
 

 

 

 

contact@saveage.eu 

www.saveage.eu 

Save Age – Um ano de implementação 

O projecto SAVE AGE está a mostrar maturidade ao fim de um ano de implementação e está a atingir resultados e 

alcançar metas lentamente. Nos próximos meses vai ser feita uma análise da situação actual sobre a eficiência 

energética nos 10 países da União Europeia que fazem parte do projecto. A análise vai mostrar o estado da arte 

no consumo de energia em Lares de Terceira Idade, as razões para um comportamento dos mais idosos 

energeticamente pouco eficiente, e vai mostrar quais são as maiores necessidades e os principais obstáculos nos 

lares de terceira idade da Europa. As melhores técnicas disponíveis e as melhores/piores práticas vão servir de 

orientação para milhares de lares que procuram melhorar a sua eficiência energética. 

O consumo de energia parece ser maior para o aquecimento de águas, cozinhas, lavandarias e aquecimento 

ambiente. Os resultados obtidos até agora demonstram a importância do consumo de energia em aquecimento 

ambiente, iluminação, lavandaria e em cozinhas. As maiores perdas de calor verificam-se através do telhado, 

janelas e chaminés. A eficiência energética deve ser alcançada em primeiro lugar através da gestão de energia, 

acções de disseminação de informação e medidas de poupança. As melhores oportunidades de investimento para 

melhorar a eficiência energética são o isolamento de telhados, mudança dos sistemas de aquecimento de água, 

mudança de lâmpadas e regulação dos sistemas de energia. A monitorização do consumo de energia e 

comparação entre diferentes lares vai dinamizar a compettitividade entre os lares e consequente melhoria da 

eficiência energética. 

Um dos próximos eventos do Projecto SAVE AGE vai ser o seminário internacional “Reduzir Custos com 
Energia em Lares de Terceira Idade Europeus”, que vai ter lugar no Hotel Clairton, em Praga, a 29 de 
Setembro de 2011 das 9h às 12h. Neste seminário vão ser apresentados os primeiros resultados do 
projecto SAVE AGE. Os participantes vão receber informações importantes acerca do desempenho 
energético, necessidades e obstáculos para eficiência energética nos lares, assim como informação 
sobre as melhores e as piores práticas em eficiência energética. Além disso, os participantes vão ter 
acesso a propostas de soluções relevantes, por exemplo, a um sistema de gestão de energia - um 
sucesso na consciencialização de consumo de energia - ao modelo financeiro alemão sobre eficiência 
energética e a estratégias e planos de acção para poupança de energia no futuro. Todos os interessados 
estão convidados a participar no seminário: 
http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 
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