
 

 

 

 

 

 
 

Newsletter No. 4       Abril 2013 
 
 

Editorial 

 
 

O projeto SAVE AGE junta 13 parceiros de 10 países Europeus e 100 lares de terceira 
idade. O projeto demonstrou ser a iniciativa Europeia mais importante no que diz 
respeito à eficiência energética em instituições de terceira idade. Ao longo do projeto, 

os parceiros aperceberam-se de que a eficiência energética é uma temática muitas 
vezes negligenciada, pelo que o potencial de poupanças é muito elevado. 

 
Uma vez que o nosso projeto está a chegar à sua fase final, esta nossa última 
newsletter irá dar a conhecer a conferência de imprensa final e alguns resumos 

interessantes das atividades realizadas em quatro dos países participantes, 
nomeadamente Grécia, Portugal, Itália e Eslovénia. 

 
Para mais informação sobre o projeto SAVE AGE por favor visite www.saveage.eu.  
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Observações na Conclusão do Projeto SAVE AGE 

 

O objetivo do projeto SAVE AGE é aumentar a eficiência energética nos Lares, aumentando a 
consciencialização entre os diretores, empregados e residentes. As nossas análises 
demonstraram que existe, de facto, uma falta de consciência a este nível e que geralmente 

há uma grande relutância em adquirir novas tecnologias. A principal preocupação na gestão 
dos Lares verifica-se ao nível dos cuidados a ter com os idosos, descurando a questão 

energética, sendo que nenhuma impede ou entra em conflito com o outro. 
 
Concluímos que existem grandes diferenças entre os países Europeus relativamente à 

temperatura ambiente nos quartos. Caso as normas Europeias fossem aplicadas, poder-se-
iam alcançar poupanças consideráveis. Em um quarto dos Lares analisados, as luzes estão 

permanentemente ligadas, mesmo que ninguém esteja a usufruir delas. O comportamento 
mais ineficiente verifica-se na ventilação dos quartos quando é realizada com o aquecimento 
ou arrefecimento ligado. Por incrível que pareça, esta prática é feita em metade dos Lares! 

    
O conhecimento sobre eficiência energética foi melhorado com a implementação de 20 

workshops e formações nos países do SAVE AGE com o registo de mais de 540 participantes. 
Os conteúdos sobre as aplicações práticas deste conhecimento estão disponíveis online 
sendo uma biblioteca das melhores técnicas disponíveis para diferentes categorias 

individuais: ar condicionado, sistemas de ventilação, sistemas de aquecimento, máquinas de 
lavar e secar, iluminação, gestão de energia, etc. 

 

                         
Pendentes de portas criativos (Itália), Workshop em Portugal (centro) Eddie, o urso polar (Alemanha) 

 
Baseado nos resultados da análise energética, o projeto SAVE AGE está agora focado em 

medidas para melhorar o nível de consciência energética e o comportamento dos 
empregados e residentes. Foi discutida, com os Lares contactados, a integração de possíveis 
soluções na sua rotina diária. 

 
Nos últimos meses, os parceiros têm estado a proporcionar trabalho de consultadoria aos 

Lares, bem como distribuir sinais visíveis e materiais promocionais para uma maior 
consciencialização. Uma ferramenta de benchmark, para calcular e comparar alguns 
indicadores de consumo dos Lares, está disponível no site do projeto www.saveage.eu. 

http://www.saveage.eu/


 

 

 

 

 

Conferência de Imprensa Final – Liubliana, 4 Abril 2013 

 

A conferência de imprensa final foi realizada no dia 4 de Abril de 2013 em Liubliana. 
Estiveram presentes 78 participantes com o intuito de saber mais sobre os resultados do 
projeto e futuras possibilidades de cooperação. 

 

       
Participantes da Conferência de imprensa (esquerda), Darko Ferčej (centro) e Laure Deschaintre (direita) 

 

No início da conferência, Darko Ferčej da E-zavod, parceiro-líder do projeto, apresentou a 
base e pressupostos do SAVE AGE, os seus objetivos, atividades, e resultados. Os 
locutores seguintes: Laure Deschaintre (Solites, Alemanha), Daniellle Raspini (ASP 

Martelli, Itália), e Boris Koprivnikar (ASIS, Eslovénia) apresentaram a situação energética 
atual nos Lares dos seus países e várias boas práticas interessantes relativamente a: 

campanhas sobre medidas de visibilidade; ações piloto de visibilidade; e um sistema de 
informação abrangente para gestão de energia. A conferência foi concluída por Pau Garcia 
Audi da EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation), ao apresentar a 

Chamada da IEE (Intelligent Energy Europe) para Propostas 2013. 
       

       
Danielle Raspini (esquerda), Boris Koprivnikar (centro) e Pau Garcia Audi (direita) 

 
A conferência de imprensa contou com jornalistas, representantes dos Lares Eslovenos, 

gestores de energia e consultores, representantes de organizações não-governamentais, 
etc.; todos eles ficaram bastante satisfeitos com a conferência transmitindo-nos um 
feedback bastante positivo.  

Para mais informação, por favor visite-nos em www.saveage.eu.  

http://www.saveage.eu/


 

 

 

 

 

Experiências dos Parceiros 

 

Grécia 
 
Um apoio continuado tem sido oferecido aos vários Lares na Grécia para se poupar energia. 

Este apoio a diretores, empregados e residentes proporcionou um esclarecimento sobre a 
matéria, levando às ditas poupanças. Foram elaborados planos de ação detalhados para 

potenciar e ajudar a eventuais investimentos energéticos.  
 
Um caso de sucesso, que resultou deste apoio, verificou-se no Lar da Igreja Katerini 

Metropolis. Aqui foram tidas em consideração as necessidades reais do Lar, bem como a 
escalada do preço da eletricidade que se tem verificado na Grécia. Uma auditoria energética 

detalhada permitiu identificar várias opções para se poupar energia. Adicionalmente, foram 
analisadas possibilidades de investimento, o que levou à concretização do apoio por parte do 
Programa de Desenvolvimento Rural Grego. O investimento incluiu a instalação de painéis 

fotovoltaicos, sistema de aquecimento eficiente, equipamento de cozinha eficiente e 
máquinas de lavar e secar energeticamente eficientes. 

 

         
Sinais visíveis (esquerda) Painéis fotovoltaicos (direita)  

 
Um outro Lar instalou igualmente um sistema fotovoltaico para produção de eletricidade, 
coletores solares para aquecimento de águas sanitárias, e converteu o sistema de 

aquecimento com alimentação a gás natural em vez de gasóleo. Adicionalmente, alguns 
Lares procederam a grandes projetos de remodelação (orçamento: cerca de 2,5 Milhões €) 

ou apontaram baterias a outras ações de eficiência energética (cerca de 30 mil €) com a 
ajuda de donativos, ou então de capital que resultou da poupança alcançada por medidas de 
eficiência energética implementadas anteriormente. 



 

 

 

 

Portugal 
 
Em Portugal, foram organizados 5 workshops em 5 Lares de Terceira idade. Engenheiros 

eletrotécnicos apresentaram conceitos energéticos e algumas boas e más práticas utilizando 

analogias simples. No final dos workshops, os participantes foram encorajados a jogar o 

“Jogo de Eficiência Energética”. Este foi criado para aferir se se conseguiu passar a 

mensagem, de modo a alterar comportamentos no futuro. O jogo consistiu num “tabuleiro” 

computadorizado, onde três equipas tinham que encontrar o caminho para a eficiência, 

realizando vários desafios e acertando em diversas questões. Este ambiente lúdico ajuda a 

uma maior predisposição cognitiva, cimentando mais facilmente a informação transmitida. 

 

 
Tabuleiro de jogo (esquerda) sinais autocolantes (direita) 

 

Os participantes receberam no final autocolantes com mensagens de eficiência e um puzzle 

magnético (prémio para a “equipa vencedora”) para espalhar pelo Lar, lembrando assim as 

pessoas para: fechar as portas de modo a manter a temperatura interior; desligar as luzes 

quando não estiver ninguém no compartimento; desligar a TV no botão (não no comando); 

utilizar o elevador só mesmo em caso de real necessidade; e não deixar a água a correr. 

Todos os autocolantes têm dizeres que brincam um pouco com o sentido das palavras. O 

autocolante da iluminação tem a particularidade de possuir letras fosforescentes, assim, 

quando a pessoa desliga o interruptor, brilharão no escuro agradecendo a ação. É um tipo 

de reforço positivo. Não estamos a dizer o que têm de fazer, estamos a agradecer por o 

terem feito. 

Verificámos que os diretores dos Lares têm bastante interesse na questão da eficiência 
energética e que estão dispostos a melhorar as suas instalações. Em todos os workshops 

tivemos uma boa interação com os participantes, tendo colocado várias questões e feito 
diversos comentários sobre as suas práticas, explicando porque as faziam. 



 

 

 

 

Itália 
 
De forma a disseminar os resultados do SAVE AGE e aumentar a consciencialização nos 
Lares, foi decidido criar algumas ferramentas. Preparou-se, assim, um calendário gráfico 

onde em cada mês se chamava a atenção para uma medida de eficiência energética. 300 
cópias foram imprimidas e enviadas para os Lares Italianos. Preparou-se igualmente um kit 

com pendentes de portas, uma pasta com conselhos energéticos para os diretores e outra 
com conselhos para os empregados. Tendo em conta os resultados da análise realizada aos 
Lares pelo SAVE AGE, verificou-se que as áreas mais críticas são a lavandaria e a cozinha, 

pelo que se decidiu dar mais ênfase aos equipamentos e pessoal associado a estas áreas. 
 

             
Calendário SAVE AGE (esquerda), stand na Autumnia (centro), sinal visível (direita) 

 

Para disseminar os resultados do SAVE AGE foram publicados artigos em alguns jornais e 
magazines Italianos e realizadas várias reuniões com orgões de decisão e empresas de 

consultadoria de energia. Em 2011, participou-se na Autumnia (exibição dedicada ao 
ambiente, agricultura e alimentação) em Florença, com um stand próprio, distribuindo os 

materiais do SAVE AGE e boas práticas.  
 
De modo a fortalecer a cooperação intergeracional, decidiu-se promover a eficiência 

energética em escolas públicas, em Florença. Pediu-se ajuda às crianças para slogans e 
desenhos que pudessem lembrar empregados e residentes a ter um comportamento 

energeticamente eficiente. O resultado foram sinais visíveis bastante criativos e 
interessantes. 
 

Em Itália, o projeto SAVE AGE alcançou bastantes pessoas; desde os lares participantes no 
projeto, a outros lares e escolas. É expectável que pelo menos três Lares alcancem uma 

redução do seu consumo de energia entre 25 a 30%, até 2014; tudo graças a este projeto e 
à implementação das medidas de eficiência energética aconselhadas e transmitidas. 



 

 

 

 

 

Eslovénia 
 

Vários Lares Eslovenos já se aperceberam da importância da eficiência energética e 
aderiram ao sistema central de gestão energética pela Associação de Instituições Sociais da 

Eslovénia. O sistema foi estabelecido no âmbito do projeto SAVE AGE em Janeiro de 2011. 
Neste momento, 22 Lares estão envolvidos ativamente no sistema. A base para a avaliação 
energética, ambiental e custo-eficiente é representada por um sistema de informação 

chapéu-de-chuva para a gestão de energia – CSRE. 
 

    
 

O custo de implementação do sistema de gestão energética e outras medidas conjuntas (tais 
como contratos energéticos conjuntos, otimização do acesso à rede, supervisão da precisão 

das contas detalhadas, etc.) são negligenciáveis tendo em conta o resultado que se 
consegue obter. Em média, as poupanças para uma organização individual são 8 vezes 
maiores do que o custo do projeto.  

 

            
 
De forma a melhorar o comportamento energético dos empregados e residentes, decidiu-se 

preparar sinais visíveis para serem usados nos Lares. Com a ajuda de estudantes do curso 
superior de Comunicação Gráfica e Interativa, criaram-se materiais que pudessem lembrar 
os empregados e residentes a terem um comportamento energeticamente eficiente.  

 
A Associação de Instituições Sociais da Eslovénia dedicou bastante tempo e esforço para 

melhorar a situação energética nos Lares Eslovenos. A consciencialização da eficiência 
energética irá continuar a aumentar com a aplicação de novas medidas, verificação 
continuada, relatórios de casos de sucesso, auditorias e comparações (benchmarking). 



 

 

 

 

 

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  

 

 


