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A estratégia energética da E.D.E.(Associação Europeia dos Directores de European Association of 

Directors of Residencial Care Homes for the Elderly): Trabalho sistemático na eficiência energética 

O uso eficiente de energia é um conceito bem entendido e espalhado na economia sendo um componente 

indispensável na competitividade das empresas. Está-se a descobrir, na prática, que é um conceito 

indispensável em edifícios e especialmente em lares de terceira idade, sendo que os seus directores dos lares 

apenas tomaram consciência deste facto muito recentemente. Os principais propulsores para a alteração das 

mentalidades são por um lado, as políticas da EU no campo das alterações ambientais e alterações legislativas, 

planos de acção, subvenções,  por outro lado os incentivos disponíveis com projectos de desenvolvimento e 

demonstração, e ainda a pressão do público em geral e maior consciencialização por parte dos utilizadores, etc. 

No entanto, ao analisar a situação nesta área, continua-se a verificar que na maior parte destes edifícios, não 

existe ninguém que sistematicamente lide com o problema do consumo energético. Na maior parte das vezes 

tratam-se apenas de directores ou responsáveis pelos lares que pretendem simplesmente reduzir a factura 

energética. Não obstante, nestes casos não são tomadas medidas mais austeras de forma sistemática, 

dependendo de iniciativas correntes, informação e ofertas de serviços. 

Uma gestão de energia sistemática apenas é possível através da integração das 

seguintes áreas, estabelecer um modelo de gestão energética (figura) e uso de um bom 

suporte informativo que a qualquer altura consegue fornecer informação 

relevante sobre o consumo, comparando o desempenho energético de edifícios (lares de 

idosos), através de indicadores energéticos. Ao mesmo tempo representa uma 

ferramenta simples que pode ser utilizada por um conjunto alargado de utilizadores. 

Estes, entre outros, são também objectivos do projecto Save Age. Os alicerces da estratégia energética da 

E.D.E. são a gestão energética, logo uma abordagem dedutiva de análise e transferência das melhores práticas 

e técnicas para os lares de terceira idade, baseados no conhecimento e experiência de instituições 

especializadas na matéria.  

 

 

Podemos esperar mais do projecto do que uma pilha de papéis? Certamente. Após a 

conclusão do projecto saberemos mais. Estaremos mais familiarizados com os custos 

e consumos de energia de todos os parceiros do projecto, saberemos os indicadores 

chave de desempenho energético dos Lares. Serão estimados sistematicamente os 

potenciais em secções individuais dos lares, etc. Terão de ser provadas considerações 

teóricas dos potenciais, que excedam geralmente 20% da energia existente. Com 

efeito este não é mais um projecto teórico pois apresenta uma forte componente 

prática. 
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Os parceiros dos países envolvidos no projecto estão neste momento a 

trabalhar activamente nas tarefas atribuídas. A empresa SSZS da 

Eslovénia, por exemplo, já integrou um sistema de gestão moderno de 

informação piloto que representa uma melhor tecnologia disponível no 

mercado (Best Available Technology) nesta área. Ao mesmo tempo, a 

necessidade de um modelo de gestão de energia fora transmitida 

imediatamente pela SSZS. O elevado custo de energia e água por 

utente, que exceda duas vezes o mesmo custo por elemento 

familiar de uma residência privada e investmentos planeados na reabilitação de alguns edifícios, são apenas 

mais algumas razões para a necessidade de uma abordagem sistemática dentro desta área. 

 

 

Nós estamos no bom caminho. Caso saibamos apresentar  medidas que possam 

melhorar a eficiência energética de forma clara, precisa e sistemática em exemplos 

concretos que sejam conhecidos e compreensíveis aos gestores dos lares, o seu 

interesse será bastante elevado. Ao mesmo tempo é necessário oferecer soluções 

práticas para uma monitorização dos parâmetros energéticos sustentável, e acima 

de tudo disponibilizar apoio técnico especializado permanente. Apenas nestes 

casos as medidas poderão ser efectivas quer a curto, quer a longo prazo. Os 

resultados alcançados e a disseminação dos mesmos serão o melhor incentivo 

para conseguir a atenção sitemática de um elevado número de lares e residências de toda a Europa. 

 


