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Editorial 

 
O projecto SAVE AGE entra agora numa nova fase. Até ao momento, foram realizados 
diagnósticos energéticos detalhados a 100 lares Europeus, que permitiram obter um 

conhecimeto da situação e funcionamento dos lares, no que respeita as formas de 
energia utilizadas, o tipo de equipamentos e respectivos controlos, sobre o 

comportamento na utilização da energia e os principais obstáculos que os lares 
encontram para a implementação de projectos de eficiência energética. Foi ainda 

possível estabelecer indicadores de desempenho de energia que permitem comparar 
os diferentes lares e um guia com informação sobre as melhores tecnologias 
disponíveis no mercado. As melhores práticas nos lares Europeus e instituições 

similares, foram também reunidas num relatório específico. Todo este conhecimento 
terá de ser agora transportado para actividades de cooperação com os lares, com os 

seus directores e outros intervenientes deste sector, por forma a ajudá-los no 
processo de melhoramento do seu desempenho energético e caminhar no sentido de 
maior sustentabilidade. 

 
Nesta newsletter pode encontrar informação sumariada sobre as análises feitas ao 

consumo energético nos lares assim como um resumo sobre o workshop internacional 
para o uso eficiente de energia que teve lugar em Praga, no final de Setembro de 
2011. Todos os documentos com as análises efectuadas, artigos publicados na 

imprensa e notícias interessantes dos parceiros do projeto, encontram-se no nosso 
website (www.saveage.eu) – onde poderá aprender mais sobre eficiência energética 

em lares de terceira idade! 
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Consumo Total de Energia nos 100 Lares 

 
A Directiva sobre o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) tem sido o impulsionador 
para o estabelecimento de classificações e certificações energéticas. O desenvolvimento 

de benchmarks para permitir a comparação do desempenho energético de edifícios 
semelhantes, em vários países, é desta forma uma questão urgente. Os benchmarks de 

eficiência energética constituem uma importante ferramenta para promover o uso 
eficiente de energia nos edifícios. 
 

Daquilo que foi possível aferir, até agora nenhum tipo de benchmarking foi estudado para 
o caso concreto de lares de terceira idade. Adicionalmente, o projecto mostra que os 

lares, mais preocupados em prestar os melhores cuidados possíveis a uma classe da 
população sensível e vulnerável, descuram a eficiência energética das suas instalações. O 
estudo encontrou falta de conhecimento e de consciencialização sobre eficiência 

energética e também alguma relutância a novas tecnologias. A principal preocupação dos 
dirigentes dos lares é com o bem-estar dos seus residentes, relevando para segundo 

plano as questões energéticas. Este estudo que permite a comparação entre o 
desempenho energético dos diferentes lares nos vários países irá sensibilizar os lares para 
esta questão tão importante, motivando decisões que caminhem para uma boa utilização 

da energia. 
 

A informação que fora recolhida no âmbito deste projecto, foi compilada numa ferramenta 
simples de benchmarking, que permite estimar o consumo de energia de um lar baseado 
em critérios simples, tais como: área, localização, número de residentes, número de 

empregados e ano de construção. A robustez desta ferramenta depende da qualidade da 
informação recolhida em campo, pelo que os seus resultados devem ser analisados com 

cuidado. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Exemplo retirado da análise do consumo total de energia em 100 lares Europeus 

 
Se quiser averiguar o consumo energético médio dos lares de cada país envolvido no SAVE 
AGE e compará-lo com o valor estimado, visite o website: www.saveage.eu 

 
 

EUI1 Estimado com o 
benchmark 

Real Diferença 
(Real-Estimado) 

 

       kWh/m2/yr %  

 CZ 349 435 +24,8  

 DE 263 224 -15,1  

 FR 255 176 -30,9  

 GR 235 234 -0,5  

http://www.saveage.eu/


 

  

 
Comportamento Energético-(In)Eficiente nos Lares 

 

A eficiência energética é um instrumento chave para responder a quatro desafios 
importantes do sector da energia: alterações climáticas, qualidade e segurança no 

abastecimento energético, evolução do mercado e disponibilidade das fontes energéticas. 
Reduzir o consumo energético nos lares é importante devido ao envelhecimento da 

população Europeia e porque estes centros estão em funcionamento permanente, durante 
24 horas ao dia, 365 dias ao ano, com ocupação lotada. 
 

O comportamento energético pode ser uma questão de hábitos/atitudes ou então uma 
aposta consciente no investimento. Este último tipicamente envolve a adopção de novas 

tecnologias e possivelmente a compra de novos equipamentos ou renovações. 
Comportamento habitual é um comportamento de rotina, tal como desligar as luzes ou a 
televisão quando se deixa um compartimento vazio ou não estão a ser necessários os 

aparelhos. Estas e outras alterações do comportamento do consumidor podem levar a 
poupanças de energia muito significativas. A alteração de comportamentos directamente 

relacionados com o uso de energia tem um potencial de poupança de cerca de 19% (±5%) 
do consumo energia. Estas poupanças são devidas à alteração no estilo de vida, maior 
sensibilização, acções e investimentos de baixo-custo. 

 
Por forma a recolher informação sobre os comportamentos nos lares envolvidos no estudo, 

foi desenvolvido um questionário ad hoc, dividido em oito secções: gestão, manutenção, 
escritório, cozinha, lavandaria, limpeza, empregados e residentes autónomos.  
 

Exemplo da análise do comportamento energético-(in)eficiente dos residentes e empregados dos lares 
 

A análise aos questionários recolhidos permitiu concluir que existe uma grande falta de 
conhecimento e informação por parte dos residentes, empregados e gestores relativamente 
à eficiência energética nos lares. Isto leva a uma falta de consciencialização sobre o seu 

potencial de poupanças. A consciencialização a todos os níveis organizacionais (gestão, 
manutenção, empregados, residentes, etc.) é a medida mais eficaz para se alcançarem os 

objectivos de poupança energética. O estudo mostra também que o custo relativo ao 
consumo energético dos lares poderia ser optimizado alterando-se apenas alguns hábitos, 
principalmente dos empregados. Através dos dados recolhidos pode-se concluir que existe 

uma margem para melhorar o comportamento energético em todos os aspectos. 
 

 
 
 

Comportamento ineficiente País Tópico 

Luzes sempre ligadas mesmo sem ninguém no 
compartimento.  

Iluminação 

Elevador é sempre usado 
 

Uso do Elevador 



 

  

 

 
Primeiro workshop pan-Europeu demonstra um potencial impressionante 
de poupança energética 
 

Os parceiros do projecto SAVE AGE reuniram-se em Praga para apresentarem os primeiros 
resultados do seu trabalho. Após 15 meses do início do projecto, a audiência foi informada 
acerca dos resultados das monitorizações e análises efectuadas. A principal mensagem do 

workshop foi: Todos os lares deveriam avaliar o seu potencial de poupança de 
energia. 

 
No início do workshop, Prof. Dr. Wilfried Schlüter, Presidente da 
E.D.E. (Associação Europeia para os Directores de Lares de 

Terceira Idade) enfatizou a importância e o empenho levado a 
cabo pela equipa do projecto SAVE AGE. Avanços tecnológicos e 

alterações comportamentais podem abrir caminho a medidas de 
eficiência energética e redução de custos. 
 

Darko Ferčej, parceiro coordenador do projecto SAVE AGE, sublinhou a importância da 
eficiência energética nos lares, devido ao significativo aumento das necessidades energéticas 

dos lares e ao aumento do número de pessoas idosas que requerem cuidados. Mr Ferčej 
apontou que os fundos para investimento são baixos, logo, uma alteração nos 

comportamentos é fulcral. O objectivo estratégico do projecto SAVE AGE é alcançar uma 
poupança energética de 5% e respectvas reduções de emissões de CO2 nos lares 
participantes, durante o período de Maio 2010 – Maio 2013. Durante o projeto 540 

funcionários de lares receberão formação específica sobre alteração de comportamentos.  
 

Pedro Esteves, parceiro português do projecto, apresentou os 
resultados relativos ao desempenho energético dos lares 
participantes. Foi desenvolvida uma ferramenta própria de 

benchmarking para aferir os diferentes consumos e comparar os 
diversos lares. Chegou-se à conclusão que o aquecimento 

representa mais de 40-50% do consumo de energia dos lares. 
Verificou-se ainda que a importância da eficiência energética e 
as condições legais variam de país para país, sendo que cada um 

tem as suas necessidades específicas e as suas condicionantes. 
 

Boris Koprivnikar, parceiro esloveno, falou sobre um sistema promissor de gestão de 
energia presente em alguns lares da Eslovénia, que permite comparar lares e reduzir a 
fatura energética, recebendo apoio técnico de um especialista externo. Este sistema foi 

adaptado para os lares, a partir de uma ferramenta industrial para medir calor, água e 
consumo de energia. Os resultados mostram uma grande diferença entre os custos de cada 

Workshop Internacional – Praga, 28. Setembro 2011 



 

  

lar, por exemplo a diferença de custos de electricidade pode ir até 30 % e de aquecimento 
até 100 %. 
 

Miren Iturburu, parceira espanhola, apresentou a análise de 
comportamentos com base nos dados recolhidos nos 100 lares 

participantes. Concluíu que o compromisso com a eficiência 
energética demonstra um enorme potencial de poupança. Existe 
falta de informação e de formação qualificada em eficiência 

energética nos lares; além deste facto existe uma grande 
necessidade de tornar o desperdício energético mais transparente 

e claro para todos. 
 
Kent Anderson, parceiro sueco, resumiu um estudo de 3,000 empregados em lares. Ele 

referiu que um conceito para motivar os empregados e aumentar a sua consciencialização, 
com papéis claros de cada um e responsabilidades bem definidas, fará com que se atinjam 

resultados tangíveis permitindo mesmo assegurar mais empregos. 
 

Sandra Langer, do departamento de gestão de energia de 
Estugarda, apresentou a via de contratação interna, relativamente 
a, por exemplo, novos controlos para aquecimento, ventilação ou 

iluminação, isolamento de paredes ou dos pisos superiores. Este 
modelo resulta num fundo rotativo ou auto renovável para o 

investimento em eficiência energética. O tempo de retorno 
(payback) para o isolamento térmico dos pisos superiores foi de 4.4 

anos. 
 

 
Kostas Zapounidis, parceiro grego, apresentou recomendações práticas ao referir-se a 

uma estratégia e plano de acção para os lares. Ele apontou as oportunidades e o potencial 
de redução dos consumos que resultam de alterações comportamentais e de investimento, 

baseando-se nas medições e análises de todos os lares participantes. Até mesmo pequenas 
alterações no comportamento das pessoas podem resultar em 5 % de poupanças. Os 
pequenos investimentos resultam em 10 % de poupanças de energia e os grandes 

investimentos em 25. As experiências com os edifícios monitorizados demonstram que 
existe realmente um grande potencial de poupança! 

 
O workshop contou com a participação de 170 
participantes de vários países Europeus. O feedback 

recebido dos participantes foi muito positivo: houve o 
reconhecimento de que o trabalho do projecto é uma 

contribuição valiosa para a redução do consumo de 
energia nos lares de idosos. 
 

 
 



 

  

 

Memorandum of Understanding 

 

No workshop de Praga, os nossos parceiros apresentaram um documento geral, 
denominado Memorando de Entendimento, que se trata de um pequeno compromisso 
voluntário. A adopção do Memorando por um lar individual representa uma associação 

informal com o projecto SAVE AGE. Todos os signatários passarão a fazer parte do 
projecto como um Observador Activo e serão convidados para futuras cooperações em 

projectos Europeus que o consórcio vier a implementar. 
 
A assinatura do Memorando significa que o lar se compromete a: ser um edifício 

energética e ecologicamente optimizado, através da realização das remodelações 
necessárias sempre que possível e oportuno; promoção de um comportamento 

energeticamente eficiente nas suas instalações, oferecendo aos seus residentes uma boa 
qualidade de vida. 
 

Convidamo-los a fazer download do Memorando no website do projeto (www.saveage.eu) 
ou a imprimir a página seguinte. Por favor assine-o e envie para o endereço de e-mail 

contact@saveage.eu ou através dos correios para o seguinte endereço:  
 
 

Paula Fonseca 
Dep. Engenharia Electrotécnica- Pólo II 

Universidade de Coimbra 
3030 290 Coimbra, Portugal  
 

 
Se pretende reduzir os custos de energia do seu lar e ao mesmo tempo providenciar aos 

seus residentes uma melhor qualidade de vida, então junte-se ao projecto e envie-nos o 
Memorando devidamente assinado, demonstrando, assim, o seu apoio ao nosso projecto 
e o seu empenho na construção de um mundo mais sustentável. 

 
 

http://www.saveage.eu/
mailto:contact@saveage.eu


 

  

 
 

Lares de Terceira Idade submetem-se ao seguinte 
 

 
Memorando de Entendimento 

 
 

1. Entendemos a problemática do aumento do consumo de energia quer para o 

funcionamento da nossa organização, quer para os objectivos de sustentabilidade 
nacionais e Europeus, e estamos cientes do potencial de poupança da eficiência 

energética sem pôr em causa os níveis de conforto dos residentes. 
 

2. Comprometemo-nos ao conceito de edifício energética e ecologicamente optimizado 

com as devidas remodelações necessárias e à implementação de sistemas de fontes 
de energia renováveis, sempre que possível. 

 
3. Iremos promover uma consciência ambiental e um comportamento energeticamente 

eficiente e motivaremos os nossos empregados e residentes para esse objectivo. 

 
4. Sempre que possível, seguiremos o estado-da-arte relativamente a medidas de 

eficiência energética, energias renováveis, questões ambientais e ecológicas, através 
de actualizações constantes. 

 

5. Oferecemos aos nossos residentes a melhor qualidade de vida possível e aplicamos na 
nossa instituição todas as medidas que assegurem tal pressuposto, orientadas para a 

eficiência energética, tal como co-decidido no contexto desta parceria informal. 
 

6. Comprometemo-nos a usar a estratégia e o plano de acção, propostos pelo projecto 

SAVE AGE, aplicando-os à situação pragmática da nossa instituição.  
 

7. Promovemos a eficiência energética como um eixo prioritário na gestão dos lares de 
idosos, através da associação à E.D.E. e a eventos e acções organizadas. 

 

Nome/Morada   : 
 

Nome do Director  : 
 

Data da Assinatura  : 
 
Símbolo & carimbo do Lar : 

 
 

 



 

  

 

Parceiros participantes dos 10 países Europeus 

 

 
 

e-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 
Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 
Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: +49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  

Contact: Wilfried Schlüter 
E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 

E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  
Tel.: +351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Contact: Konstantions Zapounidis  
E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  
E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  
Tel.: +31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   
Tel.: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 
Tel.: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   
Tel.: +464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  
Tel.: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  
Tel.: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  

Tel.: +420 381213332  

 

 


