
 

Crie a sua comunidade sustentável e indique-nos amigos para adicionarmos ao grupo de contactos de 

Águeda 21. 

No caso de não conseguir ver esta mensagem aceda às notícias do Boletim Eletrónico n.º 67 de Águeda 21 

clique aqui. 
If you wish to receive these or other news of Agueda’s Local Agenda 21 in English, send an e-mail to agenda21agueda@gmail.com.  

Edição especial: Dia Mundial da Energia 

 

Sabia que: 
…O recurso a energias sustentáveis e mais amigas do ambiente permite uma 

diminuição na emissão de dióxido de carbono (CO2), associada à produção de energia 
elétrica e, por conseguinte, da poluição atmosférica? 

… O aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos 
oceanos e do ar perto da superfície da Terra causado por emissões de gases do efeito 
estufa? 

…Portugal atingiu um valor recorde de produção de electricidade através de fontes 
renováveis em 2014, o que permitiu evitar a emissão de 13 Milhões de toneladas de 
dióxido de carbono para a atmosfera? 
 

Destaques 

Dia Mundial da Energia 

 

Em 1981 a Direção Geral de Energia instituiu em Portugal o dia 29 de maio como “Dia 
Nacional da Energia”, coincidindo com o “Dia Mundial da Energia”. Esta efeméride é 
uma janela aberta para a reflexão sobre a eficiência energética e a necessidade de 
diminuir o impacto das nossas atividades sobre o ambiente. O Município de Águeda 
sensível à preservação dos recursos naturais, implementou medidas e projetos que 
visam melhorar a eficiência energética do concelho, protegendo de forma pró-ativa a 
natureza sem, contudo, diminuir o bem-estar dos seus cidadãos. Algumas destas ações 
desenvolvidas ou em vias de serem implementadas são apresentadas de forma 
resumida neste boletim especial “Dia Mundial da Energia”. 
 

Novo contrato de energia elétrica em mercado OMIP permitirá poupar 250 mil euros 

 

 

O Município de Águeda avançou em 2015 com um concurso público fora do âmbito da 
CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro) para o fornecimento de 
energia elétrica ao Município, em mercado OMIP. O novo contrato permitiu ao 
Município economizar 19.565,44€ (com IVA) até ao final do primeiro de trimestre de 
2016. Se as condições previstas para os três anos de contrato se mantiverem, de 
acordo com as condições concertadas com o comercializador o Município de Águeda 
poderá alcançar poupanças da ordem de 250.778,83€ (com IVA) até ao fim do 
contrato.  
 
Saiba mais AQUI 

 

Iluminação Pública com Lâmpadas LED nas ruas do Município de Águeda 

 

O Município de Águeda tem substituído, no último ano, lâmpadas do sistema de 
iluminação pública (IP) em diversos pontos do concelho, permitindo uma redução nos 
consumos de eletricidade em cerca de 60%. Este decréscimo representa uma 
poupança anual de, aproximadamente, 1.000 euros, bem como uma diminuição 
equivalente de dióxido de carbono (CO2) de perto de 2,4 toneladas anuais. Está ainda 
em implementação um sistema de gestão da iluminação pública que permite a 
adequação da intensidade da luminária às necessidades da população. 
 

http://agueda21.wordpress.com/comunicacao/e-news/
mailto:agenda21agueda@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=947#.VqJYz0_SMng


 

Escolas de Águeda promovem a eficiência energética 

 

Projeto “Escolas Sustentáveis” dinamiza iniciativas de Educação para a 
Sustentabilidade em Escolas Básicas do Concelho. No âmbito da Agência para a 
Sustentabilidade e Competitividade (ASC), coordenada pelo Município de Águeda, foi 
lançado às escolas um desafio inovador para promover as alterações comportamentais 
da comunidade escolar, visando a eficiência na utilização água, gás e energia elétrica, 
envolvendo mais de 3.000 alunos na elaboração de cerca de 1.000 atividades de 
sensibilização ambiental. 
No decorrer do ano letivo 2014/15 foi proposto a 5 escolas do Ensino Básico a 
implementação de medidas de incentivo à redução dos três vetores. Destacam-se os 
resultados alcançados a nível da eficiência hídrica, com a poupança de mais de 1.800 
m3 de água.  
No ano letivo 2016/2017 a Autarquia irá alargar o projeto a mais escolas do concelho. 
 

Saiba mais AQUI 

 

Águeda aposta na produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis 

 

 

Numa iniciativa independente, o Município de Águeda começou em 2010 um 
programa de implementação de medidas que visam a adaptação e mitigação de 
efeitos decorrentes das alterações climáticas globais. Como parte destas ações foram 
colocados, painéis solares fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, em 
regime de microprodução, alocados a nove edifícios municipais. Estas medidas 
permitiram a produção de mais de 270MW de energia limpa, evitando a emissão de 
cerca de 100 toneladas de CO2, gerando benefícios financeiros para o Município.  

 

Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) na Escola Básica Fernando Caldeira 

 

No ano de 2015 foi instalada pelo Município de Águeda uma Unidade de Produção 
para Autoconsumo (UPAC), na Escola Básica Fernando Caldeira. Esta UPAC está 
composta por 47 painéis de células fotovoltaicas que permitem, no seu pico produtivo, 
a geração de 260 Wp. A implementação destes dispositivos permite fornecer energia 
“limpa” para consumo da escola, podendo o excedente ser injetado na rede. A 
implementação dos painéis visa melhorar sustentabilidade energética, bem como 
sensibilizar para a luta contra as alterações climáticas globais.  
Em 2016 e 2017 a Câmara Municipal irá promover a instalação de mais UPAC’s noutras 
instalações públicas. 
 
 

Fundo de Eficiência Energética e Hídrica ( FEEH) no âmbito do projeto Infinite Solutions 

 

 

 

No âmbito do programa da parceria Europeia, o Municipio de Águeda integra o projeto 
INFINITE SOLUTIONS - INnovative FINancing for Local SusTainable Energy Solutions, 
coordenado pelo Energy Cties e apoiado pela Intelligent Energy – Europe que tem 
como objetivo a redução de custos energéticos. No caso de Águeda, foi criado um 
“Fundo de Eficiência Energética e Hídrica” (FEEH) o qual é desenvolvido e gerido pela 
autarquia. As poupanças financeiras obtidas por meio de medidas de eficiência 
energética revertem para o FEEH, refinanciando-o e permitindo o investimento em 
novas medidas de eficiência energética e hídrica. 

 
Saiba mais AQUI  
 
 
 

http://escolasustentavel.regiaosustentavel.pt/
http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=infinitesolutions_en


 

Implementação de novo sistema de eficiência energética no sistema de iluminação do Estádio 

Municipal 

 

A Autarquia encontra-se a implementar uma nova tecnologia com o objetivo de 
maximizar os recursos energéticos, neste caso, no sistema de iluminação do campo 
sintético do Estádio Municipal. O novo equipamento permite aceder a taxas de 
poupança energéticas que podem alcançar os 60%, aumentando também a 
quantidade de fotões (luminosidade) emitida pelas luminárias e diminuindo ainda a 
manutenção necessária para preservar o sistema operacional. Não será necessária a 
alteração de circuitos elétricos ou luminárias, esperando-se por estes motivos que o 
retorno do investimento a ser efetuado seja rápido.  
 
 

Município de Águeda dinamiza Sessões de Sensibilização Ambiental e de Sustentabilidade 

 

Em articulação com escolas dos agrupamentos do concelho, técnicos do Município de 
Águeda dinamizam diversas ações de sensibilização ambiental, enquadradas no Dia 
Mundial da Energia, assinalado no passado domingo 29 de maio de 2016. Cerca de 80 
alunos de diversas turmas participaram em iniciativas que promoveram a aquisição de 
conceitos e a adoção de boas práticas que visam a preservação do ambiente. 
 

 

Observatório de Energia e Sustentabilidade e o trabalho em parceria 

 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidos diversos projetos na área da eficiência 
energética, monitorizados pelo Observatório de Energia e Sustentabilidade do 
município. Destes, destaca-se a iluminação pública (e privada) uma das áreas onde se 
têm realizado intervenções com o objetivo de promover a monitorização e a redução 
de consumos energéticos e uma gestão mais eficiente dos recursos, mas também com 
vista à promoção da inovação e o desenvolvimento de produtos, novas tecnologias e 
aplicações na área da iluminação. Neste âmbito, pode-se ainda destacar o trabalho 
desenvolvido em parceria com o LLL – Lighting Living Lab e a Casa do Povo de Valongo 
do Vouga. Este último concretizado através da realização de um protocolo com vista à 
implementação de contadores inteligentes, lâmpadas mais eficientes, dinamização de 
ações de sensibilização, entre outros. 

 

 

Próximos Eventos 

Semana do Ambiente e da Sustentabilidade 

Data: 21 de maio a 5 de junho 

 
 

Local: Águeda Mais info… 

Consulte estas e outras notícias em: 
 

Para obter mais informações sobre a Agenda 21 Local de Águeda, consulte o Blogue do projeto: agueda21.wordpress.com 

 

Se pretende subscrever ou anular a subscrição dos boletins eletrónicos de Águeda 21, comunique-nos para: 

agenda21agueda@gmail.com. 
Não imprima este e-mail. Ser mais sustentável também significa reduzir o consumo e os resíduos que produzimos. 
 

  
                                                                                                                                      

31 de maio de 2016 

 

https://agueda21.wordpress.com/2016/05/12/semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2016/
http://agueda21.wordpress.com/
mailto:agenda21agueda@gmail.com

