiores consumos 

de energia, apesar de se observar uma oscilação ao longo do período em estudo, registando em 

2017 o valor mais baixo de consumos, 30,35 kWh/ m2, o único valor abaixo dos valores 

registados em E2. Em 2016 o consumo de E2 foi 68,6 % do consumo registado em E1, ou seja 

menos 31,4 %. Em 2017 os consumos foram muito próximos, ainda assim E2 teve um consumo 

menor em 2% relativamente a E1. Em 2018 o consumo de E2 volta a ser menor, mas agora em 

7,6 % relativamente a E1. Da comparação entre as duas escolas dos respetivos consumos 

energéticos, podemos agora concluir que, o edifício velho é o maior consumidor de energia. Os 

valores médios, já referidos, de consumos de eletricidade/ energia nas escolas de 10 a 30 kWh/ 

m2, onde encaixa a média dos valores de E2 (28,84 kWh/ m2), enquanto que o valor médio dos 

valores de E1 é (33,86 kWh/ m2) fora do intervalo referido.  

 

Figura 36- Consumo específico anual de energia por unidade de área, 2016-2018 

 

IV. Água 

Apesar de analisar o fator água, o seu consumo por área, na realidade não é relevante, 

traduzindo a mesma leitura que foi feita nos consumos anuais abolutos, 3.3.1.. Cumpre-se 

apenas a orientação seguida até aqui, e para que conste, uma vez que a sua omissão podia ser 

interpretada como lapso ou esquecimento. O consumo de água passa a muito relevante no 

indicador que se segue. 
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Figura 37- Consumo específico de água por unidade de área, 2016-2018 

 

 Consumo anual por utilizador  

 

1. Eletricidade 

Verifica-se que, quando normalizados os consumos por utilizador, a escola E2 apresenta 

um maior consumo de eletricidade, por utilizador, mostrando uma tendência crescente ao 

longo do período em estudo, ao contrário de E1 que, no último ano, inverteu a tendência de 

consumo, tal como em todas as conclusões tiradas até aqui. Em 2016 o consumo de eletricidade 

por utilizador, para E1, foi 51,3 % % do valor de E2, aproximadamente metade, tendo este sido 

de 180,44 kWh/ utilizador, em 2017 foi 44 % , de 217,68 kWh/ utilizador, e em 2018 foi 28,5 %, 

de 233,58 kWh/ utilizador.  De acordo com as caraterísticas inerentes aos edifícios e ao seu 

funcionamento, o maior número e maior diversidade de equipamentos para E2, como já se 

havia sido referido. 



 

 

Figura 38- Consumo específico anual de eletricidade por utilizador, 2016-2018 

 

2. Gás 

Importa referir, que o consumo, por si só, de gás não permite comparar as duas escolas 

como referido anteriormente. Mais uma vez se percebe que o consumo, agora por utilizador, 

diminuiu de 2016 para 2017 e volta a aumentar em 2018. O que é realmente importante é a 

análise dos consumos de energia. 

 

Figura 39- Consumo específico anual de gás por utilizador, 2016-2018 

 

3. Energia 

Esta análise permite-nos confirmar o padrão de tendência para os consumos dos 

edifícios em estudo concluídos anteriormente. Usando agora o indicador de consumo (em kWh) 
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por utilizador voltamos a constatar que, o edifício antigo é um maior consumidor de energia, 

uma vez que cada utilizador representa um maior peso na balança da fatura energética. 

Em 2016, o consumo de E2 foi 59 % do consumo registado por E1, em 2017 84,9 %, ou 

seja, o fosso entre as duas escolas diminuiu significativamente graças ao aumento de consumos 

de E2 e a uma diminuição de E1. Em 2018 a tendência de aumento mantem-se em E2 mas o 

consumo de E1 aumenta para um valor próximo do de 2016, perfazendo o consumo de E2, 

79,86 % do consumo de E1. 

 

 

Figura 40- Consumo específico anual de Energia por utilizador, 2016-2018 

 

4. Água 

 

É possível com o indicador apresentado, m3/ utilizador, analisar o padrão de consumos 

nos edifícios, permitindo perceber se há um padrão anual de consumos de água para cada 

edifício e, eventualmente, associar as variáveis identificadas nos consumos anuais absolutos. Na 

comparação de consumos de água, a escola E2 parece ter maior impacto na faturação e no 

ambiente. Enquanto que, o consumo por utilizador ou se manteve ou baixou (2018) em E1, já 

em E2 são preocupantes os valores crescentes nos consumos bem como os valores registados. 

Em E1, 2,81 (m3/ utilizador) (2016) corresponde a 36.7 % do consumo, no mesmo período, para 

E2, muito menos de metade  da água consumida por cada utilizador. Para 2017, o valor passa 



 

para 31,4% e, em 2018, para 26,3 % do consumido em E2. Entre 2016 e 2018, cada utilizador do 

edifício E2 passou a consumir mais 28,5 % de água. Este é um dos indicadores mais 

preocupantes, uma vez que, cada utilizador em E2 consome muito mais do dobro da água do 

que em E1, com todas as implicações associadas a este comportamento, começando pelo 

próprio consumo de água potável, o consumo de eletricidade e a fatura de emissões CO2 e 

outros GEE. 

 

 

Figura 41- Consumo específico anual de água por utilizador, 2016-2018 

 

 Emissões de CO2 por utilizador  

 

Os indicadores anteriormente mencionados, e usados como base neste estudo, são 

indicadores ambientais, e os mais frequentemente usados em relação à medição do nível de 

sustentabilidade dos edifícios. A subcategoria mais usada é a relacionada com energia, que 

inclui os indicadores referentes aos consumos. A acrescer a este por vezes a opção vai 

igualmente para o indicador relacionado com a gestão de resíduos e atmosfera. A opção para 

este trabalho foi a interpretação do indicador relacionado com a atmosfera, nomeadamente as 

emissões de carbono e outras emissões que contribuem para a poluição do ar local ou para o 

fenómeno da mudança climática global. 
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A produção de Energia elétrica é uma das atividades com maior impacto sobre o meio 

ambiente [15]. O método de cálculo das emissões de CO2 a incluir na fatura do cliente tem por 

base as emissões específicas médias verificadas no trimestre anterior, que dependem 

essencialmente do mix das diferentes fontes de produção de energia elétrica e do consumo 

faturado. Assim, as emissões totais de CO2 relativas ao consumo apresentado numa fatura são 

determinadas pelo produto entre o consumo faturado e as emissões específicas de CO2 do 

trimestre anterior. O consumo é expresso em kWh e as emissões em g/ kWh por utilizador.  

O cálculo das emissões considera os fatores de emissão de uma das fontes de energia do 

mix de produção. Segundo dados da APREN, em 2017, no setor energético Português, as 

emissões de CO2 totalizaram 360 kg/ MWh e, as emissões de CO2 em relação ao gás natural 

correspondem a 0,184 Kg/ kWh1.  

Verifica-se também que, a água apresenta um contributo importante para as emissões 

de CO2, uma vez que, a esta está associado um consumo de eletricidade, como já havia sido 

referido anteriormente. De acordo com a APREN (dados de 2017), o consumo de energia 

associado ao setor das águas é relevante. De acordo com a mesma fonte para produzir 573 

milhões de m3 de água para abastecimento são gastos 406 GWh (RASARP 2015).  

 

Figura 42- fatores de emissão referentes aos consumos dos vários tipos de energia e água 

 

 

                                                 

1
 Dados da fatura online da EDP 

Emissões  

(g CO2) 

gás (184 g / kWh) 

Eletricidade  

(360 g/kWh) 

água (255 g/m3) 



 

 

Tabela 6- Fórmula de cálculo das emissões de dióxido de carbono por setor 

 

Emissões no 
setor da 

eletricidade 

Emissões (gCO2) = fator de emissão (gCO2/ kWh)* Consumo anual (kWh) 

(Emissões específicas 2017 – 360 Kg CO2/ MWh 

fator de emissão (360 g/ KWh) 

Emissões no 
setor da 

água 

Emissões (gCO2) = fator de emissão (gCO2/ kWh)* Consumo eletricidade no setor da água 

(kWh/ litro) * consumo de água (ℓ) 

 

(406 GWh/ 573 milhões de m3 é  KWh/ m3) 

 

Os valores de CO2 estão expressos em gramas (g) e o cálculo foi obtido relativamente aos 

consumos anuais, para a eletricidade e gás em KWh e para a água em metros cúbicos (m3), de 

acordo com os cálculos apresentados na tabela 6. 

 

 

 

Figura 43- Emissões anuais de dióxido de carbono causadas pelo uso de gás, 2016-2018 
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Figura 44- Emissões anuais de dióxido de carbono causadas pelo uso de eletricidade, E1 e E2, 2016 - 2018 

 

Feita a análise de dados e o cálculo para as emissões associadas ao consumo anual de 

gás, para a escola E1, é evidente, tal como análise feita ao consumo, que as emissões foram 

heterogéneas, para o período em estudo. Apesar de 2017 ter registado uma diminuição das 

emissões (24 %), voltaram a crescer em 2018. O valor de emissão anual de CO2 por utilizador, 

associado ao consumo de gás, foi de 457,5 g, valor de 2018, como mostra o gráfico da figura 45. 

No gráfico da figura 46, registam-se as emissões de CO2 relativas ao consumo de eletricidade, 

que globalmente cresceram. Relativamente a E1 houve um crescimento 3,3 % entre 2016 e 

2017 e uma diminuição de 30,4 % de 2017 para 2018, associada à diminuição, também do 

consumo de eletricidade para o período. Em relação a E2, as emissões têm vindo a aumentar, 

20,6 % entre 2016 e 2017 e 7,3 % entre 2017 e 2018. Dados de 2018, as emissões em E2 foram 

quatro vezes superiores às emissões em E1. 

 



 

 

Figura 45- Emissões de dióxido de carbono causadas pelo uso de eletricidade no setor das águas 

 

As emissões associadas ao consumo de água, para o período em estudo, têm-se mantido 

dentro de valores próximos para E1 e crescido ligeiramente em E2. No entanto, os valores de 

CO2, associados aos consumos de E2, são sempre muito superiores aos valores associados a E1. 

Assim, três vezes superior em 2016, 3,7 vezes superior em 2017 e 4,4 vezes superior em 2018. O 

que mostra bem o caminho ascendente de emissões e de impacto negativo no ambiente 

provocado pelos comportamentos de consumo. 

 

 

3.3.3. Custos anuais com energia e água 

 

O custo de funcionamento global de uma escola pode dividir-se em diferentes parcelas. 

No que concerne aos consumos regulares essenciais, pode dividir-se em três pastas 

preponderantes água, gás e eletricidade. De forma a evidenciar o peso das utilidades no 

orçamento escolar anual, foram analisadas as faturas mensais dos três consumíveis (período de 

2016 a 2018), permitindo assim representar adequadamente os custos associados, de cada uma 

das escolas. 

Foram estudadas globalmente as proporções relativas entre os gastos referentes aos 

diferentes tipos de consumo (englobando valores fixos e variáveis, e incluindo os respetivos 

IVAs), de modo a verificar o mais significativo. De todos os recursos analisados, os custos com a 
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eletricidade correspondem sempre à maior fatia, ao longo do período analisado, muito embora 

se note uma pequena alternância, no lugar cimeiro, entre esta e o gás natural, em E1. 

Desta feita, analisando a figura 46, referente à escola E1, percebe-se que o maior custo 

associado ao consumo vai para a eletricidade no ano de 2017 (55 %) tendo a água o menor 

gasto económico (17 %/ 18 %) para o período de estudo. 

 

Figura 46- Despesas anual de eletricidade, gás e água em E1, 2016-2018 

 



 

 No que se refere à escola E2, analisando na figura 47 percebe-se que a despesa mais 

elevada é da eletricidade para os anos de 2016/2017 (66 %) tendo a água a menor fatia na 

despesa, alterando para a maior despesa (36 %) no ano 2018. 

 

 

Figura 47- Despesa anual de eletricidade, gás e água, em E2, 2016-2018 

 

 Em suma, a maior despesa  para o funcionamento global de uma escola dizem respeito à 

escola E2. 
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Foi ainda feita outra análise por escola, com os dados imputáveis aos custos, expressos 

na faturação, comparando os custos anuais, em euros, dos três consumíveis. 

 Se fizermos uma análise comparativa, figura 48, dos custos associados a cada uma das 

escolas, verifica-se que os custos globais com energia e água associados a E1, ao longo do 

período em estudo, se mantêm aproximadamente constantes. Em relação a E2, os custos, em 

relação ao mesmo período, têm vindo a aumentar, registando-se mais 22,4 % em 2018 do que o 

valor de 2016. Em 2016, os custos em E2 foram o dobro dos custos em E1, em 2017 foram 58 % 

mais e, em 2018, 59 %. 

 

Figura 48- Custos anuais globais comparativos entre as duas escolas 

 

 

 

3.4. Satisfação e conforto dos utilizadores dos edifícios escolares 

 

Um dos objetivos propostos, no início deste estudo, foi o de aferir o grau de satisfação 

de opinião dos utilizadores dos edifícios escolares face ao consumo energético dos edifícios que 

habitam. Esta análise procurava validar ou não, a segunda hipótese formulada, e que afirma 

que, os edifícios novos proporcionam maior conforto e bem-estar. Para cumprir o objetivo, 

realizou-se a tarefa número oito que consistiu na elaboração e aplicação de um inquérito. 



 

Foi elaborado um inquérito2, acautelando a faixa etária a que se destinava, crianças com 

idades compreendidas entre os seis e os dez anos. Este foi disponibilizado em papel, garantindo 

o anonimato, às coordenadoras das duas escolas, para que fossem distribuídos pelas diversas 

professoras de cada nível de ensino. O universo da amostra foi de 80 utilizadores em E1 e 89 em 

E2, alunos na faixa etária entre os 6 e os 10 anos de idade. A amostra corresponde ao universo 

total de alunos, para cada uma das escolas. 

Foi elaborado um conjunto de questões que se consideraram de vital importância para 

avaliar o conforto dos edifícios e os comportamentos dos seus usuários, incluídos nesta 

abordagem. O objetivo foi identificar os fatores que têm um papel/ influenciam na adoção de 

medidas de boas práticas de poupança de energia, que possam conduzir à tomada de decisões 

mais acertadas, tendo em conta as pessoas, os seus comportamentos e a perceção do seu bem-

estar. 

 

 

 

 

                                                 

2
 vide questionário em anexo 

Áreas de 
incidência das 

questões 

•sensação de calor 

•sensação de frio 

•sensação de barulho 

•sensação em relação 
à luz natural 

 

Espaços 
escolares de 

incidência das 
questões 

•sala de aula 

•wc 

•espaços comuns 

•refeitório 

Graus de 
reposta às 
questões 

•1- Nunca 

•2- Raramente 

•3- algumas vezes 

•4- Frequentemente 

•5- Sempre 

Inquérito de perceção de conforto e bem-estar 
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As questões que foram colocadas dizem respeito, para cada um dos espaços, às 

diferentes áreas de incidência e subdivididas em períodos, outono/ inverno e primavera/ verão. 

Uma vez que é importante perceber de que forma os diferentes períodos do ano, que se 

caraterizam por diferenças climáticas, influenciam a perceção dos utilizadores dos edifícios 

escolares, em questões de conforto e satisfação em relação a estes. 

 

Apresentação e análise dos resultados 

 

Com a recolha dos dados dos inquéritos, foi feito o tratamento dos resultados tentando 

evidenciar o grau de satisfação identificado em cada questão, por espaço escolar. 

Relativamente ao espaço sala de aula, foram determinadas as frequências relativas de resposta, 

para os valores da escala de satisfação, para cada uma das questões. 

 Análise por espaço escolar 

 Sala de aula 

 

Figura 49- perceção dos utilizadores, E1 e E2, sala de aula 

 

I. Achas que a luz natural é suficiente? Em E1, as médias estão próximas para os dois 

períodos (3,28 e 3,36), o que mostra um grau de satisfação médio relativamente ao 

tópico da questão. Em E2, o grau de satisfação desce significativamente no período 

out/ inv (2,89) e sobe no período prim/ ver (3,74), que se aproxima do grau 



 

Frequentemente, o que revela satisfação. Podemos inferir que a perceção dos 

utilizadores é a de que a luz natural é suficiente na sala de aula, nas duas escolas. 

II. As luzes estão acesas? Destacam-se em E1, o Raramente, no período prim/ ver (2,61), 

o que é muito positivo e, em E2, no período out/ inv, o Frequentemente (4,24), 

francamente negativo, apesar de reportado ao período com menos luz solar. O período 

prim/ ver também mostra um grau elevado (3,56), o que é manifestamente 

insatisfatório para a questão colocada, do ponto de vista energético mas, 

provavelmente, essencial para manter o conforto visual. Tendo em conta a satisfação 

mostrada relativamente à existência de luz natural, é estranho o facto de terem 

também a luzes ligadas, o que mostra um comportamento errado energeticamente. 

III. Sentes barulho vindo do exterior? Os valores são comuns para ambas as escolas, 

situando-se no Raramente, sendo mais elevados em E1, onde se aproximam do 

Algumas vezes, resultado, por ventura, do tipo de caixilharia e da localização junto a 

uma artéria mais movimentada. No período prim/ ver (2,91) poderá ficar a dever-se à 

ventilação natural. 

IV. Sentes calor? Os valores de satisfação oscilam entre o Raramente e o Algumas vezes, 

respetivamente, out/ inv e prim/ ver, sendo os valores ligeiramente mais elevados para 

E2. A única razão apontada será a grande exposição solar que requer o uso de ar 

condicionado, se não usado resultará numa situação de insatisfação nesta área. 

V. Sentes frio? Para as duas escolas, os valores apontam para o Raramente, no período 

out/ inv. O valor sobe, para a prim/ ver, em E2, sendo a média (3,0) algumas vezes, o 

que poderá justificar-se pelo uso de ar condicionado. 

 

A sala de aula é o local de maior permanência, em termos de número de horas, e que 

requer, desta feita, maior conforto e satisfação. Referindo-se aqui, a necessidade da existência 

de condições básicas de conforto para que se possa desenvolver um trabalho de ensino 

aprendizagem com qualidade.  
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Para melhor compreender o grau de satisfação, nas diferentes áreas, dos utilizadores 

foram determinadas as frequências relativas para a escala de satisfação, referentes a cada uma 

das questões e reportadas ao espaço sala de aula. 

 

Figura 50- Frequência de resposta para os valores da escala de satisfação, para a questão referida, nos 

dois períodos, em E1 e E2 

 

Para E1, destaque para a maior frequência de resposta se situar, no Frequentemente e 

Sempre, em ambos os períodos. 

Para E2, os valores dispersam-se, no out/ inv, entre o Nunca e o Sempre, o que indicia 

uma leitura difícil. No período prim/ ver, a maioria dos alunos responde Frequentemente.  

Globalmente, os utilizadores consideram satisfatória a sala de aula (Frequentemente), 

relativamente à existência de luz natural, saindo prejudicada E2, no período out/ inv, com um 

grau de satisfação mais baixo do que E1. 

 



 

 

 

Figura 51- Frequência de resposta para os valores da escala de satisfação, para a questão referida, nos 

dois períodos, em E1 e E2 

 

Para E1, ao longo de todo o ano, a frequência de resposta situa-se predominantemente, 

no Raramente ou Algumas vezes.  

Para E2, a maior frequência aponta para o Sempre, com os maiores valores quer para 

out/ inv quer para a prim/ver. O que corrobora as leituras das médias, feitas atrás.  

Globalmente, apenas se pode inferir que o uso de luz artificial é maior em E2, resta 

perceber se é pela razão inversa da existência de luz natural, o que não se verificou. De 

acordo com a média de respostas, situada entre o Algumas vezes e o Frequentemente, 

poderia dizer-se que é por descuido, uma vez que se considera haver luz natural. Ainda assim, 

a razão apontada é o controlo remoto da iluminação e não manual ou, a necessidade de usar 

o sombreamento o que limita a possibilidade de usar a luz natural. 
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Figura 52- Frequência de resposta para os valores da escala de satisfação, para a questão referida, nos 

dois períodos, em E1 e E2 

Para E1 sobressai a frequência no Algumas vezes, quer no out/ inv quer na prim/ ver. 

Para E2, os valores situam-se no Raramente ou Nunca. 

Globalmente, o grau de satisfação, relativamente a esta área, é francamente positivo. 

 

Figura 53- Frequência de resposta para os valores da escala de satisfação, para a questão referida, nos 

dois períodos, em E1 e E2 



 

Para E1, a maior frequência, no período out/ inv, é para o Nunca, e há um valor 

significativo no Sempre, no período prim/ ver. 

 Para E2, a situação de leitura repete-se, deixando o mote para ser analisada, a forma 

como é feita a gestão em termos de energia.  

 Globalmente, transparece um desconforto, nos períodos mais quentes, com uma 

frequência elevada de alunos a sentir calor, nas duas escolas. E1 não tem ar condicionado e, em 

E2, apesar de haver, muitas vezes está desligado. 

 

 

Figura 54- Frequência de resposta para os valores da escala de satisfação, para a questão referida, nos 

dois períodos, em E1 e E2 

 

Para E1, a maior frequência, no período out/ inv, é para o Nunca e há um valor 

significativo no Algumas vezes, no período prim/ ver é o Nunca. 

Para E2, a maior frequência, no período out/ inv, é para o Nunca, já no período prim/ ver 

é o Sempre. Deixando o mote para ser analisada, a forma como é feita a gestão em termos de 

energia, nomeadamente em termos de ar condicionado, para o período prim/ ver, uma vez que 

a distribuição de frequências é muito heterogénea. 
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 Globalmente, transparece um desconforto, nos períodos mais quentes, com uma 

frequência elevada de alunos a sentir frio, na escola E2, em E1 não parece haver qualquer tipo 

de problema nesta área. 

 

 Refeitório 

 

 

Figura 55- média de respostas para cada questão, nos dois períodos, para E1 e para E2, no refeitório 

 

I. Achas que a luz natural é suficiente? De um modo geral existe satisfação, 

apresentando-se a média no algumas vezes, destaca-se o valor mais elevado (3,84) em 

E1 no período prim/ ver. Revela uma incongruência, uma vez que o espaço em E2 é 

mais envidraçado, mas a disposição não será a mais vantajosa e a irradiação solar afeta 

as possibilidades de iluminação natural, o que resulta nesta insatisfação. 

II. As luzes estão acesas? As médias encontradas são baixas, situando-se no raramente e 

com uniformidade para as duas escolas. Salientam-se os valores mais elevado, no 

período out/ inv, respetivamente E1 (2,90) e E2 (2,75), o que mostra o lado mais 

negativo do ponto de vista energético para cuidar de aumentar o conforto visual. 

III. Sentes calor? As médias são baixas o que mostra conforto. O valor mais elevado , é no 

período prim/ ver, em E1 (2,76) algumas vezes, resultado da ventilação natural e 

ausência de estores exteriores. 



 

IV. Sentes frio? Para as duas escolas, os valores apontam para o raramente, sendo o valor 

mais elevado em E1 (1,81) no período out/ inv. O que traduz um grande conforto 

térmico. 

 

 

Figura 56- média de respostas para cada questão, nos dois períodos, para E1 e para E2, no wc 

 

  WC 

I. Achas que a luz natural é suficiente? As médias situam-se entre algumas vezes e 

frequentemente, apresentando E2 os valores mais elevados, justificado pelas entradas 

de luz existentes. 

II. As luzes estão acesas? As médias são maiores em E1, sendo o valor mais elevado, no 

período out/ inv, em E1 (3,83), próximo do frequentemente. Baixo grau de conforto 

compensado pelo aumento do consumo energético. 

III. Sentes calor? Os valores são baixos para as duas escolas, registando, como era de 

esperar, valores mais elevados para os períodos mais quentes. Ainda assim o valor mais 

elevado é para E2. Assinala-se algum desconforto em E2. 

IV. Sentes frio? Os valores são baixos para as duas escolas, registando, como era de 

esperar, valores mais elevados para os períodos mais frios. Ainda assim o valor mais 

elevado é para E1. Assinala-se algum desconforto em E1. 
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 Espaços comuns 

 

 

Figura 57- média de respostas para cada questão, nos dois períodos, para E1 e para E2, nos espaços 

comuns 

 

I. Achas que a luz natural é suficiente? As médias situam-se entre o (3,09) em E1, out/ 

inv, e (3,90) em E2, prim/ ver, apesentando assim satisfação média. 

II. As luzes estão acesas? As médias indiciam que as luzes raramente estão acesas com 

exceção para E2, período out/ inv, o valor (3,40) algumas vezes. 

III. Sentes calor? Os valores situam-se no raramente, de um modo geral. Poderá ser 

resultado do tipo de espaço ser usado apenas como passagem rápida ou para 

brincadeiras. 

IV. Sentes frio? Os valores situam-se no raramente, de um modo geral. Poderá ser 

resultado do tipo de espaço ser usado apenas como passagem rápida ou para 

brincadeiras. 

 

 

Conclusões retiradas sobre a satisfação e conforto dos utilizadores dos edifícios 

escolares 

 O estudo do perfil de consumos associado aos edifícios escolares, está presente neste 

estudo, quando se normaliza o consumo total de energia por unidade de área de superfície. Este 



 

é um tópico de pesquisa proeminente sobre eficiência energética em edifícios. As estratégias de 

ação devem levar em conta a interação entre o que se consome no edifício e o conforto e bem-

estar que este proporciona aos seus utilizadores. A dificuldade prende-se com a perceção dos 

níveis de conforto do utilizador.  

O que foi importante perceber com este inquérito foi  se existe alguma relação direta 

entre novos edifícios e um maior conforto, ou não.  

Globalmente em sala de aula, o grau de satisfação, relativamente a todas as áreas, é 

francamente mais positivo para E1 do que para E2, apesar de esperarmos o contrário. 

Transparece um desconforto, nos períodos mais quentes, com uma frequência elevada de 

alunos a sentir calor, nas duas escolas, no entanto, nas restantes áreas, a satisfação baixa no 

caso de E2, nomeadamente, nos períodos mais quentes, com uma frequência elevada de alunos 

a sentir frio. Para além da área térmica, outra área de grande importância é a área visual, onde 

E2 aparece ligeiramente prejudicada, em relação à luz natural. Outra observação de 

comportamento negativo é o facto de persistir o uso acentuado de luz artificial, em E2, apesar 

da satisfação demonstrada quanto à existência de luz natural. Importa perceber o que leva a 

este comportamento negativo. Na área auditiva, as duas escolas perfilam-se com o mesmo 

desempenho, com um ligeiro desvio de satisfação para E1, pela negativa. 

Nos outros espaços analisados, os resultados transparecem uma satisfação, de um modo 

geral, invertida, aparecendo E2 com médias de satisfação ligeiramente acima de E1, ou 

mantêm-se as opiniões, como na questão do calor e das luzes artificiais. 

Em suma, o maior conforto dos utilizadores não está propriamente associado ao tipo de 

edifício, ou seja, o novo edifício proporcionar maior conforto e satisfação. Prende-se com outros 

fatores como a gestão dos recursos nele existentes, nomeadamente, o funcionamento do 

sistema aquecimento/ arrefecimento, que funciona por controlo remoto e, muitas vezes, está 

desajustada das condições climatéricas. Outra situação anómala que se vive na escola, uma 

grande área envidraçada para exposição à luz natural e a necessidade de usar os sombreadores, 

pois o reflexo da luz no quadro impede uma boa visualização deste por parte dos alunos 

(situação de conflito). A hipótese 2 não se confirma, no entanto, a leitura não pode ser direta, 

pois existe todo um conjunto de fatores que influenciam estas dinâmicas. O tipo de 
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equipamentos, a forma como estes são geridos, os comportamentos dos utilizadores, o seu 

perfil e a perceção que têm de conforto, são alguns dos fatores identificados.



 

Capítulo IV – Conclusões    

 

O principal objetivo, pretendido com este trabalho, consistiu em verificar se um edifício 

escolar novo é mais eficiente do que um edifício escolar antigo, com semelhante tipologia 

(valências), do ponto de vista energético. Ao longo do tempo foram-se afirmando novas 

necessidades de resposta, o que conduziu ao enlace de novos objetivos, tendo sempre como 

tronco comum a pala energética. 

Após a análise e estudo dos consumos existentes nas escolas do caso de estudo, verifica-

se que não há uma relação estatisticamente entre o uso de eletricidade, gás e água durante o 

período de estudo, mostrando independência entre o uso dos recursos, bem como são 

diferentes os fatores que determinam cada um destes. A informação, tida como base de 

trabalho, foi, à partida, enviesada uma vez que os valores dos consumos energéticos e de água 

não são exatos, dado que foram extraídos de faturação estimativa/ acerto. Podemos ainda 

perfilar, para cada um dos edifícios, utilizações específicas e diferentes variáveis acauteladas ao 

normalizar os dados. Uma das variáveis relacionadas com as caraterísticas funcionais 

específicas, como o horário de funcionamento, foi acautelado, e é comum às escolas em estudo, 

é aquela que se relaciona de forma mais positiva e mais consistente com os três recursos. As 

escolas selecionadas têm idêntica especificação de utilização, sendo que estas especificações 

representam uma diferença substancial em termos de conforto, equipamentos disponíveis e 

qualidade do ar interior, correspondendo a diferenças de consumos. 

As variações no consumo de energia e água possibilitam reconhecer que há espaço para 

melhorias associadas ao comportamento do utilizador. Para além disso, outro tópico de não 

menos importância são as caraterísticas dos equipamentos e a rentabilização e eficiência na 

utilização destes. É doravante importante vincular padrões de consumo de energia e água das 

escolas (estratégia apresentada mais à frente). Mesmo que o uso de energia final seja 

desconhecido, foi possível atribuir consumos, quando são feitas leituras mensais, ainda que se 

deva referir alguma margem de erro. Apesar de, em relação a dados disponíveis para trabalho 

não ser a situação ideal, permitiu, globalmente, tirar, mais facilmente, conclusões e fazer 
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comparações sobre o desempenho energético dos edifícios. Os resultados da análise dos 

indicadores de desempenho energético, para o caso de estudo, mostram que a utilização de 

energia foi de 36,03 kWh/ m2 (2016), 30,35 kWh/ m2 (2017) e 34,61 kWh/ m2 (2018) para a 

escola da Cale da Vila 1 (E1). Para a escola Cale da Vila 2 (E2) foi 24,71 kWh/ m2 (2016), 29,81 

kWh/ m2 (2017) e 31,99 kWh/ m2 (2018).  

Assim sendo, o principal objetivo foi atingido. A análise permitiu concluir que o edifício 

escolar antigo é maior consumidor de energia por área (e por utilizador). No que diz respeito ao 

consumo de água é mais relevante o indicador de consumo por utilizador, tendo-se registado 

2,81 m3/ utilizador (2016), 2,94 m3/ utilizador (2017) e 2,59 m3/ utilizador (2018) em E1 e 7,66 

m3/ utilizador (2016), 9,37 m3/ utilizador (2017) e 9,84 m3/ utilizador (2018) em E2. Revela assim 

que, cada utilizador da escola nova consome mais do dobro da água do que na escola antiga. 

Respondendo a um objetivo que surgiu posteriormente do ponto de vista do consumo de água 

(indutor de energia) a escola nova não é mais eficiente que a antiga, muito pelo contrário.  

Foi possível chegar a outros valores como as emissões de dióxido de carbono. No caso de 

E2 estes foram quatro vezes superiores em comparação com E1, com origem no consumo de 

eletricidade (dados de 2018). As emissões associadas ao consumo de água são sempre 

superiores em E2 (4,4 vezes superiores) em comparação com E1, mostrando um caminho 

ascendente ao longo do período em estudo. Estes resultados levam, apesar de estarem omissas 

as emissões com origem no consumo de gás natural (uma vez que só existe em E1), à conclusão 

que a maior pegada carbónica é deixada pela escola nova. 

Uma outra relação demonstrada no estudo de caso, aquando da aplicação do inquérito 

de satisfação, e que será a resposta para outro dos objetivos traçados, é de que uma escola 

nova, por si só, não contribui para um maior conforto e bem-estar dos utilizadores. Focando a 

atenção no espaço de maior importância, pela sua ocupação durante um maior período de 

tempo, a sala de aula, foi possível concluir, através da análise da média das respostas dadas 

pelos alunos ao inquérito que na E2, em relação à luz natural, nem sempre há satisfação e as 

luzes estão acesas com frequência, o que é manifestamente insatisfatório. No que ao calor ou 

frio diz respeito, as respostas transparecem igualmente algum desconforto. Globalmente o 

conforto em sala de aula parece ser menor em E2 do que em E1. 



 

Numa reunião informal, foi feita uma partilha e discussão de resultados finais, com a 

câmara e a escola, assinalando-se a importância da temática deste trabalho de dissertação e o 

reforço na necessidade de lhe dar continuidade. Se por um lado alertou para a realidade dos 

números, por outro despertou para necessidades de ação. Concordando todos que a eficiência 

energética passa pela redução de consumos e/ ou custos mas que é fundamental garantir que 

as condições para o uso de energia se mantêm. É a utilização do uso de indicadores de 

intensidade energética que garante a aplicabilidade do termo eficiência, prova da necessidade 

do sistema de monitorização de consumos. 

 

4.1. Plano de ação e proposta de melhoria 

Ao longo da realização da dissertação destacou-se um fator essencial. Atualmente o 

edifício, em particular o edifício escolar, não parece ser alvo de qualquer tipo de olhar crítico 

sobre os seus consumos de energia e água, pelo que, as poucas análises existentes desta 

natureza são resultado de teses de mestrado, sobretudo no âmbito de auditorias energéticas.  

Consciencializar a gestão  da importância destas matérias é essencial para que se possa 

desenvolver um trabalho produtivo e com resultados efetivos de melhoria. O estudo 

apresentado deve ser considerado como uma contribuição para a questão do consumo de 

energia e  um alerta para a necessidade da criação de uma base de dados de consumos dos 

edifícios escolares. As necessidades energéticas variam de escola para escola, mesmo entre os 

edifícios com a mesma classificação geral (que é o caso desta dissertação). Além disso, verificou-

se que, os consumos de energia em diferentes edifícios têm diferentes desempenhos 

energéticos. A partir daqui promover políticas de informação e construção de uma base de 

dados qua ajude numa avaliação contínua e permanente é a principal proposta de melhoria que 

resulta deste trabalho.  

Promover as melhores práticas para melhorar o desempenho energético dos edifícios 

escolares tem um duplo objetivo: abordar o impacto ambiental de um número elevado de 

edifícios e melhorar a proficiência ambiental entre gerações mais jovens. Neste sentido, dado o 

contexto, e sendo a Câmara de Ílhavo promotora do eco-escolas, sugere-se, como atividade, a 

criação de “eco-brigadas/ brigadas ecoeficiência” cuja função seria de controlo, registo, análise 
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e comunicação superior dos diferentes consumos, sistema de monitorização de consumos 

(SMC).  

A sugestão mais importante retirada deste trabalho, diz respeito à necessidade de um 

benchmarking interno, a partir da criação de um histórico de consumos em que seria possível 

avaliar o desempenho do energético do edifício, em diversos períodos e ainda, comparar 

resultados mediante a aplicação de determinadas medidas. Esta estratégia permitiria identificar, 

atempadamente, os fatores causadores de alterações de consumos, nomeadamente, associá-los 

aos comportamentos dos utilizadores e/ ou aos sistemas ou equipamentos. 

Em relação ao consumo de eletricidade/ gás foi possível perceber, ao longo do período de 

estudo, que existe uma forte ligação entre as variáveis climáticas (temperatura) e o uso destas, 

o que confere importância ao SMC, pois só assim é possível intervir na gestão dos sistemas de 

iluminação, aquecimento ou arrefecimento com eficácia. 

Para terminar sugere-se também uma análise do funcionamento do sistema de iluminação 

artificial, ajustado ao nível de irradiação solar disponível, por período, ajustável à necessidade 

do utilizador (é importante alertar para a necessidade de controlo manual local por alguém 

responsável, em E2). Outro conflito que importa avaliar é o da passagem da luz natural, em sala 

de aula, e o funcionamento do quadro/ projetor que requer o uso dos estores. Este, parece 

levar, em muitas situações, ao uso de luz artificial que conduz ao aumento dos consumos.  

Uma situação a merecer atenção em E2 é o caudal de água das torneiras e o restante uso 

que leva a consumos com valores elevadíssimos. Ainda em E2 sugere-se uma avaliação, mais 

técnica desta feita, do equipamento existente e que não se encontra em uso como o 

acumulador de águas residuais para uso na rega e os painéis solares. 

Fundamentado em evidências, como as identificadas dentro das dinâmicas das escolas, 

resumo as principais estratégias de melhoria apontadas: 

 Passar da consciência ambiental para a proficiência (promoção de boas práticas- 

“Brigadas eco-eficiência”); 

 Feedback e transferência de conhecimento/ informação entre utilizadores e decisores 

(SMC); 



 

 Identificar diferentes necessidades e padrões de conforto (ajustar eficiência no 

funcionamento dos sistemas); 

 Melhorar o uso dos sistemas e edifícios (mais técnico), nomeadamente, iluminação, 

aquecimento/ arrefecimento e caudal de água nos sanitários (gestão de recursos). 

 

4.2. Propostas de trabalho futuro 

 

A sugestão futura de trabalho será aprofundar o estudo de caso, tomando como 

estratégia levar em linha de conta as interações dos utilizadores/ equipamentos/ sistemas de 

gestão, acrescentando o objetivo de relacionar o conforto dos utilizadores, os consumos 

energéticos e o desempenho escolar. 

O potencial de poupança de energia numa instalação não depende apenas dos 

equipamentos instalados ou do recurso a fontes de energia renováveis. Depende, em larga 

medida, do modo como se utilizam os equipamentos, da definição dos processos e da 

capacidade de todos os colaboradores em reconhecer a importância da utilização racional da 

energia. De facto, as várias formas de energia bem como as diferentes transformações dentro 

de uma instalação, justificam a necessidade de uma gestão rigorosa. Neste sentido, a 

introdução de Sistemas de Gestão de Energia (SGE) pode conduzir a uma poupança no consumo 

e deve ser encarada como um elemento essencial na estratégia de eficiência energética, mesmo 

que pareça a uma escala pequena rapidamente, se transformará em valores significativos. 
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Anexos 

 

Anexo 1- Inquérito de conforto do edifício escolar 
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