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I – NOTA INTRODUTÓRIA
Um dos principais desafios que a sociedade moderna enfrenta é a gestão sustentada dos seus
recursos energéticos. Este desafio não se pode limitar à identificação de uma necessidade de
mudança de rumo no paradigma energético, mas deve necessariamente passar pela definição
do modo como essa mudança pode e deve ser realizada, garantindo o progresso social, o
equilíbrio ambiental e o sucesso económico da sociedade.
Um dos objectivos que se coloca ao país, diz respeito à liderança no cumprimento dos
objectivos estabelecidos em matéria de energias renováveis até 2020. O Plano Tecnológico
para a Energia e a Estratégia de Lisboa – Novo Ciclo integraram objectivos muito ambiciosos de
desenvolvimento de energias renováveis, bem como objectivos associados à promoção da
eficiência energética e à redução de emissão de gases com efeito estufa.
A forma como utilizamos a energia de que dispomos é uma questão chave neste processo, e
por isso, o aumento da eficiência energética das operações nas empresas é imprescindível
para se atingirem os objectivos do novo modelo de desenvolvimento, tanto pela diminuição da
intensidade energética global, como pelo aumento dos respectivos resultados económicos.
Neste contexto, o Município de Esposende elaborou, em 2007, um documento estratégico - o
Plano de Gestão Sustentável de Energia - que teve como principal objectivo criar uma
estrutura documental que auxiliasse as decisões da autarquia relativamente à gestão do
aspecto ambiental Energia, nas suas distintas vertentes.
Com a definição das principais estratégias de intervenção a este nível, foram estabelecidas
várias medidas e acções, cuja complexidade e diversidade implicaram a conjugação de esforços
e o estabelecimento de parcerias bem como a utilização de instrumentos de financiamento
disponíveis.
Em 2008 e em 2009 deu-se início à implementação do Plano de Acções, com a necessária
articulação de esforços ao nível dos vários serviços internos da autarquia de Esposende.
Contudo, a realidade nacional e comunitária tem vindo a exigir novos e contínuos esforços no
combate às alterações climáticas, tornando-se por isso fundamental que o concretizar do
potencial de poupança seja um elemento fundamental da política para a energia estabelecida
e adoptada localmente.
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010 de 15 de Abril estabelece e aprova a
Estratégia Nacional para a Energia, que prevê a criação de medidas que potenciem as energias
renováveis, e que reúna as condições favoráveis à promoção da eficiência energética,
tornando o consumo energético em Portugal mais racional e eficiente, principalmente no que
se refere ao consumo directo dos derivados de petróleo, consolidando o objectivo de redução
de 20% do consumo de energia final em 2020.
Assim, e atendendo aos novos objectivos que se colocam na politica energética, bem como às
competências que a Esposende Ambiente passou a assegurar em 2010, nomeadamente com a
elaboração de planos estratégicos e de gestão relativos às várias áreas de intervenção do
município em matéria de ambiente e consequente implementação dos planos de acção,
considerou-se pertinente uma revisão e alargamento do âmbito do Plano de Gestão
Sustentado de Energia inicialmente elaborado, dando origem a um novo documento adiante
designado por Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética do Município de Esposende.
Página 5 de 73

Pretende-se que este novo documento adapte e actualize o anterior, definindo Eixos e
Programas de Intervenção a nível local capazes de mobilizar a comunidade, bem como os
responsáveis pela elaboração de politicas locais a todos os níveis de governação, promovendo
o aumento da eficiência energética, apostando nas energias renováveis e na redução de CO2,
gerando consequentes benefícios para a sociedade.
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II – SÍNTESE DA SITUAÇÃO ENERGÉTICA EM PORTUGAL
A disponibilidade de recursos energéticos endógenos em Portugal,
nomeadamente de petróleo, carvão e gás, é muito reduzida, o que conduz a
uma elevada dependência energética do exterior, designadamente no que diz
respeito às importações de fontes primárias de origem fóssil. Desta forma, a
mudança de paradigma torna-se fundamental, com o aumento da contribuição
das energias renováveis, nomeadamente a hídrica, a eólica, a solar, a
geotérmica, e a biomassa (sólida, líquida e gasosa).
A dependência energética de Portugal tem vindo a decrescer entre 2005 a
2009, apesar de ter sofrido um ligeiro agravamento no ano de 2008

O
petróleo
representa
quase metade do consumo
total de energia primária,
em Portugal.

relativamente a 2007. O petróleo mantém um papel essencial na estrutura de
abastecimento, tendo representado 48,7% do consumo total de energia
primária em 2009, contra 51,6% em 2008. Por sua vez, o gás natural
contribuiu, no último decénio, para diversificar a estrutura da oferta de
energia e reduzir a dependência exterior em relação ao petróleo.
Tem-se registado uma evolução positiva no mix energético, sendo que o gás
natural representou, em 2009, 17,5% do total do consumo de energia primária
contra 17,0% em 2008. Já o consumo de carvão foi, em 2009, 11,8% do total
do consumo de energia primária. Contudo, considerando o impacto nas
emissões de CO2 , prevê-se nos próximos tempos uma redução progressiva do
peso do carvão na produção de electricidade.

Verifica-se um aumento do
consumo de gás natural e
de fontes de energia
renováveis.

Em 2009 o contributo das energias renováveis no consumo total de energia
primária aumentou, registando um valor de 20% em relação aos 17,7% de
2008. Por outro lado, o crescimento da potência instalada em fontes de
energias renováveis nos últimos anos, para produção de electricidade, tem
sido uma evidência. No ano de 2009, Portugal atingiu 9207 MW de potência
instalada sendo 4876 MW em hídrica, 578 MW em biomassa, 3608 MW em
eólica, 30 MW em geotérmica e 115,2 MW em fotovoltaica. Ainda em 2009, a
energia final atingiu o valor de 17499 ktep, tendo-se verificado uma redução
de 3% face a 2008. Neste cenário, verificou-se uma diminuição do consumo de
2,8% de petróleo, de 0,9% em electricidade e de 8,4% de gás natural.
Os sectores de Indústria e Transportes são responsáveis por um

grande

consumo de energia final, onde em 2009 o peso do consumo dos principais
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A Industria e os Transportes
são responsáveis por um
grande consumo de energia
final.

sectores de actividade económica relativamente ao consumo final de energia,
foi de 27,5% na Indústria, 38,4% nos Transportes, 18,3% no Doméstico, 12,2%
nos Serviços e 3,6% nos outros sectores (onde se inclui a Agricultura, Pescas,
Construção e Obras Públicas). O sector doméstico regista assim, um aumento
do consumo de energia eléctrica por unidade de alojamento (2630
kWh/alojamento em 2009 contra 2510 kWh/alojamento em 2008). No que diz
respeito às formas de energia utilizadas, tem-se vindo a verificar uma
diminuição nos consumos dos produtos de petróleo e um aumento do gás
natural.
Nos anos de 2008 e 2009, Portugal continuava a ser um dos países da UE com
menor consumo de electricidade per capita. Em 2008 este consumo foi de
4822 kWh, correspondendo ao 20º lugar dos países europeus e em 2009 o
consumo de energia final per capita foi de 1,64 tep/habitante.
Em 2010 Portugal ultrapassou os objectivos definidos em eficiência energética,
cumprindo ainda 37% das metas estabelecidas para 2015 no Plano Nacional de
Acção para a Eficiência Energética (PNAEE). O valor da eficiência energética

Objectivos definidos para a
eficiência
energética,
ultrapassados por Portugal,
em 2010.

alcançado foi de 657 mil toneladas equivalentes de petróleo (tep), uma
economia de dimensão sensivelmente idêntica ao consumo estimado de
combustíveis na auto-estrada entre Lisboa e o Porto, durante dois anos. Numa
perspectiva financeira, refere-se que a eficiência energética alcançada equivale
a uma redução de 4,9 milhões de barris de petróleo, o que, a preços correntes,
significa uma economia anual superior a 350 milhões de euros na factura
energética com o exterior.
Estes resultados podem ser indicadores do facto de que os portugueses estão
mais sensíveis para as questões da eficiência energética nos seus edifícios de
residência e de trabalho, que utilizam mais e melhor os transportes públicos, e
que na indústria energeticamente mais intensiva, se começam a registar bons
resultados decorrentes das medidas de eficiência implementadas.
Até ao momento as melhores taxas de execução estão concentradas na área
Residencial e Serviços, que apresenta excelentes resultados nos programas de
renovação de iluminação e equipamentos, energia solar e certificação
energética de edifícios. Os resultados obtidos devem-se fundamentalmente à
execução obtida no programa Renove Casa e Escritório, onde Portugal é um
dos países com maiores quotas de iluminação eficiente. Por outro lado, tem-se
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Bons
resultados
nos
Programas de renovação de
iluminação e equipamentos,
utilização de energia solar e
certificação energética de
edifícios .

verificado que os equipamentos de linha branca adquiridos pelos
consumidores são hoje maioritariamente de alta eficiência energética.
Relativamente à área de Transportes, foram contabilizados 226 mil tep,
fazendo-se especial referência ao Programa Mobilidade Urbana, relacionado

Programa Mobi.E, com uma
rede à escala nacional de
pontos de carregamento.

com a utilização de transportes públicos, e ao Programa Mobi.E, que diz
respeito ao transporte de passageiros e onde Portugal se posiciona como
pioneiro, ao ter uma rede, à escala nacional, de pontos de carregamento.
Quanto à Indústria, destacam-se as medidas de eficiência aplicadas nas
empresas de consumo intensivo de energia, com especial destaque nos
sectores alimentares, cerâmica, vidro e têxtil, tendo sido contabilizados 178
mil tep.
Relativamente aos Programas de Microprodução (térmicos e eléctricos) em
2010 registou-se a adesão de mais de 150 mil microprodutores térmicos,
metade dos quais registados nos últimos dois anos. A microprodução eléctrica
entra num novo ciclo, prevendo-se que mobilize cerca de

70 mil novos

microprodutores até 2020.
Actualmente, a área do Estado é aquela que necessita de uma dinâmica mais
forte e efectiva, registando pouco mais de 10 mil tep contabilizados.
Por sua vez, também a área de Comportamentos Sociais, com 28 mil tep,
apresenta um nível de execução abaixo dos objectivos definidos.
Para melhorar estes valores e promover a eficiência energética no Estado, foi
lançado o programa Eco.AP, que tem como objectivo aumentar em 20% a
eficiência energética na Administração Pública, esperando-se igualmente um
contributo significativo por parte do programa de incentivos na área da
iluminação pública eficiente, recentemente lançado e apoiado pelo QREN.
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Sector do Estado com
resultados
pouco
expressivos.
Programa
Eco.AP tem como objectivo
aumentar em 20% a
eficiência energética da
Administração Pública.

III – OBJECTIVO E ÂMBITO DO PLANO
O Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética do Concelho de Esposende
pretende fazer uma revisão ao já elaborado Plano de Gestão Sustentado de
Energia, em vigor desde 2007, e do qual resultou a implementação de algumas
medidas preconizadas ao nível do respectivo Plano de Acções.
Com a elaboração deste novo documento pretende-se actualizar a informação
crescente no domínio da gestão sustentada de energia, que dará origem a uma
inevitável revisão e alargamento dos principais objectivos, áreas de actuação,
medidas e acções, que Esposende pretende implementar até 2020. A
caracterização dos consumos energéticos municipais, torna-se, por isso,
fundamental, para que a definição de metas concretas ao nível da redução dos
consumos, bem como de emissões de CO2 associadas ao sector da mobilidade,
da gestão energética de edifícios e do incremento na utilização de fontes de

Torna-se
fundamental
conhecer e perceber como,
quando e onde é que a
energia é utilizada em
Esposende.

energia renováveis seja uma realidade possível. Só conhecendo onde, como,
porquê e quando a energia é utilizada em Esposende, é que será possível criar
um instrumento capaz de ajudar na tomada de decisão para uma política
energética municipal integrada.
A alteração dos hábitos e comportamentos da comunidade é fundamental,
onde o recurso à sensibilização e educação ambiental para a adopção de boas
práticas ambientais será uma aposta, a par da implementação de medidas de
cariz mais técnico. O cumprimento dos objectivos e a implementação de
medidas previstas no presente Plano implicará, inevitavelmente,

Reduzir consumos e
emissões de CO2.

algum

esforço financeiro, quer ao nível do investimento municipal e privado, como
ao nível de contratos programa de âmbito comunitário.
Pretende-se criar uma sociedade ambientalmente sustentável, onde a
delegação de competências e responsabilidades tem que ser distribuída por
toda a comunidade e agentes, na procura de um ambiente equilibrado,
saudável e com melhor qualidade de vida.
Assim sendo, o Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética pretende
constituir-se como um elemento chave na estruturação da gestão energética
municipal, dando continuidade aos objectivos preconizados no documento
agora em revisão, disponibilizando informação relevante neste domínio e
apresentando as principais estratégias preconizadas até 2020.
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Aumentar a
eficiência
energética no concelho de
Esposende.

IV - CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE ESPOSENDE
O concelho de Esposende, situado a Norte de Portugal, pertence ao distrito de Braga e é o
único que tem território litoral, com uma extensão de 18Km. É limitado a norte pelo concelho
de Viana do Castelo, a sul pelo concelho da Póvoa do Varzim e a nascente pelo concelho de
Barcelos.

Com uma área de 95.18km, é constituído por 15 freguesias sendo de maior

dimensão a de Marinhas com 11,7 km² e a mais pequena a freguesia de Esposende com
1,85km². Esposende é atravessado a sul pelo rio Cávado e é limitado a norte pelo Rio Neiva.
Em termos coreográficos, o concelho é caracterizado por uma Planície litoral, entre a freguesia
de Apúlia e a freguesia de S. Paio de Antas, com níveis de altitude pouco variáveis e com cotas
muito baixas. Entre as freguesias de S. Paio de Antas e Palmeira de Faro a Arriba limita a
nascente a plataforma litoral com uma altitude média de 200 metros. Por sua vez, no Planalto
interior as altitudes chegam aos 280 metros.
O concelho de Esposende enquadra-se na sub-região estatística NUT III Cávado e registou, no
ano de 2010, 35.552 habitantes, sendo que a maior densidade populacional se verifica nas
freguesias de Esposende e Mar (com 1876 habitantes por m2 e 543 habitantes por m2
respectivamente) e a menor densidade populacional nas freguesias de Rio Tinto e Vila - Chã
(153 habitantes por m2 e 169 habitantes por m2 respectivamente).
Esposende é um município onde predominam as áreas medianamente urbanas, e apesar do
forte contexto agrícola, verifica-se uma grande aptidão turística e a existência de uma
realidade industrial.

Figura 1 - Concelho de Esposende e eixos de circulação rodoviária do concelho

Página 11 de 73

V – SÍNTESE DA SITUAÇÃO ENERGÉTICA EM ESPOSENDE

Através da análise evolutiva dos dados do Instituto Nacional de Estatística
relativos ao consumo de energia em Esposende, nos últimos anos é possível
verificar que o consumo de energia eléctrica registou um aumento progressivo
até 2006, onde os consumos atingiram valores máximos, tendo vindo a
decrescer ligeiramente nos anos seguintes. Grande parte do consumo de
energia eléctrica em Esposende diz respeito ao consumo doméstico, onde a
categoria “Edifícios residenciais” se assume como a grande responsável por
grande parte do consumo. Segue-se a categoria de “Edifícios e equipamentos
não

municipais

–

terciários”

e

as

categorias

“Edifícios

O Sector Residencial é
responsável pelo maior
consumo
de
energia
eléctrica em Esposende.

e

equipamentos/instalações municipais” e “Iluminação pública municipal”,
ambas com valores de consumos muito próximos.
Já no que diz respeito ao consumo de gás natural, Esposende registou até ao
ano de 2003 um forte crescimento no consumo, verificando-se nos últimos
anos um desacelerar do ritmo de crescimento do consumo.
Relativamente ao petróleo e respectivos derivados, verifica-se que o
combustível mais consumido no concelho tem sido o gasóleo, sendo que os
consumos de gasóleo rodoviário têm-se mantido relativamente estáveis.
Por fim, e desagregando os consumos finais de energia, verifica-se que o
vector energético mais consumido em Esposende corresponde aos
combustíveis fósseis, nomeadamente o gasóleo, seguindo-se o consumo de
energia eléctrica.
Para uma análise mais detalhada e descritiva da evolução dos consumos dos
vários vectores energéticos, em Esposende, poderá ser consultado o
documento elaborado em sede de pacto dos Autarcas e intitulado “Plano de
Acção para a Sustentabilidade Energética de Esposende”.
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VI – CONTEXTO E COORDENAÇÃO COM O QUADRO LEGAL NACIONAL

No âmbito do Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética do concelho de Esposende
pretende-se compilar e referenciar alguma informação relativa ao enquadramento legal
associado à gestão energética, com a referência aos documentos que possuem mais directa
ligação a esta temática.
A Estratégia Nacional para a Energia ( ENE 2020) foi aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril de 2010, que substitui a anterior Resolução do Conselho
de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro. Neste novo documento, o Governo definiu as
grandes linhas estratégicas para o sector da energia, com o objectivo de manter Portugal na
fronteira tecnológica das energias alternativas, potenciando a produção e exportação de
soluções com elevado valor acrescentado, que permitam diminuir a dependência energética
do exterior e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Esta Estratégia assenta sobre
cinco eixos principais, onde se desenvolvem e detalham os principais objectivos preconizados.
A ENE 2020 tem como principais objectivos:
a) Reduzir a dependência energética do País face ao exterior
para 74% em 2020, atingindo o objectivo de 31% da
energia

final,

contribuindo

para

os

objectivos

comunitários;
b) Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por
Portugal no contexto das políticas europeias de combate

OS CINCO EIXOS DA
ENE 2020
Eixo 1 – Agenda para a
competitividade, o crescimento
e a independência energética e
financeira.
Eixo 2 – Aposta nas energias
renováveis.

às alterações climáticas, permitindo que em 2020, 60% da
fontes

Eixo 3 – Promoção da eficiência
energética.

c) Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector

Eixo 4 – Garantia da segurança
de abastecimento.

electricidade

produzida

tenha

origem

em

renováveis;

das energias renováveis e da eficiência energética, criando
mais 121.000 postos de trabalho e proporcionando

Eixo 5 – Sustentabilidade
económica e ambiental.

exportações equivalentes a 400 M€;
d) Promover

o

desenvolvimento

sustentável

criando

condições

para

reduzir

adicionalmente, no horizonte de 2020, 20 milhões de toneladas de emissões de CO2,
garantindo de forma clara o cumprimento das metas de redução de emissões
assumidas por Portugal no quadro europeu e criando condições para a recolha de
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benefícios directos e indirectos no mercado de emissões que serão reinvestidos na
promoção das energias renováveis e da eficiência energética;
e) Criar, até 2012, um fundo de equilíbrio tarifário, que contribua para minimizar as
variações das tarifas de electricidade, beneficiando os consumidores e criando um
quadro de sustentabilidade económica que suporte o crescimento a longo prazo da
utilização das energias renováveis.

A ENE 2020 reforça a aposta nas renováveis, com clara definição de áreas de
desenvolvimento, com base em tecnologias já maduras e em novas áreas de
demonstração. Por outro lado, fomenta a inovação na eficiência energética,
nomeadamente através do investimento em redes inteligentes, na iluminação
e nos veículos eléctricos, permitindo reforçar o cluster industrial associado às
eólicas e criando clusters associados às novas tecnologias. Dado que o sector

ENE2020
Aposta no desenvolvimento
das energias renováveis, e
no aumento da eficiência
energética.

dos transportes representa um terço do consumo final de energia, absorvendo
cerca de metade do crude importado, a introdução dos veículos eléctricos é
fundamental para a redução da dependência externa. No horizonte 2020 a
aposta nos veículos eléctricos tem a ambição de substituir cerca de 10% dos
combustíveis actualmente consumidos no sector dos transportes rodoviários
por electricidade o que equivalerá a uma redução das importações de
aproximadamente 5 milhões de barris de petróleo pelo facto de a electricidade
que irá substituir esses combustíveis fósseis em 2020 ser maioritariamente de
origem renovável.

A Resolução de Conselho de Ministro n.º 2/2011 de 12 de Janeiro de 2011,
lança o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública – ECO.AP.
O lançamento deste programa tem como principal objectivo que os serviços e
organismos da Administração Pública consigam atingir um nível de eficiência
energética na ordem dos 20%, face aos actuais valores. No âmbito do ECO.AP,
e entre outras medidas, torna-se necessária a definição de um gestor local de
energia, responsável pela dinamização e verificação das medidas para a
melhoria da eficiência energética. Ainda no que diz especial respeito à gestão
municipal, este diploma prevê a promoção de um programa de aumento da
eficiência energética na iluminação pública, em articulação com o QREN.
Através da contratação de empresas de serviços energéticos (ESE) espera-se
potenciar a gestão racional dos serviços energéticos, esperando-se a redução
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Aumento de 20%
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Administração Pública.

na
na

da factura energética nos serviços e organismos públicos, a redução da
emissão de gases com efeitos de estufa. Com a implementação do ECO.AP
prevê-se também a implementação do barómetro da eficiência energética
destinado a divulgar os consumos energéticos de todos os edifícios e serviços,
selecção em cada Ministério. Ainda ao abrigo deste diploma, foi definido e

Gestor Energético
Municipal
Responsável pela
dinamização e
monitorização de medidas
que promovam a eficiência
energética.

identificado o gestor local de energia para o concelho de Esposende, que é o
responsável pela dinamização e verificação das medidas para a melhoria da
eficiência energética.
O Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE) – Portugal
Eficiência 2015 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
80/2008 de 20 de Maio e contempla um conjunto de medidas que tem como
objectivo alcançar, até 2015, uma melhoria da eficiência energética
equivalente a 10% do consumo final de energia. Este Plano considera quatro
áreas especificas e de carácter tecnológico, ao nível dos transportes,
residencial/servidos, industria e Estado, e três áreas transversais, associadas às
áreas dos comportamentos, fiscalidade, incentivos/financiamento. No que diz
respeito ao domínio do Estado, este documento prevê um conjunto de
medidas que incluem a certificação energética, a inclusão de critérios de
eficiência energética na aquisição de equipamentos, a limitação de edifícios de
classe eficiente na aquisição de novos edifícios para o Estado. Na sequencia
deste Plano, foi também publicada a Portaria n.º 1316/2010 que define a
estrutura de gestão do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética –
Portugal Eficiência 2015.
O Plano Nacional para as Alterações Climáticas aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 104/2006 de 23 de Agosto de 2006, posteriormente
alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 1/2008 de 4 de Janeiro
de 2008, vem definir um conjunto de medidas e politicas que prevêem o
controlo das emissões de gases com efeito estufa, nomeadamente nos
sectores da energia, dos transportes, das florestas, dos resíduos e da produção
de electricidade a partir de fontes de energia renováveis.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007 de 20 de Agosto de 2007
vem aprovar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável – 2015,
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bem como o seu Plano de Implementação, que integra até 2015 os diversos
documentos de planeamento estratégico do Governo.

Por sua vez, o Decreto lei n.º 78/2006 de 4 de Abril de 2006 aprova o Sistema
Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior de Edifícios,
que em conjunto com os Decretos Lei 79/2006 e 80/2006 prevêem a
obrigatoriedade de se implementarem mecanismos que garantam a melhoria
do desempenho energético e da qualidade do ar interior dos edifícios, sendo

RSECE
Edifícios de serviços com
2
áreas superiores a 1000m

que estes passam a ter um certificado de desempenho energético. Estes
diplomas vieram ainda trazer a criação de uma bolsa de peritos qualificados,
responsáveis pelas auditorias e pela emissão dos respectivos certificados de
desempenho energético. Neste domínio, destaca-se de forma muito particular
o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste domínio e no que diz
respeito aos edifícios municipais, onde a realização de diagnósticos energéticos
e da qualidade do ar interior resultou na elaboração de uma série de medidas
de racionalização energética e de melhoria da qualidade do ar interior em três
edifícios municipais de serviços e três escolas.

O Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER) elaborado
de acordo com o disposto na Directiva 2009/28/CE do parlamento Europeu e
do Conselho de 23 de Abril de 2009 fixa os objectivos nacional relativos às
quotas de energia provenientes de fontes de energia renováveis.

Para finalizar, faz-se ainda uma breve referência à Estratégia Nacional para as
Compras Públicas Ecológicas 2008-2010, aprovada pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 65/2007 de 7 de Maio e 2007 e que visa assegurar a
integração de critérios ambientais na contratação pública de aquisição de bens
e serviços. Neste domínio destaca-se a elaboração de um documento interno
do município, “Aquisições Públicas Ambientalmente Orientadas do Município
de Esposende” que destaca as questões de índole energética como uma das
principais estratégias de actuação, onde através de uma matriz de compras se
contemplam uma série de critérios ambientais e energéticos a ter em
consideração nas actividades do município.
Existem ainda outros diplomas que consagram medidas neste domínio, mas
que não estão descritos neste documento, pela sua ligação menos directa à
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gestão energética municipal. Não obstante esta situação, é efectuado um
acompanhamento constante da publicação e aplicabilidade dos diplomas legais
associados à gestão energética.
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VII – ORGANISMOS NACIONAIS QUE OPERAM NO SECTOR DA
ENERGIA

A questão energética tem vindo a assumir um papel fulcral na sociedade e na economia
Portuguesa, onde a criação de vários organismos e instituições possibilita a criação,
articulação, implementação e avaliação de politicas, medidas e projectos relevantes para este
sector. Apresentam-se de seguida as principais instituições que actualmente operam no
sector da energia em Portugal:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Tem como missão a implementação de políticas para o desenvolvimento, crescimento e
promoção da economia e da inovação, com vista ao fortalecimento do tecido empresarial e
seu posicionamento concorrencial.
DGGE - DIRECÇÃO GERAL DE GEOLOGIA E ENERGIA
É o órgão da Administração Pública Portuguesa com responsabilidade pela concepção,
promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, numa óptica
do desenvolvimento sustentável e de segurança do abastecimento energético.
ERSE – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS
É a entidade responsável pela regulação dos sectores do gás natural (GN) e da energia
eléctrica (EE).
INETI - INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Tem como missão promover a inovação tecnológica através da realização de I&DT e outras
actividades de Ciência e Tecnologia conexas.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL
Grupo empresarial que está orientado para as actividades de produção, distribuição e
comercialização de energia nos mercados ibérico e brasileiro.
GALP ENERGIA
A Galp Energia é a holding responsável pela reestruturação do sector energético em Portugal,
nas áreas do petróleo e do gás natural e detém a Petrogal e a Gás de Portugal.
ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA
Tem por finalidade promover e realizar actividades de interesse público na área da energia e
das respectivas interfaces com as demais políticas sectoriais.
RENAE - REDE NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE ENERGIA
É uma rede informal de cooperação constituída por todas as Agências de Energia e de
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Ambiente de âmbito municipal, regional e nacional.
SPES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENERGIA SOLAR
Tem como principal objectivo a divulgação junto do grande público das vantagens do uso das
Energias Renováveis, nomeadamente a Energia Solar. É a secção portuguesa da International
Solar Energy Association (ISES).
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA SOLAR
Dedica-se ao desenvolvimento e dinamização do mercado da energia solar térmica e
fotovoltaica em Portugal. É associada da Federação da Indústria Solar Térmica Europeia
(ESTIF).
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MINI – HÍDRICAS
Tem como principal objectivo implementar uma política que permita a Portugal atingir as
metas impostas pela directiva 2001/007/CE, relativamente à energia eléctrica de origem
renovável.
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VIII – PARTES INTERESSADAS NA GESTÃO SUSTENTADA DE ENERGIA
EM ESPOSENDE
Uma boa relação e articulação entre os vários parceiros municipais, regionais e nacionais, que
directamente ou indirectamente têm impacte ou influência na gestão energética de
Esposende, torna-se cada vez mais fulcral. A criação de redes de partilha com todas as partes
interessadas neste domínio é o primeiro passo para tornar possível a concretização e
implementação efectiva dos objectivos subjacentes à gestão sustentada de energia em
Esposende.
Destacam-se de seguida os principais grupos e organismos que têm e terão, nos próximos
anos, um papel de responsabilidade, influência, proximidade, dependência, representatividade
e estratégia no domínio da gestão energética municipal.

AUTAQUIA E
EMPRESAS MUNICIPAIS

EMPRESAS DE
TRANSPORTE

SECTOR TERCIÁRIO

EMPRESAS DE
SERVIÇOS
ENERGÉTICOS

MUNÍCÍPES

JUNTAS DE FREGUESIA

AGÊNCIA DE ENERGIA
DO CÁVADO

INDÚSTRIA

Figura 2- Partes interessadas na gestão sustentada de energia em Esposende
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IX - ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO SUSTENTADA DE ENERGIA
EM ESPOSENDE
Com o objectivo de fazer uma breve caracterização do ponto de partida para o actual Plano
Estratégico de Sustentabilidade Energética de Esposende procedeu-se à realização de uma
análise SWOT , onde foram identificadas as Forças, Ameaças, Fraquezas e Oportunidades que
levarão o município de Esposende a implementar e promover, cada vez mais, uma sustentada
e eficiente gestão da energia.
Da análise efectuada destaca-se, entre outros, como aspecto positivo a experiência do
município na promoção de projectos, acções e iniciativas que visam a gestão energética e as
alterações climáticas. Nos últimos anos, o município tem assumido um importante papel de
planificador, promotor, regulador e motivador nestes domínios.
Como principais ameaças à implementação das medidas de gestão e eficiência energética
previstas, destacam-se os constrangimentos financeiros que se registam a nível local e
nacional e que poderão condicionar ou atrasar a execução das mesmas.
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Fraquezas

Forças
1. Adesão ao Pacto dos Autarcas e
elaboração do PASEE e IRE.
2.Integração do município
Energia do Cávado.
3.Certificação
municipais.

Energética

na Agência de
dos

edificos

4.Projecto de Gestão da Iluminação Pública.
5. Reconhecimento público do trabalho da
EAmb e CME na área do ambiente.
6. Relação entre o sector público e privado.

1. Limitações de carácter financeiro para
implementação de medidas previstas nos
diagnósticos energéticos realizados nos
edificos públicos.
2. Dependência de fundos estruturais para
a reestruturação da rede IP.
3.
Limitações
na
capacidade
de
investimento público que
poderão
condicionar a aplicação do PASEE.

7. Experiência na dinamização de acções de
promoção da sustentabilidade e na avaliação
e acompanhamento de planos.
8. Sistema de gestão empresarial da EAmb e
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e
Ambiente da CME.
FACTORES INTERNOS

Oportunidades

Ameaças

1. Quadro legal em vigor que dá especial relevo
à implementação de medidas de eficiência
energética e fontes de energia renováveis.
2. Contexto nacional e europeu para o
investimento na eficiência energética e em
fontes de energia renováveis.
3. Caracteristicas do território de Esposende
que favorerem a utilização racional de energia
e a utilização de fontes de energia renovável.

1.Contexto de crise económica.
2.Custo avultado associado à implementação
de EE e de aproveitamento de fontes de
energias renováveis
3. Desempenho energético do edificado.
4. Dificuldades no acesso a investimento.

4. Empresas de Serviços Energéticos com
capacidade
para
apoiar
técnica
e
financeiramente medidas de eficiência
energética e aproveitamento de fontes de
energia renovável.
5. Protocolos de cooperaçao com entidades
privadas do sector.
FACTORES EXTERNOS

Figura 3 – Análise SWOT
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X - ABORDAGEM ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO SUSTENTADA DE
ENERGIA

Ao definir a estratégia de actuação para a gestão sustentada de energia, o município assumiu
dois grandes eixos de intervenção, que suportam o tipo de medidas e campo de actuação a ter
em consideração: os “equipamentos e infra-estruturas” e os “comportamentos”.
Esta estratégia serve de base para a criação de oito programas de Gestão Energética que
prevêem quer a implementação de medidas tecnológicas, quer comportamentais, e que
assumem diferentes campos de actuação, que vão desde os equipamentos e infra-estruturas
ao uso sustentado e valores colectivos.
A inovação e o cumprimento do quadro legal, bem como a sensibilização e a criação de
incentivos serão os principais áreas que suportam as medidas previstas, integrando desta
forma a estratégia assumida aquando da publicação do PNAEE.

Estratégia para a Gestão Sustentada de Energia em
Esposende

Eixo I

Eixo II

Equipamentos e Infra-estruturas

Comportamentos

Medidas
Tecnológicas

Campo de
Actuação

Medidas
Comportamentais

Inovação

Organização

Cumprimento
Legal

Equipamentos

Campos de
Actuação

Incentivos

Uso Sustentado

Sensibilização/

Valores
Individuais e
Colectivos

Formação

Infraestruturas

Figura 4 - Estratégica para a gestão sustentada de energia de Esposende
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XI - INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO SUSTENTADA DE ENERGIA EM
ESPOSENDE
Com o objectivo de concretizar e potenciar a estratégia definida para a gestão sustentada de
energia, foram criados oito Programas de Gestão Energética, adiante designados de PGE, aos
quais estão associados os principais campos de actuação e as principais medidas preconizadas.
Importa referir que no presente documento se fará apenas referência às medidas de execução
de forma geral, uma vez que a sua contextualização e descrição consta dos diversos
documentos que suportam a criação do presente Plano, e que poderão ser consultados como
complemento ao mesmo.

PGE2

PGE1
"Edifícios Municipais Eficientes"

"Transportes Sustentáveis"
Frota municipal
Transporte privado e comercial

Edifícios e Equipamentos Municipais

Eixo I
Equipamentos
Infraestruturas
PGE3

PGE4

“IP com Boa Energia”

“Renove Esposende ”

Iluminação Pública Municipal

Residencial e Serviços

Figura 5 – Programas de Gestão – Eixo I
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PGE5

PGE6

"E+"

"Eco-Incentivo"

Sensibilização

Galardão

Formação

Beneficios

Educação

Eixo II
Comportamentos
PGE7

PGE8

”Planeamento Eficiente"

“Munícipio Apoiado”

Normas de Eco-eficiência

Consultoria

Aquisições Públicas Ecológicas
PDM de Esposende
Mobilidade Urbana

Figura 6 – Programas de Gestão – Eixo II
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PGE1
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EFICIENTES
O programa “Edifícios Municipais Eficientes” dirige-se ao sector de edifícios e equipamentos
municipais, dos quais se destacam o parque escolar, escritórios e piscinas municipais. A
actuação neste domínio, sob responsabilidade dos organismos públicos, encontra-se
fortemente alicerçado no Plano de Acções para a Sustentabilidade Energética de Esposende
através da sua adesão ao Pacto dos Autarcas.

PGE 1
ENTRADAS

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EFICIENTES
Pacto dos Autarcas
Quadro legal em vigor
Protocolos de cooperação
Fundo de Eficiência Energética
SAÍDAS

Quadro de Referência Estratégico Nacional

Aumento do desempenho energético dos edifícios
Aumento na utilização de fontes de energia renováveis
Aumento na eficiência dos equipamentos

Figura 7 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE1

No que diz respeito à eficiência energética em edifícios municipais, Esposende tem vindo a
desenvolver esforços concretos que visam dar cumprimento ao disposto nos vários diplomas
legais em vigor. Assim sendo, e no âmbito da certificação energética em edifícios, o município
procedeu à contratação de um serviço de certificação energética e qualidade do ar interior
para 6 edifícios municipais abrangidos pelo RSECE, nomeadamente para os Paços do Concelho,
Biblioteca Municipal, Museu Municipal de Esposende, Escola Básica do 1º ciclo de Esposende,
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Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-infância de Ramalhão - Fão e Escola Básica do 1º ciclo
com Jardim-de-infância de São Fins - Belinho.
Os trabalhos desenvolvidos por uma empresa especializada, culminaram na apresentação dos
resultados (Anexo I) e de vários planos de acção correctiva da qualidade do ar interior, bem
como com a apresentação de várias medidas de eficiência energética nomeadamente para o
edifício da sede do concelho (que já havia sido alvo de um diagnóstico energético realizado
pela EDP1).
Os próximos passos neste domínio passam inevitavelmente pela avaliação e escolha das
medidas técnicas a implementar, e que resultam dos diagnósticos efectuados, com vista à
obtenção de uma maior racionalização energética destes edifícios e uma necessária melhoria
da qualidade do ar interior dos mesmos. Contudo, este trabalho não pode ficar limitado
apenas aos 6 edifícios municipais abrangidos pelo RSECE.
Por isso, torna-se expectável que nos próximos anos se realizem novos diagnósticos
energéticos aos restantes edifícios municipais, bem como sejam implementadas as medidas de
eficiência energética daí resultantes (Anexo II).
Actualmente, também o Centro de Educação Ambiental se encontra em processo de
certificação, abrangido pelo RSECE, donde a implementação de medidas resultantes do
diagnóstico realizado irá permitir que este novo equipamento melhore a sua eficiência
energética e a qualidade do ar interior.
A aposta nas criação de sinergias entre o sector público e privado é um dos caminhos que
inevitavelmente será percorrido, e que se encontra agora salvaguardado pela legislação até à
data publicada e já apresentada.
Neste domínio, Esposende estabeleceu já alguns protocolos de colaboração para a realização
de novos diagnósticos energéticos, sendo objectivo municipal alargar esta parceria a mais
parceiros, o que poderá permitir que se concretizem os objectivos previstos em sede do Pacto
de Autarcas (Anexo III), com a realização de diagnósticos energéticos nos estabelecimentos de
ensino que compõe o parque escolar do concelho.
Ainda no âmbito do PGE1, refere-se a constituição de uma equipa de trabalho municipal,
liderada pelo executivo camarário e pelo gestor energético municipal, e que centraliza todas as
questões associadas à gestão energética municipal.
À actividade desta equipa, está sobretudo associada a implementação de estratégias, medidas
e acções que visam a redução e a optimização dos consumos energéticos, quer em edifícios e
equipamentos municipais, quer na iluminação pública, e que resultam de uma monitorização
que se pretende que seja cada vez mais realista e actualizada (Anexo IV) .

1

Para informações mais detalhadas sobre estes processos poderão ser consultados os relatórios de avaliação da
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qualidade do ar e eficiência energética realizados pela GREENWATT e pela EDP.

Assim sendo, e como acção complementar aos necessários diagnósticos energéticos referidos
anteriormente, estão a ser avaliados e monitorizados os consumos de energia em todos os
edifícios municipais, resultando deste controlo a implementação de acções que originem uma
maior eficiência energética, como seja a alteração dos tarifários de alguns contadores para o
regime bi-horário, a regulação das válvulas termoestáticas, a avaliação do custo/beneficio
relacionado com a alteração dos sistemas de climatização de alguns espaços (nomeadamente
estabelecimentos de ensino), a medição da iluminância nas escolas, para maior adequação dos
pontos de luz necessários.
A implementação do ECO.AP, com a promoção de um conjunto de medidas de eficiência
energética irá também permitir à administração pública a redução de 20% dos seus consumos
energéticos.
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PGE2
TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS
O programa “Transportes Sustentáveis” dirige-se ao transporte privado e comercial, bem
como à frota municipal. Pese embora, do total de vendas de produtos de petróleo em
Esposende correspondentes aos transportes, apenas 1% corresponde ao gasóleo consumido
pela frota municipal, considera-se fundamental que esta fracção seja também parte integrante
deste programa, uma vez que os organismos municipais desempenham um papel promotor,
planificador e motivador no que diz respeito a esta temática.

PGE 2
ENTRADAS

TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS
Pacto dos Autarcas
Quadro legal em vigor
Protocolos de cooperação
Fundo de Eficiência Energética
SAÍDAS

Plano Estratégico dos Transportes

Aumento na utilização de viaturas mais eficientes
Condução eco-eficiente
Aumento na utilização de biocombustível

Figura 8 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE2

Neste sentido, perspectiva-se que a intervenção no sector dos transportes, a nível municipal,
passe inevitavelmente pela substituição gradual do parque automóvel, com a aquisição de
veículos mais eficientes e menos poluidores. Por outro lado, a utilização de equipamentos
indutores de menores consumos, como é o caso dos sistemas de monitorização, e a
incorporação de biodiesel, serão medidas significativas e que irão contribuir para a redução
dos consumos energéticos no sector dos transportes em Esposende.
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Os investimento, quer ao nível municipal quer ao nível privado, estão actualmente
condicionados pela conjuntura económica e financeira que o país atravessa, o que acabará
inevitavelmente por influenciar a aquisição significativa de veículos mais eficientes
energeticamente, pelo menos a curto prazo.
Neste cenário, torna-se fundamental que o município reforce o seu papel de promotor de
comportamentos que assegurem uma gestão sustentada dos transportes, através da
sensibilização para a eco - condução, para a utilização do pneu certo, entre outras áreas
(Anexo V).
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PGE3
IP COM BOA ENERGIA
Sendo a iluminação pública uma parte considerável da parcela dos consumos energéticos do
município, torna-se premente a definição de estratégias e a implementação de medidas que
permitam a poupança nos consumos energéticos.
Neste sentido, surge o programa “IP com Boa Energia” , que preconiza as principais
estratégias para a gestão sustentada da iluminação pública municipal no concelho de
Esposende. A Iluminação Pública constitui uma infra-estrutura primária das cidades, mas
sucede com frequência desenvolver-se de uma forma desordenada e heterogénea,
respondendo a meras solicitações pontuais ou condicionada por disponibilidades económicas
de ocasião, sem uma coerência e uma estratégia de projecto delineada, tendo em conta a
globalidade do território urbanizado, na sua diversidade e articulação.

PGE 3
ENTRADAS

IP COM BOA ENERGIA
Pacto dos Autarcas
Quadro legal em vigor
Fundo de Eficiência Energética
Quadro de Referência Estratégico Nacional
Agência de Energia do Cávado
SAÍDAS

EDP
Juntas de Freguesia

Aumento da eficiência energética na IP
Optimização das luminárias e armaduras
Georeferenciação da rede IP no SIG municipal
Figura 9 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE3
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A necessidade de criar uma estratégia de intervenção eficaz e articulada, bem como de
racionalizar os gastos com iluminação pública, levou à criação de uma equipa de trabalho,
liderada pelo executivo camarário e pelo gestor energético municipal, que em articulação com
a Agência de Energia do Cávado (à qual Esposende pertence), tem definido as principais
medidas a implementar neste domínio.
Assim sendo, foi elaborado pelo município um Plano de Acções para a Gestão da Iluminação
Pública, onde se encontram preconizadas as principais medidas a implementar entre 2010 e
2011.
Sob coordenação da Agência de Energia do Cávado, prevê-se a elaboração da Matriz
Energética dos municípios do território do Vale do Cávado, do qual Esposende faz parte, onde
serão identificados os fluxos energéticos dominantes, quer dos vectores energéticos
disponibilizados no mercado, quer do uso de sectores de actividade mais representativos, no
volume do controlo territorial em estudo.
Por outro lado, foi elaborado um Diagnóstico de Eficiência Energética na Iluminação Pública,
com base no levantamento efectuado por todos os Presidentes de Junta de Freguesia (Anexo
VII), no âmbito da candidatura ao concurso Eficiência Energética na Iluminação Pública, onde
se encontra previsto que o município de Esposende proceda à substituição das lâmpadas de
vapor de mercúrio, num total de aproximadamente 1.500 unidades, instale 70 relógios
astronómicos nos PT´s onde ainda não existem tais equipamentos e proceda à substituição de
1200 armaduras com prato e apenas com lâmpada.
As principais estratégias definidas para a Iluminação Pública têm como principal objectivo a
redução a curto e médio prazo dos consumos, sendo por isso fundamental um diálogo
articulado com as Juntas de Freguesia, bem como com a EDP e outras partes interessadas.
Assim, no PGE3 encontram-se integradas todas as medidas, com impacte directo na
iluminação das zonas rurais, urbanas, periféricas de grande concentração, nas estradas
nacionais e na iluminação cénica.
Até ao momento, as medidas em curso nesta área prevêem a eliminação total da iluminação
cénica, a suspensão da iluminação nas estradas nacionais, a redução de 30% dos pontos de luz
em cada freguesia, uma eventual suspensão da iluminação pública por um período de tempo
definido durante a noite, acompanhada de uma redução de 10% dos pontos de luz, a
monitorização e acompanhamento dos técnicos da EDP, por parte do município, para leituras
directas nos vários PT´s do concelho, bem como o ajuste do horário de funcionamento da IP.
De salientar que, de momento, prevê-se a realização de apagão durante quatro horas
nocturnas nas freguesias não urbanas. Relativamente aos centros urbanos, a estratégia
assumida passa pela desligação de 30% dos pontos de luz da rede IP.
Página 32 de 73

Ainda neste domínio, encontra-se em curso a elaboração de um acordo de cooperação técnica
entre a autarquia e a EDP, com as principais considerações técnicas a estabelecer, no sentido
de tornar a gestão energética na IP mais monitorizada, eficiente e adaptada às necessidades
locais.
A georeferenciação da rede de iluminação pública, com o levantamento dos postos de
transformação e da rede de IP no SIG da autarquia, será outra das estratégias a prever no que
diz respeito ao aumento da eficiência energética na iluminação pública.
A sustentabilidade energética na IP passa pela diminuição dos consumos de energia e das
emissões de CO2, pela diminuição dos custos de exploração e manutenção, pelo incremento do
tempo de vida útil dos consumíveis, nomeadamente lâmpadas, utilização de novas tecnologias
(balastros electrónicos reguláveis), telegestão das instalações e iluminação adaptativa.
Ainda integrado no programa “IP com boa energia”, propõe-se a elaboração de um Plano
Director de Iluminação Pública (PDIP), documento normativo que pretende contribuir para
uma melhor racionalização dos custos de investimento e de manutenção e, decisivamente,
para a minimização do consumo energético.
Este PDIP deve acompanhar o ordenamento territorial, o seu crescimento e transformação,
numa óptica de optimização das intervenções,

presentes e futuras, promovendo uma

adequada integração do equipamento e valorizando o património edificado, no seu conjunto.
O PDIP deve enquadrar uma utilização da luz como instrumento de orientação e de
mobilidade, individualizando percursos urbanos e ambiências específicas, nomeadamente
através da hierarquização dos níveis de iluminação e uso de temperaturas de cor
diferenciadas.
Na elaboração do PDIP são definidas as classes de iluminação, mediante as características da
zona ou do local a iluminar. A classe de iluminação depende do conjunto das circunstâncias
existentes em cada período distinto, e têm como função estabelecer os requisitos que o
projecto IP terá de cumprir.
Uma outra estratégia a preconizar no domínio do PGE3 diz respeito à definição da classe de
eficiência energética de uma instalação de IP. Estas classes definem-se como a relação entre o
produto da superfície iluminada pela iluminação média em serviço da instalação e a potência
total instalada.
No caso de existir regulação de fluxo luminoso de configuração estática ou dinâmica, que
permita promover uma maior eficiência energética recorrendo à diminuição do nível de
luminância em períodos de menor tráfego ou actividade, os projectos de IP para o município
de Esposende deverão apresentar um estudo de poupança energética em termos de energia,
considerando os consumos nos diferentes períodos nocturnos e um funcionamento total de 12
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horas por dia. Para o caso de sistemas de gestão do nível de luminância dinâmicos que
recorram, por exemplo, a sistemas inteligentes (sensores, etc.), a determinação da poupança
deverá ser realizada com base na programação do sistema (patamares máximo e mínimo).
No entanto, para o grupo de iluminação decorativa e em zonas históricas, devido ao seu
carácter subjectivo, muito orientado por conceitos, como a humanização dos espaços, o
respeito pelos ecossistemas, a ambiência, não se prevê que estes valores sejam aplicados.

Figura 10 – Classes de eficiência energética de uma instalação

Para finalizar, refere-se ainda o Plano de Acções para a Sustentabilidade Energética de
Esposende, que no âmbito do Pacto dos Autarcas, prevê a aplicação de medidas na rede de IP
(Anexo IX).
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PGE4
RENOVE ESPOSENDE
Dirigido ao sector residencial e de serviços, este programa dá especial destaque a uma
área fundamental para a gestão sustentada de energia no concelho de Esposende, tendo
em consideração que a maior fatia dos consumos de energia eléctrica no concelho diz
respeito ao sector residencial. Assim sendo, torna-se perceptível o quanto é importante a
implementação de medidas que permitam tornar os edifícios mais eficientes do ponto de
vista energético.

PGE 4
ENTRADAS

RENOVE ESPOSENDE
Pacto dos Autarcas
Quadro legal em vigor
Protocolos de Cooperação

Aumento do n.º de edifícios com certificado
desempenho energético de classe A e A+

SAÍDAS

Quadro de Referência Estratégico Nacional
de

Aumento do desempenho energético dos edifícios
Aumento na utilização de fontes de energia renováveis
Aumento na eficiência dos equipamentos
Figura 11 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE4

Tendo apenas como cenário o primeiro semestre de 2011, registou-se em Esposende a
emissão de 266 certificados energéticos. Deste universo, é possível constatar que a maioria
dos certificados emitidos foram de classe B, conforme a figura de se segue.
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33% de classe
B

5% de classe
G

4% de classe
A+

16% de classe
A

9% de classe
D

2% classe E

15% de classe
B-

12% de classe
C

Figura 12 - % de certificados energéticos emitidos em Esposende no 1º semestre de 2011

A inversão deste cenário, com a promoção e implementação de medidas que coloquem o n.º
de certificados emitidos, de classe A e A+, no topo da lista, será um dos principais objectivos
neste domínio, onde o aumento da eficiência energética do parque habitacional em Esposende
é o grande objectivo.
As medidas a implementar passarão necessariamente por intervenções ao nível dos vãos
envidraçados e do isolamento da habitação, bem como pela instalação de colectores solares
térmicos no sector residencial. Por outro lado, a existência de incentivos, preconizados no
PG6, poderá desencadear e potenciar os resultados positivos neste programa.
Estima-se também, que o aumento da eficiência energética no sector residencial passe pela
substituição gradual de electrodomésticos por outros mais eficientes (classe A+), pelo phaseout de lâmpadas incandescentes, pela substituição dos contadores actuais por outros
inteligentes e pela introdução de equipamentos que permitam a optimização dos consumos de
electricidade associados ao sector residencial, tal como previsto em sede de pacto dos
Autarcas (Anexo X).
Outra estratégia a preconizar nos próximos anos, diz respeito à promoção da utilização de
fontes de energia renováveis, onde através do estabelecimento de parcerias com empresas
que desenvolvem a sua actividade na área das energias renováveis, o munícipe poderá ter o
acesso facilitado a novas tecnologias de produção de energia proveniente de fonte renováveis.
O incremento destas tecnologias no sector residencial irá permitir reduzir, de forma
significativa, a factura energética, nomeadamente no que diz respeito ao aquecimento de água
e produção de energia eléctrica.
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PGE5
E+
O Programa E+ pretende integrar todas as acções desenvolvidas a nível municipal, e visa a
sensibilização, formação e educação para a gestão sustentada de energia e a utilização de
fontes de energia renováveis.
Este programa, acaba directa ou indirectamente, por ser transversal a todos os demais
programas de intervenção, onde apenas com conhecimento, sensibilização e motivação, será
possível desenvolver os esforços necessários para se atingirem os objectivos propostos no
presente documento.

PGE 5
ENTRADAS

E+
Pacto dos Autarcas
Centro de Educação Ambiental
Programas de Educação para a Sustentabilidade
Protocolos de Cooperação
SAÍDAS

Quadro de Referência Estratégico Nacional

Maior sensibilidade e conhecimento para as questões
associadas à gestão energética e alterações climáticas
Alteração de comportamentos para
energética mais sustentada

uma gestão

Figura 13 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE5

A abertura do Centro de Educação Ambiental, bem como a implementação dos Programas de
Educação para a Sustentabilidade, constituem-se como excelentes instrumentos de
sensibilização, capazes de envolver a comunidade e sensibilizando-a, alertando-a e
informando-a para a necessidade de adoptarem comportamentos cada vez mais eco eficientes e sustentáveis.
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O envio mensal da newsletter ambiental “Este mês pense mais…” (Anexo XI) constitui-se como
uma ferramenta importante no que diz respeito à sensibilização para a adopção de gestos que
podem diariamente ser seguidos por todos. Por outro lado, constitui-se também como um
excelente disseminador de informação relativa à implementação de programas, acções e
eventos, que tem como objectivo primordial a gestão sustentada de energia e que carecem,
muitas vezes, do envolvimento activo de diferentes públicos.
Por outro lado, também o Centro de Educação Ambiental se constitui como um excelente
recurso de sensibilização ambiental, onde a exposição permanente “Ambiente Interactivo”
oferece a oportunidade aos visitantes de conhecerem e explorarem conceitos relacionados
com energia e alterações climáticas, nomeadamente no módulo “Energia à lupa” e “Ao ritmo
do faíscas”. A realização de oficinas e seminários, tendo como base a gestão e a eficiência
energética, bem como a utilização de fontes de energia renováveis, será também uma
realidade, e que irá certamente contribuir para aumentar o grau de conhecimento de vários
públicos alvo neste domínios (Anexo XII).
Em sede de Pacto dos Autarcas, também se encontra prevista a implementação de várias
medidas de informação e sensibilização energético – ambiental (Anexo XIII).

Figura 14 – Módulo “Energia à lupa”
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PGE6
ECO - INCENTIVO
O Programa “Eco - Incentivo” tem como principal objectivo desenvolver incentivos financeiros,
e não só, capazes de potenciar a dinamização de projectos, acções e medidas, por parte dos
vários actores locais, e que visam a redução dos consumos energéticos, o aumento da
eficiência, bem como a utilização de fontes de energia renováveis.
O eco – incentivo será definido em função das áreas de intervenção, e interage de forma
positiva com o PG4 e PG5.
Este incentivo pode constituir-se sob a forma de reforço positivo, com a entrega de benefícios
resultantes dos projectos implementados, bem como através de reforços negativos, com a
remoção (parcial ou total) de tarifas, ou taxas, em função das áreas a que estão associados os
diversos projectos.

PGE 6
ENTRADAS

ECO-INCENTIVO
Pacto dos Autarcas
Protocolos de Cooperação
SAÍDAS

Quadro de Referência Estratégico Nacional

Aumento da eficiencia energética
Aumento do nº de edificos com classificação energética A+
Diminuição das emissões de CO2
Maior envolvimento da comunidade civil

Figura 15 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE6

Neste domínio, e já em curso, encontra-se o “Galardão Esposende tem Boa Energia” (Anexo
XIV). Este Galardão, tem como principais objectivos distinguir boas práticas em projectos que
promovam a gestão sustentada de energia, o combate às alterações climáticas, bem como o
desenvolvimento sustentável implementados no concelho de Esposende. Pretende também
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premiar projectos, já concluídos, em execução ou a desenvolver, que tenham como objectivo
uma sustentada gestão energética, seja através do uso eficiente de energia eléctrica, da
construção sustentável, do consumo sustentável ou da sensibilização ambiental ou que
tenham contribuído para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Com a
atribuição do galardão, pretende-se também destacar as entidades /instituições/particulares
que identificaram uma oportunidade de promoção e valorização da gestão energética e que
geram informação com mensagens pró – combate às alterações climáticas reforçando a gestão
sustentada de energia e o desenvolvimento sustentável do concelho, com vista a uma
repercussão positiva no comportamento da sociedade civil.
Até à data, o Galardão tem reconhecido as entidades vencedoras com a redução de um valor
percentual, por um determinado período, da factura da água.
A continuidade deste projecto é uma realidade, fazendo da inovação e da eficácia um caminho
para a gestão sustentada da energia, para o combate às alterações climáticas e para a
aplicação das políticas comunitárias em matéria de energia e alterações climáticas.
Ainda no âmbito do Programa “Eco - Incentivo” perspectiva-se a implementação do programa
“Classe A+”, que pretende beneficiar os projectos que apresentem, na autarquia, os
certificados de desempenho energéticos e da qualidade do ar interior com classificação A+,
através da redução/eliminação de uma taxa associada ao processo de licenciamento. Também
de forma bastante directa, é possível verificar que este programa cruza directamente com os
objectivos do PG4.
Encontra-se também em curso o programa “Mais escola, mais Planeta”, que cruza com o PG5,
e que tem como principal objectivo envolver os estabelecimentos de educação e ensino sob
gestão directa da autarquia na elaboração de um plano de acções interno, com vista à
diminuição do consumo de energia e de água no espaço escolar, através da implementação de
medidas que visem essencialmente a redução de situações de desperdício e que apostem
também na eficiência energética e hídrica.
Com a implementação das acções preconizadas, as escolas serão recompensadas, através da
recepção de material escolar no valor de 50% da poupança que conseguirem durante um ano
lectivo (Anexo XV).
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PGE7
PLANEAMENTO EFICIENTE
O Programa “Planeamento Eficiente” tem como principal objectivo promover o planeamento
do território, com especial destaque para a inclusão de medidas de mobilidade urbana que
garantam o crescimento sustentável do concelho de Esposende.
Também a inclusão de normas de eco-eficiência e o aumento na utilização de critérios
ambientais, ao nível das aquisições públicas, integram este programa.

PLANEAMENTO EFICIENTE
Pacto dos Autarcas

ENTRADAS

PGE 7

PDM
Manual de Compras Ecológicas do Municípo de Esposende

SAÍDAS

Plano Estratégico dos Transportes

Coesão territorial
Ordenamento do território
Mobilidade Urbana

Figura 16 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE7

A revisão do PDM de Esposende deverá integrar soluções que potenciem a redução do
consumo energético e das emissões de CO2, nomeadamente com a limitação da expansão de
áreas urbanizáveis, promovendo uma maior miscidade de usos e serviços de proximidade nas
zonas urbanas consolidadas, bem como com o estabelecimento de corredores verdes. Neste
domínio, e integrado no POLIS, encontra-se também prevista a construção da Ecovia do Litoral
Norte, e que integrará vários municípios da zona Litoral Norte.
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Por sua vez, também o sector dos transportes deverá ser considerado ao nível do planeamento
urbano sustentado, com a mobilidade urbana a assumir um papel preponderante neste
domínio. Um adequado planeamento e dimensionamento dos sistemas de transporte,
associado às políticas de desenvolvimento do território e à utilização de modos de transporte
que dêem uma resposta adequada à procura e às necessidades de mobilidade e acessibilidade
de pessoas e bens, será fundamental para o desenvolvimento sustentável de Esposende. Neste
contexto, o novo Plano Estratégico dos Transportes prevê a “ a coesão territorial,
descentralizando parte da actual organização dos sistemas de transportes públicos para as
Autarquias, dotando-as dos mecanismos legais que lhes permitam assumir a sua organização,
capturando os benefícios da gestão de proximidade e da correcta articulação entre as políticas
de transportes e as políticas de desenvolvimento do Território”.
Prevê-se assim, que a nível municipal, seja cada vez mais premente uma gestão sustentada dos
transportes e da mobilidade que assente em critérios rigorosos de sustentabilidade (Anexo
XVI).
Também ao nível das compras públicas será fundamental efectuar-se um planeamento eficaz e
orientado, no sentido de concretizar a introdução de critérios ecológicos na aquisição de bens
e serviços a nível municipal (Anexo XVII).
A inclusão de critérios ambientais na selecção de bens e serviços, já preconizados no Manual
de Aquisições Públicas Ambientalmente Orientadas de Esposende (Anexo XVIII), reveste-se de
uma particular importância ao nível do planeamento para uma gestão sustentada da energia.
O efeito sensibilizador e disseminador em matéria de boas práticas ambientais, que se prevê
com a implementação deste sistema, pode resultar na diminuição de impactes ambientais
significativos, com especial destaque para o combate às alterações climáticas e para o
problema de emissão de gases com efeito de estufa.
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PGE8
MUNICÍPIO ESCLARECIDO
O Programa “Município Esclarecido” tem como principal objectivo promover a realização
de serviços de consultoria, que facilitem a implementação de medidas que promovam a
eficiência energética e o aproveitamento de recursos energéticos endógenos.

MUNICÍPIO ESCLARECIDO
Agência de Energia do Cávado

ENTRADAS

PGE 8

Pacto dos Autarcas
Quadro de Referência Estratégico Nacional

SAÍDAS

Protocolos de Cooperação

Município e empresas municipais esclarecidas
Sector terciário e doméstico apoiado

Figura 17 – Esquema representativo das entradas e saídas do PGE8

Neste programa, a Agência de Energia do Cávado, a autarquia e a empresa municipal
Esposende Ambiente, desempenharão um papel fundamental no apoio e esclarecimento quer
junto das entidades públicas locais, quer junto do sector terciário e doméstico.
Este apoio passará pela definição e implementação de soluções e estratégias com vista ao
aumento da eficiência energética e da utilização de fontes de energia renováveis, bem como
apoio na elaboração e submissão de candidaturas a financiamento comunitário, que possam
surgir neste âmbito (Anexo XVIII).
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Apresenta-se, de seguida, uma tabela síntese do grau de relação estabelecido entre os vários
programas de gestão energética, tornando-se graficamente evidente que este sistema terá,
necessariamente, que trabalhar em rede, de forma articulada, para que os resultados agora
delineados possam efectivamente ser alcançados.

Tabela 1 – Grau de relação entre os vários programas de gestão energética

EIXO I
PGE1

PGE2

PGE3

PGE4

*

**

*

**

PGE6

***

*

*

***

PGE7

**

***

***

***

PGE8

***

**

***

**

EIXO II

PGE5

Legenda:
*** - Relação Elevada
** - Relação média
* - Pouca Relação
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CENÁRIO ACTUAL DO CONSUMO FINAL DE ENERGIA ELÉCTRICA E EMISSÕES DE CO2 EM ESPOSENDE

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS,
RESIDENCIAIS E TERCIÁRIOS
Consumo final de energia eléctrica:
80.798 MWh
Emissões de CO2 : 29.814t CO2

FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Biodísel
Consumo final de energia eléctrica:
22,61 MWh
Emissões de CO2 : 0t CO2

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Consumo final de energia eléctrica:
5.587,72 MWh
Emissões de CO2 : 2061,87t CO2

TRANSPORTES
Consumo final de energia eléctrica:
0,36MWh
Emissões de CO2 : 0,13 CO2
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MAPA DOS PROJECTOS EM CURSO ASSOCIADOS À GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ESPOSENDE

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS
- Certificação energética em 6 edifícios
municipais
- Diagnósticos energéticos nas escolas
- Monitorização dos consumos energéticos nos
edifícios municipais
- Renovação de equipamentos por outros mais
eficientes
- Eliminação dos consumos standby e off-mode
- Reabilitação dos edifícios municipais
- Phase-out de lâmpadas incandescentes
- Newsletter Ambientais
Programas
de
Educação
para
a
Sustentabilidade
- Galardão Esposende tem boa Energia
- Programa “Mais escola, mais planeta”

FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
- Galardão Esposende Tem Boa
Energia
- Diagnósticos energéticos
- Newsletter Ambientais
- Programas de Educação para a
Sustentabilidade

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
- Revisão do PDM
- Newsletter Ambientais
- Programas de Educação para a
Sustentabilidade

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Diagnóstico de eficiência energética na IP
- Substituição de lâmpadas de mercúrio por
sódio
- Instalação de relógios astronómicos
- Alteração do horário de funcionamento da
rede IP
- Eliminação total da iluminação cénica
- Suspensão da iluminação pública nocturna
durante 4 horas diárias e eliminação de 10%
dos pontos de luz por freguesia vs eliminação
de 30% dos pontos de luz por freguesia
- Leituras directas dos PT´s
- Novo acordo de cooperação técnica entre a
autarquia e a EDP
-Elaboração da matriz energética do concelho

TRANSPORTES
- Newsletter Ambientais
- Programas de Educação para a
Sustentabilidade
- Análise de custo benefício para a
substituição da frota municipal
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CENÁRIO EXPECTÁVEL DO CONSUMO FINAL DE ENERGIA ELÉCTRICA E EMISSÕES DE CO2 EM ESPOSENDE
ANO 2020

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, RESIDENCIAIS E
TERCIÁRIOS
Poupança de energia – 107.605 MWh
Produção de Energia - 187 MWh
Redução da emissões de CO2 – 6398t CO2

FORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO,
PARCERIAS E COMPRAS PÚBLICAS
ECOLÓGICAS
Poupança de energia –14.143 MWh
Produção de Energia - 0 MWh
Redução da emissões de CO2 – 87.430t
CO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Poupança de energia – 2.023,89 MWh
Produção de Energia - 0 MWh
Redução da emissões de CO2 – 726,19t
CO2

TRANSPORTES
Poupança de energia – 11.537 MWh
Produção de Energia - 0 MWh
Redução da emissões de CO2 – 3337t
CO2
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XII – GOVERNANÇA
O Município de Esposende pretende levar a cabo todas as tarefas necessárias para que a
racionalização dos recursos energéticos e o aumento da eficiência energética em Esposende
seja, a curto prazo, uma realidade.
À luz deste objectivo, e de modo a materializa-lo, procedeu-se a uma análise das entidades
locais que poderão assumir competências neste domínio, nomeadamente no que diz respeito
à coordenação, gestão, promoção e fiscalização energética.
A autarquia de Esposende como órgão de gestão máximo a nível local irá, neste domínio,
desempenhar um papel fundamental, nomeadamente no que diz respeito à definição de
políticas e estratégias que permitam atingir os objectivos delineados no presente Plano
Estratégico.
Por outro lado, também a Esposende Ambiente, EEM, enquanto empresa municipal
responsável pela gestão das mais variadas áreas de cariz ambiental, assume neste domínio um
importante papel, não só de coordenação, como de articulação, fiscalização e de planeamento,
bem como de implementação de vários programas de gestão (alguns já em curso e outros que
se perspectivam vir a ser desenvolvidos neste sector).
Também a EDP, enquanto entidade responsável pela distribuição e comercialização de energia,
assume um lugar de relevo, tornando-se fundamental que uma boa cooperação entre este
organismo e a autarquia permita a implementação das necessárias medidas de eficiência
energética, nomeadamente no que diz respeito à Iluminação Pública (e que se encontram
previstas em sede própria).
Por outro lado, importa não esquecer que Esposende integra a Comunidade Intermunicipal –
CIM Cávado, que constitui a NUT III do Cávado, donde fazem parte mais cinco concelhos,
nomeadamente Amares, Braga, Barcelos, Terras de Bouro e Vila Verde.
A CIM tem, nas suas áreas prioritárias de intervenção, o objectivo de contribuir para a
prossecução das linhas de intervenção e prioridades estratégicas das políticas públicas, em
diversas áreas, das quais se destaca a energia, através da sua Agência de Energia, sendo
evidente que também este organismo tem, e terá, um importante papel na gestão sustentada
de energia em Esposende.
Assim sendo, torna-se fundamental que a articulação entre todas as entidades seja, e continue
a ser, equilibrada, diligente, e saudável, onde o desenvolvimento de esforços terá sempre
como fim último garantir o melhor nível de qualidade de vida para a população local, a
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protecção do meio ambiente e um crescimento económico saudável. Só assim será possível
que Esposende caminhe rumo a uma gestão sustentada da energia.
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XIII - PLANO DE ACÇÕES
O presente plano de acções pretende apresentar, de forma objectiva e pragmática, os
principais objectivos estratégicos, que à data se assumem como fundamentais para garantir
uma gestão sustentada de energia em Esposende.
Corporizando as principais estratégias de actuação, que têm como fim último a melhoria do
desempenho energético - ambiental do concelho, encontram-se de seguida elencadas as
principais acções previstas, tendo como base os objectivos delineados, e que não pretendem
substituir, mas sim complementar, as acções previstas nos demais documentos de acção neste
domínio, dos quais se destaca o documento resultante da adesão ao Pacto dos Autarcas, bem
como programas que vão sendo elaborados a nível municipal, em sede de grupo de trabalho
da energia.
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E REDUZIR CONSUMOS

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE1
PGE5

PGE1
PGE8

PGE1

PGE1

PGE1

Implementar medidas
preconizadas nos planos
de acção correctiva da
qualidade do ar e de
eficiência energética,
decorrentes das
auditorias energéticas
Estabelecer protocolos
de cooperação com
vista à realização de
diagnósticos energéticos
nas escolas do concelho
Assegurar uma
monitorização constante
dos consumos de
energia nos edifícios
municipais e manter
dados actualizados
Concluir o procedimento
associado à certificação
energética do Centro de
Educação Ambiental
Implementar medidas
de eficiência energética
decorrentes das
reuniões do grupo de
trabalho municipal e/ou
da Agência de Energia

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

Taxa de
medidas
implementas

Implementar todas
as medidas sem
custos associados

Autarquia e empresas
municipais

Taxa
diagnósticos
efectuados

Realizar diagnósticos
em 100% dos
estabelecimentos de
ensino

Autarquia e empresas
municipais

Monitorização
actualizada e
real

Monitorização
actualizada e com
leituras reais

Autarquia e
Esposende Ambiente

Certificado
emitido

Certificação
energética concluída

Esposende Ambiente

Taxa de
medidas
implementas

Implementar todas
as medidas sem
custos associados

Autarquia
Esposende Ambiente
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SECTOR DOS TRANSPORTES

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE2

PGE2

PGE2
PGE5

PGE2

Fazer uma análise
custo/benefício para
substituição da frota
municipal para veículos
mais eficientes,
nomeadamente para
veículos eléctricos
Fazer uma análise
custo/benefício para
substituição do
combustível na frota
municipal existente
Realizar acções de
sensibilização sobre ecocondução para
colaboradores internos
e população em geral
Assegurar uma
monitorização constante
dos consumos de
biombustível nos
veículos municipais e
manter dados
actualizados

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

Análise
efectuada

Análise efectuada

Autarquia e empresas
municipais

Análise
efectuada

Análise efectuada

Autarquia e empresas
municipais

N.º de acções
de
sensibilização
desenvolvidas

Realizar, no mínimo,
uma acção de por
ano

Esposende Ambiente

Monitorização
actualizada e
real

Monitorização
actualizada e com
leituras reais

Autarquia e
Esposende Ambiente
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE3

PGE3

PGE3

PGE3

PGE3

PGE3

PGE3
PGE3

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

Elaborar matriz
energética do concelho

Matriz
elaborada

Matriz elaborada

Agência de Energia
do Cávado

Implementar medidas
de eficiência energética
previstas na candidatura
ao concurso ONII de
eficiência energética
Implementar medidas
de eficiência energética
decorrentes das
reuniões do grupo de
trabalho municipal e/ou
da Agência de Energia
Desenvolver as acções
necessárias para
garantir o cumprimento
do acordo de
cooperação técnica
estabelecido entre a
EDP e a autarquia
Georeferenciar a rede
de iluminação pública

Taxa de
medidas
implementadas

Implementar todas
as medidas
previstas em sede
de candidatura

Agência de Energia
do Cávado
Autarquia
EDP

Taxa de
medidas
implementas

Implementar todas
as medidas sem
custos associados

Autarquia
Empresas Municipais

Taxa
de
cumprimento
do acordo

Clausulas do acordo
cumpridas

Autarquia
Esposende Ambiente
EDP

Taxa
de
informação de
postos
de
transformação e
rede
de
IP
levantada
Taxa
de
medidas
implementadas

Informação
introduzida no SIG
da autarquia

Autarquia
Juntas de Freguesia

Rede
IP
energeticamente
sustentável

Autarquia
Esposende Ambiente

Plano Elaborado

Plano Elaborado

Autarquia
Esposende Ambiente
Autarquia

Implementar medidas
de redução do consumo,
emissões de CO2 e de
custos de exploração e
manutenção.
Elaborar Plano Director
de Iluminação Pública
Inserir
classificação
energética nos novos
projectos de IP

Taxa
de
projectos
aprovados, com
classificação
energética da
rede
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SECTOR RESIDENCIAL

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE4
PGE5

PGE4

PGE4

PGE4

PGE4

PGE4

PGE4

PGE4
PGE6

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

Sensibilizar o sector
residencial para a
implementação de
medidas que melhorem
a eficiência energética
das habitações
Implementar medidas
ao nível dos vãos
envidraçados e do
isolamento da habitação
Instalar colectores
solares térmicos

Taxa de adesão
às acções de
sensibilização

Sector residencial
envolvido em
campanhas de
sensibilização

Esposende Ambiente

Taxa de
medidas
implementadas

Medidas
implementadas

Privados

N.º de
colectores
instalados

Privados

Substituição gradual de
electrodomésticos
menos eficientes para
mais eficientes
Substituir as lâmpadas
incandescentes,
por
lâmpadas
mais
eficientes
Substituir
contadores
actuais por contadores
mais inteligentes
Estabelecer
parcerias
com entidades privadas,
facilitando o acesso dos
munícipes a fontes de
energia alternativas
Fomentar a elaboração
de projectos com classe
A e A+

Taxa
de
substituição

Aumento do
número de i de
colectores solares
térmicos instalados
Phase
out
de
electrodomésticos
menos eficientes

Taxa
de
substituição

Phase out das
lâmpadas
incandescentes

Privados

Taxa
de
substituição

Contadores
substituídos

Privados

N.º de parcerias
estabelecidas

Estabelecer
e
aumentar parcerias

Autarquia
Esposende Ambiente

Taxa
de
projectos com
classe A e A+

Aumentar n.º de
projectos
com
classe A e A+

Privados
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Privados

OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

GARANTIR A SENSIBILIZAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

ACÇÃO

INDICADOR

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO

META

CURTO
PRAZO

PGE5

PGE5

PGE5

PGE5

Promover acções de
sensibilização para a
gestão sustentada de
energia, junto de vários
públicos alvo
Promover o envio de
newsletter de
sensibilização ambiental
– vertente energia

Promover a
implementação dos
Programas de Educação
para a Sustentabilidade
(PES) – vertente energia
Promover a divulgação e
exploração dos recursos
multimédia do Centro
de Educação Ambiental
relativos à vertente
energia e alterações
climáticas

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

N.º de acções
implementadas

Sensibilizar toda a
comunidade para a
eficiência
energética

Esposende Ambiente

Taxa de
newsletter
enviadas cuja
temática seja a
gestão
sustentada de
energia
Taxa de
implementação
das acções
previstas no PES

Sensibilizar todos
os contactos da
base de dados da
EAmb para a
eficiência
energética

Esposende Ambiente

PES implementado

Esposende Ambiente

Taxa
de
divulgação
e
exploração dos
recursos

Recursos
divulgados
visitados

Esposende Ambiente
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

DESENVOLVER INCENTIVOS QUE PROMOÇÃO A EFICIENCIA ENERGÉTICA E A UTILIZAÇÃO
DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE6
PGE5
PGE6

PGE6
PGE5
PGE6

Implementar o Galardão
“Esposende tem Boa
Energia”
Implementar o
“Programa Classe A+”

N.º de trabalhos
a concurso

Implementar o
Programa “Mais Escola,
Mais Planeta”
Implementar novos ecoincentivos, sempre que
pertinente

N.º de escolas
aderentes

OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

Taxa de
projectos

N.º de novos
incentivos incentivos

LONGO
PRAZO

Galardão
implementado em
todas as categorias
Maioria de
projectos
apresentados de
classe A e A+
Maioria das escolas
envolvidas

Esposende Ambiente

Novos ecoincentivos

Autarquia
Esposende Ambiente

Autarquia
Esposende Ambiente

Autarquia
Esposende Ambiente

GARANTIR UM PLANEAMENTO EFICIENTE

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE7

Assegurar que a revisão
do PDM integra
soluções de redução do
consumo energético e
de emissões de CO2

PGE7

Planear e dimensionar a
rede de transportes às
necessidades existentes
no concelho de
Esposende

PGE7
PGE5

Promover a utilização de
sistemas de transporte
públicos ou ecoeficientes
Garantir a inclusão de
critérios ambientais nas
aquisições públicas

PGE7
PGE5

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

Taxa de inclusão
de soluções de
redução de
consumo e
emissões de
CO2
Plano de
mobilidade
sustentável
efectuado

Taxa de
utilização

Taxa de critérios
ambientais

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

PDM revisto com
soluções de ecoeficiencia

Autarquia

Sistema de
transportes
ajustado à
realidade local –
Mobilidade
Sustentável
Aumentar a
utilização de meios
de transporte mais
eficientes
Todas as aquisições
incluem critérios
ambientais

Autarquia
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Autarquia
Esposende Ambiente
Privados
Autarquia
Empresas municipais

OBJECTIVO ESTRATÉGICO

PGE

GARANTIR O ESCLARECIMENTO E APOIO AOS MUNICIPES NO DOMINIO DA EFICIENCIA
ENERGÉTICA E DA UTILIZAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS

ACÇÃO

INDICADOR

META

PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO
CURTO
PRAZO

PGE8

Realizar serviços de
consultoria

N.º de apoios
prestados

Garantir o apoio de
consultoria a todos
os interessados

PGE8

Colaborar na elaboração
e submissão de
candidaturas a
financiamento
comunitário

Taxa de
candidaturas
elaboradas

Garantir o apoio de
elaboração e
submissão de
candidaturas a
todos os
interessados

Página 57 de 73

MÉDIO
PRAZO

RESPONSABILIDADE

LONGO
PRAZO

Agência de Energia
do Cávado
Autarquia
Esposende Ambiente
Agência de Energia
do Cávado
Autarquia
Esposende Ambiente

XIV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gestão Sustentada de Energia é determinante para o desenvolvimento sustentável de
Esposende.
O Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética é um compromisso com a realidade, e
pretende, num horizonte temporal entre 2011 e 2020, assegurar a implementação de um
obrigatório quadro de sustentabilidade local, que garanta a procura de soluções eficientes,
melhorando a gestão do sistema energético a nível municipal.
Perspectiva-se que nos próximos anos se mantenha a notória limitação de recursos disponíveis
para investimentos e novos projectos. Este factor acabará inevitavelmente por impulsionar a
necessária procura criativa de soluções que permitam concretizar, de forma efectiva, a
minimização de custos associados à energia no concelho, e que promovam a utilização regrada
e eficiente dos recursos disponíveis, em busca de uma maior eficiência.
A estratégia delineada para os próximos anos assenta num trabalho articulado, pluridisciplinar,
onde todas as entidades públicas e privadas são chamadas a contribuir e a agilizar processos,
se não para garantir uma sustentabilidade ambiental do consumo de energia, porventura para
fazer face às necessárias reduções de custos iminentes e que se impõe.
A actuação em dois eixos principais, associados aos equipamentos / infra-estruturas e aos
comportamentos, prevê a implementação de oito programas distintos, que têm como
objectivo principal assegurar a gestão energética em vários domínios de actuação, que vão
desde o edificado, ao planeamento, passando pela iluminação pública e também pela
mobilidade sustentável.
O Plano Estratégico de Sustentabilidade Energética é um documento de actuação a médio longo prazo, que envolve uma variedade muito diversificada de intervenientes, e que assenta
num conjunto de pressupostos e de premissas que à data da sua elaboração se encontram
vigentes.
Contudo, será natural que haja, no futuro, a necessidade de introduzir novas medidas ou
acções, bem como alterar ou adiar a implementação de outras agora previstas, defendendo-se
assim que este seja um instrumento dinâmico e ajustado às diferentes realidades que se irão
impor no decorrer da sua implementação.
Importa ainda que novas medidas que venham a ser introduzidas resultem, não apenas da
necessidade de se ajustar eventuais desvios que se possam vir a verificar, mas que promovam,
principalmente, melhorias efectivas na gestão sustentada de energia em Esposende, sejam
estas de carácter tecnológico, económico ou estrutural.
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XV - ANEXOS
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Anexo I
Resultados obtidos nos diagnósticos energéticos
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Anexo II
Estabelecimentos de Ensino que serão sujeitos à realização de diagnósticos energéticos
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Anexo III
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para os edifícios e equipamentos
municipais
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Anexo IV
Extracto do ficheiro relativo à monitorização dos consumos de energia eléctrica nos edifícios
e equipamentos municipais
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Anexo V
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para os transportes
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Anexo VI
Extracto do ficheiro relativo ao Plano de Acções do Projecto de Gestão da Iluminação Pública
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Anexo VII
Extracto do ficheiro utilizados pelas Juntas de Freguesia para efectuarem o levantamento
dos pontos de luz existentes nas freguesias
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Anexo VIII
Equipamentos a instalar no concelho de Esposende, no âmbito do concurso de Eficiência
Energética na Iluminação Pública
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Anexo IX
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para a rede IP

Anexo X
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para o sector residencial e terciário
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Anexo XI
Newsletter ambiental “Este mês pense mais…” subordinada à temática da Sustentabilidade
Energética
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Anexo XII
Extracto do Plano de Actividades do Centro de Educação Ambiental para o ano lectivo
2011/2012
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Anexo XIII
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para a sensibilização e formação
ambiental

Anexo XIV
Extracto do regulamento do Galardão “Esposende tem Boa Energia”
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Anexo XV
Extracto do regulamento do programa “Mais escola, mais Planeta”

Anexo XVI
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para o planeamento urbano
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Anexo XVII
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para as aquisições públicas ecológicas

Anexo XVII
Extracto da matriz de compras ecológicas da autarquia de Esposende

Anexo XVIII
Medidas previstas em sede de Pacto dos Autarcas para os serviços de consultoria a prestar,
no âmbito da eficiência energética
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