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Editorial 

 

O projeto Save Age entra agora numa nova fase: nos próximos meses, os parceiros 
nacionais vão organizar seminários e ações de formação, em jeito de workshops, 

direcionados aos funcionários dos lares de idosos, assim como ao pessoal responsável 
pela manutenção e gestão das instituições. O objetivo destas ações de divulgação e 
formação é sensibilizar, consciencializar e responsabilizar os intervenientes no normal 

funcionamento dos lares para uma atitute mais sustentável e mais eficiente, do ponto 
de vista da utilização dos recursos energéticos. Serão disponibilizados estudos de caso 

de sucesso, e apresentadas as melhores tecnologias disponíveis no mercado, de forma 
a potenciar a sua replicação noutras instituições similares.  
Os lares participantes, irão receber um plano de ação, que será tão detalhado quanto 

o envolvimento do Lar no processo de recolha de informação, com um conjunto de 
medidas e recomendações que se propõem melhorar o desempenho energético do lar. 

 
Este boletim informativo, apresenta as principais barreiras à implementação de 
medidas de eficiência energética nos lares de terceira idade, e apresenta uma coleção 

alargada das melhores e piores práticas encontradas nos lares que foram visitados. 
Este boletim ainda faz referência ao potencial de poupanças geral identificado no setor 

dos lares da terceira idade. 
 

Para mais informação: www.saveage.eu. 
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Necessidades e Obstáculos que influenciam a Eficiência 
Energética nos Lares de Terceira Idade 
 

A eficiência energética tem vindo a conquistar o seu lugar no setor residencial, em particular 

nos lares de terceira idade, devido à crescente consciencialização sobre os seus benefícios 

na fatura da energia. As análises realizadas no âmbito deste projeto mostram que muitos 

lares da Républica Checa, Grécia, Portugal, Alemanha e Eslovénia, já atribuem à eficiência 

energética um papel significativo na tomada de decisões de gestão dos recursos, com vista à 

redução dos custos. No entanto o papel da eficiência energética ainda não é tomado em 

consideração em muitas instituições e em muitos países, em particular na França, Itália, 

Espanha, Holanda e na Suécia. No entanto, existem algumas práticas, principalmente 

relacionadas com a iluminação e o aquecimento de águas sanitárias, que, mesmo não sendo 

obrigatórias nos edifícios existentes, são comuns em todos os países. A legislação deveria 

ser mais ambiciosa e estender os objetivos de redução, definidos para os novos edifícios, 

aos edifícios existentes, uma vez que estes edifícios apresentam um potencial de poupanças 

significativo, e no caso dos lares, muitas instituições funcionam em edifícios muito antigos. 

 

No entanto, existem em todos os países, políticas energéticas e acordos negociados com 

alvos/objetivos e tempos de execução específicos, de forma a melhorar a eficiência 

energética dos edifícios. Incentivos económicos ou outros instrumentos financeiros, como 

sejam redução nos impostos, fundos regionais e empresas de serviços energéticos, têm 

vindo a contribuir de uma forma gradual para esta mudança de paradigma energético. 

 

Resumo dos principais obstáculos e necessidades encontradas 

 

Problemas mais comuns Medidas  

já realizadas 

Top 3 necessidades Barreiras mais 

importantes 

 Iluminação  Motivação dos 

funcionários e 

dos residentes 

(instruções e 

anúncios) 

 Envolvente do 

edifício 

 Situação 

financeira 

 Consciencialização  Equipamento 

elétrico 

 Sistema de 

aquecimento 

 Falta de 

informações 

úteis 

 Administração   Equipamentos 

mais eficientes 

 

 Comportamento    

 



 

 

 

 

Os problemas mais comuns identificados são relacionados com as seguintes áreas: 

iluminação (concepção de todo o sistema): consciencialização (falta de 

conhecimento/interesse dos gestores e funcionários), planeamento e administração 

(inesistência de histórico de consumos) e comportamentos (falta de responsabilização e de 

controlo nas tarefas diárias que influenciam o consumo de energia, tanto por parte dos 

residentes como dos funcionários). 

Já foram realizadas algumas medidas no sentido de reduzir os consumos de energia, 

especialmente nos países mais empenhados em melhorar a eficiência energética. Muitas das 

medidas para promover a eficiência energética são direcionadas aos funcionários e aos 

residentes, motivando-os com anúncios, instruções, e informação dispersa. Os 

equipamentos elétricos são um alvo muito importante das instituições. 

Problemas identificados País 
Áreas de 

intervenção 

Sistema central convencional baseado em caldeiras a gás com 
utilização de radiadores de temperatura elevada.   

Aquecimento 

60% dos lares precisam de fazer melhorias nos sistemas de 
iluminação (tipo de lâmpada e armaduras, sistemas de controlo e 
projeto).   

Iluminação 

Iluminação ligaga durante todo o dia (não são usados 
detetores/sensores de movimento).    

Falta de conhecimento/interesse e/ou de incentivos da direção e 
dos funcionários.    

Consciencialização 

Falta de um plano de formação para os funcionários e utilizadores 
no que diz respeito à eficiência energética.  

funcionários As direções dos lares assume que os funcionários e os utilizadores 
das instalações não têm influência nos consumos totais dos seus 
lares.  

 

Ainda existem muitas medidas de melhoria que é possível implementar nos lares, 

especialmente no que diz respeito ao aquecimento, à ventilação, sistemas de ar 

condicionado, envolvente do edifício e às questões comportamentais. Por isso, a necessidade 

de melhorar a eficiência dos sistemas de aquecimento ambiente e de águas quentes 

sanitárias é urgente em muitas instituições, através da substituição dos equipamentos por 

novos mais eficientes e com um retorno do investimento atrativo, e maior compromisso com 

a eficiência energética, por parte da direção e gestão dos lares. Apesar dos benefícios das 

melhorias, existem várias barreiras à sua introdução nos lares de terceira idade, comuns à 

maioria dos países. À excepção da Alemanha, a principal barreira é a falta de capital para 

investimento, e a segunda mais significativa, apontada por todos os países, é a falta de 

informação útil, informação fiável e de qualidade. 

 

Fonte: Identification of Needs and Obstacles, disponível para download em: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications  

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

As Melhores e as Piores Práticas nos Lares de Terceira Idade 

 

Para atingir a meta de redução de 20% até 2020 no consumo de energia, a União Europeia 

precisa de intensificar os seus esforços na promoção da eficiência energética. Poupar 1 kWh 

de energia é dez vezes mais barato do que produzir o mesmo kWh, por isso, os lares de 

terceira idade devem começar a implementar medidas para melhorar a eficiência energética 

das suas instalações. Estas medidas podem ser de muito simples implementação ou mais 

complexas, podem ser melhoramentos técnicos ou apenas alterações comportamentais. Do 

ponto de vista financeiro, estas medidas podem ser muito baratas ou mesmo não ter custos, 

no caso de alteração dos hábitos, ou serem investimentos mais consideráveis, ainda que a 

maior parte das medidas apresente retornos do investimento relativamente curtos. Todas as 

medidas de melhoria da eficiência energética possibilitam poupanças de energia com a 

consequente redução nas emissões de CO2, e redução na fatura da energia, sem alterar os 

níveis de conforto dos idosos. Além das medidas de eficiência energética, há que mencionar 

a aplicação das energias renováveis, em particular os painéis solares térmicos, como uma 

boa medida, que ainda carece em muitas instituições. Com o objetivo de ajudar os lares de 

terceira idade neste desafio de melhorar a eficiência energética sem condicionar as 

condições de conforto, o projeto Save Age reuniu um conjunto de práticas que foram 

qualificadas em boas e más práticas, de acordo com critérios de eficiência energética 

definidos no âmbito do projeto. 

 

Foram vários os tópicos selecionados para as melhores práticas existentes nos lares de 

terceira idade. Algumas tecnologias foram identificadas em vários países e em várias 

instituições, o que pode ser entendido como um indicador com grande potencial para ser 

considerado por outros lares, de forma a melhorar o seu desempenho energético. Contudo, 

devem também ser considerados e analisados todos os outros tópicos, que podem ser mais 

adequados para ser implementados na sua instituição. 

 

  
Coletores solares instalados na Grécia e iluminação LED em Portugal 

 



 

 

 

 

A utilização de sistemas de aquecimento solar, foi a melhor prática mais vezes 

mencionada. Normalmente estes sistemas são apenas utilizados para a produção de água 

quente, mas por vezes, são também utilizados para aquecimento ambiente, apesar do seu 

rendimento não ser tão elevado nestes casos. As melhores práticas que a seguir se indicam 

são bastante comuns: sistemas de gestão de energia para controlar o consumo de 

energia do edifício em tempo real e de acordo com as necessidades; renovação do sistema 

de iluminação para lâmpadas, armaduras e balastros mais eficientes, e introdução de 

sistemas de controlo; lavandaria, no que diz respeito à quantidade de roupa e de água 

usada todos os dias, assim como o desvio das cargas e adequação da oferta com a procura, 

cuidado na seleção dos equipamentos, e procura de maneiras mais inteligentes (e mais 

sustentáveis) de secar a roupa, como por exemplo ao ar livre; sistemas de energia 

renováveis e eficientes com o objetivo de sustentabilidade, inovação tecnológica, 

reduzindo a utilização de combustíveis fósseis através de uma combinação de medidas 

ecológicas como sistemas solares, cogeração, bombas de calor eficientes, equipamentos 

eficientes, etc.  

 

Tal como aconteceu para as melhores práticas, as piores práticas encontradas nos lares 

visitados foram também identificadas, de acordo com os tópicos (cargas/utilizações) 

definidas para os lares de terceira idade. De igual modo, algumas tecnologias foram 

identificadas mais vezes do que outras. Isto pode ser interpretado como um ponto crítico, 

uma área com potencial de intervenção interessante a fim de alcaçar a eficiência energética.  

 

As piores práticas mais vezes mencionadas estão relacionadas com o aquecimento, que 

não deve ser feito com recurso a combustíveis fósseis (gás e gasóleo) nem eletricidade, mas 

sim recorrendo a biomassa e coletores solares. Os espaços desocupados não devem ser 

aquecidos, daí que devem existir termostatos que permitam uma regulação independente 

em cada divisão. As portas e janelas devem estar fechadas sempre que o aquecimento está 

ligado. Outras más práticas também comuns, incluem: ventilação manual, não controlada, 

que a maior parte das vezes é feita sem desligar o aquecimento; ar condicionado 

constituído por vários aparelhos de distribuição (multi-split) e com uma temperatura pré 

definida muito elevada, sem possibilidade de ligar/desligar localmente; questões de 

comportamento, como não desligar os equipamentos que não estão a ser utilizados, e falta 

de cuidado na utilização dos equipamentos da lavandaria e da cozinha, que acarretam 

desperdícios enormes de energia; envolvente deficiente, quer na espessura do isolamento 

usado, a existência de pontes térmicas e utilização de janelas simples e sem corte térmico. 

 



 

 

 

 

  
Sistema de ar condicionado descentralizado em Itália and janelas abertas na estação de aquecimento 

na Eslovénia 

 

São várias as formas de ser energeticamente eficiente, com inúmeras possibilidades de 

medidas e ações que podem ser implementadas para reduzir os consumos de energia sem 

reduzir os níveis de conforto a que estamos habituados. Do leque de opções é preciso 

analisar quais as mais adequadas a cada estabelecimento, de acordo com o clima, a 

localização, o tipo de edifício, etc. Por exemplo, uma medida muito eficaz em Portugal, 

aquecimeto solar térmico, pode não ter um impacto tão interesante na Suécia, onde o 

número de horas de sol é substancialmente mais reduzido. 

 

Fonte: Best and Worst Practices, disponível em:  
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Avaliação das Poupanças de Energia 

 
Um dos objetivos do projeto Save Age inclui o cálculo do consumo de energia nos lares de 

terceira idade, na Europa e avaliação do potencial de poupanças de energia. Num cenário 

ideal, a ferramenta de benchmark ajudar-nos-ía a extrapolar os dados adquiridos  (graus-

dia de aquecimento, área útil, ano de construção, número de residentes e número de 

funcionários) e estimar o potencial de poupanças. No entanto, compilar dados como 

graus-dias de aquecimento, e ano de construção do edifício revelou-se um processo muito 

demorado e com um elevado grau de incerteza. Assim, a avaliação do potencial de 

poupanças de energia foi baseado em dados estatísticos relativos ao número de lares de 

terceira idade em cada país, e número de idosos residentes em lares.  

 

A poupança de energia é calculada como sendo a redução do consumo atual de energia, 

assumindo que as condições de conforto internas desejadas são garantidas. A taxa de 

poupança de energia depende de cada edifício e está condicionada às decisões dos gestores 

do edifício e à disponibilidade financeira para investir em eficiência energética. A reabilitação 

energética dos lares deve seguir os procedimentos anunciados na seguinte figura, não 

esquecendo que deve prever um processo contínuo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procedimentos para uma reabilitação dos edifícios dos lares da terceira idade 

 

Ter conhecimento 
sobre os consumos de 

energia 

Registar os consumes 
de energia 

Estabelecer metas de 
consumos de energia 

Implementar a 
reabilitação energética 

dos edifícios 

Avaliar o desempenho 

Implementar a 
reabilitação energética 

 
 

 
 

Encontrar soluções 
técnicas adequadas 

Definir os recusros 
financeiros disponíves  

Estabelecer metas de 
consume de energia 



 

 

 

 

Como a seleção da medida de melhoramento energético que mais se adequa à situação deve 

ser objeto de estudo para cada lar, algumas possíveis intervenções foram registadas e 

apresentadas na tabela seguinte. Esta lista de medidas é apenas indicativa das intervenções 

de melhoramento que é possível efetuar nos lares da terceira idade, não sendo de todo uma 

lista exaustiva. 

 
Categoria Intervenção 

1 – mudança de 

comportamento 

Desdobráveis, informação regular, comparação dos consumos  

Seminários e informação/aconselhamento pessoal  

Técnicas de gestão de energia 

2 – pequenos/médios 

investimentos 

Substituição dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-

condicionado, por sistemas de elevado rendimento 

Instalação de isolamento, quer pelo interior quer pelo exterior 

Instalação de isolamento do telhado/sótão 

Instalação de dispositivos apropriados de sombreamento 

Instalação de lâmpadas e luminárias de elevado desempenho 

energético  

Instalação de sistemas de recuperação de calor 

Instalação de ventoinhas de teto, e sistemas de energia renováveis  

Substituição dos vidros e sistemas de frenestração (janelas e portas) 

Instalação de sistemas de gestão de edifícios 

3 – grandes investimentos Combinação de várias medidas acima apontadas 

 

O potencial de poupança de energia global baseia-se nos resultados de referência 

apresentados pela ferramenta de benchmark desenvolvida, e a diferença aritmética entre os 

valores disponíveis e o valor médio dos países correlacionados. A precisão dos calculos é 

baseada no número de variáveis de entrada de dados disponíveis. A tabela apresenta 

valores de poupanças possíveis para três cenários diferentes: A - péssimista, B – intermédio 

e C – otimista. 
 Dados 

atuais 
Cenários energéticos 

A B C 

Consumo final de energia em 
kWh/residente/ano 

 
13,158 

 
11,250 

 
10,526 

 
9,441 

Redução do consumo final de energia em 
kWh/residente/ano 

  
1908 

 
2632 

 
3717 

Redução do consumo final de eneria em %  
 
 

 
14.5% 

 
7,343 

 
20% 

 
10,128 

 
28.25% 

 
14,306 

Conservação de energia total 

(GWh/ano) 

 
Se pretende consultar a avaliação das poupanças de energia para o seu país, por favor visite 
o sítio www.saveage.eu. 

 
Fonte: Energy Saving Assessment, disponível em: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications. 

http://www.saveage.eu/
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

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  

 

 


