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1.ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Cascais aprovou a adesão ao ‘ Pacto dos Autarcas’ em 

Dezembro de 2008, e procedeu à sua assinatura em Fevereiro de 2009. 

O Pacto, ao qual já aderiram mais de 1825 cidades e vilas europeias – sendo que 31 

são portuguesas – pretende reduzir, até 2020, em 20 por cento a emissão de gases 

com efeito de estufa (GEE) produzidos pelos municípios signatários, no âmbito do 

Plano Europeu de Acção para Eficiência Energética. 

O compromisso e o Plano de Acção que envolvem o Pacto dos Autarcas passam pelos 

respectivos procedimentos: 

 Elaboração de um inventário de referência das emissões de GEE; 

 Apresentação de um Plano de Acção de Energia e Sustentabilidade no prazo de 

um ano após a assinatura do Pacto; 

 Adaptação das estruturas municipais; 

 Mobilização da sociedade civil na área geográfica dos Municípios signatários, 

de modo a ter uma participação activa no desenvolvimento e aplicação do 

Plano; 

 Apresentação um relatório de progresso da implementação do Plano de dois 

em dois anos (pelo menos); 

 Organização de “Dias da Energia” ou “Dias do Pacto Municipal”. 

 

O objectivo do Plano de Acção é o de identificar medidas de acção que visem o 

aumento da eficiência energética, e consequente redução do consumo de energia e 

das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) no concelho de Cascais.  

 É da responsabilidade do Município de Cascais elaborar esse ‘Plano de Acção de 

Energia e Sustentabilidade ‘(PAES) num prazo de um ano a contar da data da 
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assinatura do ‘Pacto’ e, consequentemente, indicar as medidas preconizadas neste 

Plano de modo a atingir o objectivo de redução de emissão de CO2 até 2020. 

1.1 Caracterização Geográfica e Social do Concelho 

 

Cascais é um Concelho delimitado a Norte pelo Concelho de Sintra, a Este pelo 

Concelho de Oeiras e a Sul e Oeste pelo Oceano Atlântico. 

 

 

Figura 1 - A costa atlântica do concelho 
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Este Município é constituído por seis Freguesias e possui uma área de 97,4 km2, 

correspondente a 0,1% da superfície total de Portugal Continental. 

 

Figura 2 - Concelho de Cascais 

 

A população residente neste Concelho em 2005 era de 183.573 habitantes, o que 

corresponde a 1,8% da população residente em Portugal Continental. A densidade 

populacional era cerca de 1.884,7 hab/km2 em Cascais. 
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Figura 3 - Evolução do número de habitantes em Cascais 

 

No período de 2000 a 2005 a população residente em Cascais aumentou cerca de 

7,6%. Este valor corresponde a mais do dobro do valor nacional – em Portugal 

Continental a população aumentou aproximadamente 3,2%. 

 

Figura 4 - População residente em cada uma das freguesias do concelho de 

Cascais, em 2001 
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Verifica-se que a Freguesia de São Domingos de Rana é a mais populosa, seguida por 

Cascais e Alcabideche. No entanto, de modo a compreender melhor a realidade de 

cada freguesia deve-se analisar a densidade populacional de cada uma delas. 

 

 

Figura 5 - Densidade populacional das freguesias e do Concelho de Cascais, 

em 2001 

 

 

Pela análise do gráfico anterior verifica-se que as Juntas de Freguesia de Cascais e 

Alcabideche têm uma densidade populacional abaixo do total do Concelho. A 

densidade populacional mais elevada encontra-se na Parede. 
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Figura 6 - Empresas sedeadas no concelho de Cascais no final de 2004, por 

sector de actividade 

 

Verifica-se que as empresas mais representadas no Concelho de Cascais são as que 

pertencem ao sector dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

6%

16%

76%

Agricultura e Pescas

Indústria

Construção e Obras Públicas

Serviços



 

Plano Municipal de Acção para a Eficiência 

Energética e Sustentabilidade de Cascais 

 

Página | 7  
 

2.METAS E OBJECTIVOS 

 

Como já foi referido, o objectivo do Pacto dos Autarcas é, entre outros, o de redução 

de 20% de emissões de GEE até ao ano de 2020. Obviamente este valor segue 

intrinsecamente ligado com o consumo de energia registado nesse período de tempo, 

daí outro dos objectivos do projecto ser o de aumentar em 20% a eficiência energética 

registada. 

Tendo por referência o ano de 2005, ano em que foi elaborada a matriz energética do 

Concelho, e começando a quantificar as reduções associadas às medidas 

implementadas a partir do ano de 2010, então a taxa de redução necessária ao 

cumprimento das metas estabelecidas terá que ser, em termos globais, sensivelmente 

de 2% por ano. Tendo em conta o impacto de cada um destes sectores no valor global 

de emissões de CO2, será ajustada a taxa de redução anual a cada uma dessas 

realidades. 

Os documentos de referência para a elaboração do Plano Municipal para a Eficiência 

Energética e Sustentabilidade do concelho de Cascais são os que se seguem : 

 Plano Director Municipal – (1997) 

 Matriz Energética do Concelho de Cascais (2005) 

 O "Plano Estratégico de Cascais face às Alterações Climáticas"- PECAC (2009) 

 Relatório Agenda 21 Local de Cascais; (2007-2008) 

 Cascais Estrutura Ecológica – 2010 

 Projecto de Regulamento Municipal de Eficiência Energética em Edifícios 

(sujeito a aprovação) 
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As medidas determinadas no plano de acção irão incidir principalmente nos seguintes 

sectores: 

-Edifícios residenciais 

-Edifícios de serviços        Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria 

-Indústria 

-Transportes Públicos 

-Frota Municipal               Sector dos Transportes 

-Transportes privados                                

-Gestão de resíduos 

-Gestão de consumo água  

 

Considerando os dois sectores onde a redução de emissões poderá ser mais significativa, ou 

seja, o sector dos edifícios, infra-estruturas e indústria e o sector dos transportes, então a taxa 

anual de redução de emissões estabelecida para cada um desses sectores será de: 

 Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria: 2,1% 

 Sector dos Transportes: 1,75% 

Os cálculos justificativos apresentam-se de seguida. 

 Total de emissões no concelho: 949 464 ton CO2  

(valor calculado a partir de dados retirados da matriz energética do concelho) 

 Emissões a evitar considerando 20% de redução global: 189 893 ton CO2 

 

 Total de emissões no sector dos edifícios: 678 231 ton CO2               71% do valor global 

 Total de emissões no sector dos transportes: 271 233  ton CO2             29% do valor global 

Sector Outros 
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Considerando a mesma ponderação nos 20% de redução a atingir, então: 

 Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria: 0,71 * 20% = 14,2% 

 Sector dos Transportes: 0,29 * 20% = 5,8% 

Tendo em conta o maior potencial de redução no sector dos edifícios, então, estas 

percentagens foram ajustadas para os valores de 15% e 5% do valor global de emissões no 

concelho respectivamente. Com base nessas percentagens foi calculado o valor de emissões a 

reduzir em cada um dos sectores: 

 Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria: 0,15*949 464 =142 420 ton CO2 

 Sector dos Transportes: 0,05*949 464= 47 473 ton CO2  

 

Calculando o peso de cada um dos valores no respectivo sector: 

 

 142 420 / 678 231 = 21% do Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria 

 47 473 / 271 233 = 17,5% do Sector dos Transportes 

 

Considerando um intervalo de tempo de 10 anos completos (2011 a 2020), então, e com 

arredondamentos de modo a verificarem-se os objectivos propostos, a taxa de redução anual 

para cada um dos sectores considerados é de 2,1% e 1,75%. 
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3. GRUPO DE TRABALHO E COORDENAÇÃO 

 

É de extrema importância a formação de um grupo de trabalho multidisciplinar 

dedicado à elaboração deste Plano. Este aspecto irá catalisar a troca de informação e 

de experiências, bem como facilitar a definição dos sectores prioritários a intervir.   

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE CASCAIS, que passará a ser designada AGÊNCIA 

CASCAIS ENERGIA ao longo do documento, foi designada pela Câmara Municipal de 

Cascais como entidade coordenadora da implementação das acções previstas no Pacto 

dos Autarcas. 

Sendo assim, o planeamento e execução das acções previstas neste plano de acção 

estará a cabo dos recursos humanos da AGÊNCIA CASCAIS ENERGIA. No entanto, 

diversas entidades, como instituições de ensino superior, departamentos municipais, 

ONG’s, empresas e agências municipais, entre outros, prestarão apoio técnico quando 

se justificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano Municipal de Acção para a Eficiência 

Energética e Sustentabilidade de Cascais 

 

Página | 11  
 

4. FINANCIAMENTO E MONITORIZAÇÃO  

 

O financiamento das acções previstas neste Plano de Acção estará a cabo da Câmara Municipal 

de Cascais e da aprovação de projectos e iniciativas europeias, como é o caso do “Plano de 

Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica” e “Inteligent Energy for Europe”, 

entre outros.  

A monitorização da implementação e dos resultados das acções a realizar durante o período 

do Pacto dos Autarcas  será efectuada através da actividade contínua da agência, relatórios de 

progresso e também através de actualizações da matriz energética do concelho. 
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5.INVENTÁRIO DE EMISSÕES E ANO DE REFERÊNCIA 

5.1 Metodologia 

O inventário de emissões de CO2 foi elaborado tendo como referência o ano de 2005. 

A escolha deste ano deve-se ao facto de este ser um ano em que foi feita uma matriz 

energética do concelho, daí ser o último ano para o qual existe informação adequada e 

fidedigna.. 

A determinação das emissões de Gases com Eeito de Estufa (GEE) foi efectuada com 

base no Protocolo CCP (Cities for Climate Protection) do ICLEI (International Council for 

Local Environmental Initiatives). O ICLEI é uma agência internacional de 

desenvolvimento sustentável e a sua missão é instigar e auxiliar a acção de governos 

locais de modo a melhorar o ambiente e atingir o desenvolvimento sustentável através 

de acções locais. O ICLEI criou a campanha CCP, que tem o objectivo de impulsionar e 

apoiar os governos locais que tenham integrado a protecção do clima em políticas e 

decisões a curto e longo prazo, e cujas acções atinjam reduções mensuráveis nas 

emissões locais de GEE. Este enquadramento pretende orientar os governos locais no 

sentido de atingir as metas de redução de emissões. É iniciado com inventários e 

projecções de emissões. Prossegue com a determinação de metas e o 

desenvolvimento de um plano de acção, e culmina com a implementação e verificação 

das medidas. O Protocolo CCP foi desenvolvido para ajudar estas localidades na 

quantificação das suas emissões, sendo que a abordagem padronizada facilita as 

comparações entre governos locais. Este protocolo refere duas análises comparativas 

– uma para as operações do governo local e outra da comunidade como um todo, 

sendo naturalmente a primeira um subconjunto da segunda. 

Os gases que devem ser necessariamente incluídos nesta análise são o dióxido de 

carbono resultante da combustão de combustíveis fósseis, incluindo o associado à 

produção de electricidade consumida no Concelho, e o metano proveniente de aterros 
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sanitários. Este último, encontra-se fora do âmbito deste estudo, não tendo sido assim 

considerado. 

O CCP adopta a convenção que a queima de lenha ou biomassa não contribui para o 

inventário de emissões de dióxido de carbono, pois esta representa o fechar do ciclo 

de carbono para aquele material. 

Este protocolo indica que deve ser feita uma análise sectorial das emissões do 

Concelho: sector doméstico, serviços, indústria, transporte, resíduos sólidos e outros. 

A análise sectorial deve também ser efectuada a nível da Autarquia, nomeadamente 

em: edifícios, veículos, iluminação pública, tratamento de esgotos e águas. Neste 

estudo, a análise foi efectuada sempre que os dados disponíveis o permitiram. 

As emissões de dióxido de carbono foram determinadas aplicando factores de emissão 

aos valores encontrados para o consumo de energia final, consoante a fonte 

energética. 

No caso de consumo eléctrico, as emissões são baseadas na média anual de emissões 

por uso final de kWh. Os factores variam anualmente de acordo com as variações no 

fornecimento de energia primária. Em Portugal, os anos mais secos implicam uma 

utilização mais intensiva das centrais termoeléctricas, em detrimento das hídricas, 

aumentando, consequentemente, as emissões registadas. O valor determinado pela 

Energias de Portugal (EDP) para o ano de 2005 foi 731 gCO2/kWh.  

Em relação aos combustíveis fósseis, os factores de emissão são baseados nas 

emissões por unidade de energia final e não variam de ano para ano. Os factores 

considerados foram os que constam da tabela seguinte, que correspondem aos 

utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa, publicado em 2004. 
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Combustível Poder calorífico 
Inferior 

Factor de emissão de CO2 
(kg/GJ) 

Carvão 29,29 GJ/ton 98,3 

Petróleo 43,72 GJ/ton 71,9 

GPL 47,28 GJ/ton 63,1 

Gasolinas 44,77 GJ/ton 69,3 

Gasóleos 43,31 GJ/ton 74,1 

Fuel 40,17 GJ/ton 77,4 

Gás Natural 38,74 GJ/Nm
3
 x 10

3
 56,1 

Tabela 1 - Tabela de valores de poder calorífico inferior e de factor de 

emissão de CO2 

 

A metodologia apresentada neste documento foi baseada na recolha de dados 

disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) acerca dos consumos de 

energia eléctrica, gás natural e das vendas de combustíveis. 

Os dados estatísticos relacionados com o consumo de energia eléctrica em Portugal 

Continental e em cada Concelho do país, encontram-se desagregados por sector de actividade. 

Em relação ao gás natural, foi a Lisboa Gás que forneceu os dados do consumo no Concelho de 

Cascais e a sua distribuição por sector de actividade. 

Relativamente à análise do consumo de combustíveis, os únicos dados disponibilizados pela 

DGEG são os das vendas de combustíveis em Portugal Continental e por Concelho. Apesar 

destas duas quantidades (consumo e venda de combustíveis) não serem as mesmas, pois o 

combustível pode ser adquirido num Concelho e utilizado noutro, considera-se que os dados 

das vendas de combustíveis proporcionam uma boa aproximação para a análise efectuada. 

5.2 Consumos e Emissões 

5.2.1 Panorama Nacional 
 

Portugal é um país com escassos recursos energéticos convencionais, o que conduz a 

uma elevada dependência energética do exterior. Em 2005, as importações de energia 

chegaram aos 87%. 
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Figura 7 - Importações por fonte de energia, em 2005 

Do total de energia importada, o petróleo é o que tem um maior peso (71%), 

seguindo-se o gás natural e o carvão com 14% e 12% respectivamente. 

É fácil verificar que as necessidades energéticas nacionais continuam a ser muito 

dependentes de combustíveis fósseis.  

Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma análise do consumo de energia final em 

Portugal Continental. Este consumo foi calculado adicionando os consumos de energia 

final por sector (método bottom-up). 

De modo a determinar o consumo de energia final em Portugal Continental em 2005, 

converteram-se os valores dos consumos de energia encontrados para a tonelada 

equivalente de petróleo – tep. Em relação ao consumo de gás natural, subtraiu-se o 

valor consumido pelo sector produtor de electricidade, de modo a que não fosse 

duplamente contabilizada a electricidade produzida nas centrais a gás natural. Depois 

de aplicar a metodologia bottom-up, consultou-se o balanço energético para esse ano 

de forma a determinar o consumo de energia final proveniente de lenhas, resíduos 

vegetais e de calor, pois estes não estão contabilizados na metodologia usada. Na 

medida em que o balanço energético corresponde aos consumos de Portugal e Ilhas e 

de modo a estimar os valores dos consumos destes dois tipos de energia para Portugal 

Continental, efectuou-se uma proporção entre o número de habitantes. 
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O valor total encontrado para o consumo de energia final foi 18.845 ktep. 

Considerando que a população residente em Portugal Continental, em 2005, era de 

10.082.154 habitantes, é possível calcular o consumo de energia final per capita – 1,9 

tep/hab, que corresponde a 22 MWh/hab e a 78 GJ/hab. 

 

 

Figura 8 - Distribuição do Consumo de energia final em Portugal 

Continental em 2005, por fonte energética 

 

Verifica-se que a fonte energética mais representada é a dos combustíveis fósseis 

(56%), onde estão englobados o butano, o propano, a gasolina, o gasóleo e o fuel; 

seguida pela electricidade (21%). As lenhas e resíduos vegetais, recursos considerados 

renováveis, têm uma fracção significativa no consumo de energia final (9%). 

Para se ter uma noção mais precisa do valor de energia consumida por cada fonte 

energética, na tabela seguinte encontra-se o consumo de cada fonte energética em 

diferentes unidades de energia. 
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Fonte energética 
Consumo 

(ktep) 
Consumo 

(GWh) 
Consumo 

(GJ) 

Electricidade 3 916 45 537 163 933 462 

Gás Natural 1 630 18 951 61 657 210 

Combustíveis Fósseis 10 554 122 727 441 300 675 

Lenhas e Resíduos Vegetais 1 641 19 077 68 676 955 

Calor 1 104 12 840 46 224 394 

Total 18 845 219 131 781 792 696 

Tabela 2 - Consumo de energia final em Portugal Continental, em 2005 

 

O cálculo para determinar o consumo dos combustíveis fósseis em giga joules (GJ) foi 

elaborado tendo por base o poder calorífico inferior de cada fonte energética. 

5.2.2 Concelho de Cascais  
 

De modo a calcular o consumo de energia final em Cascais, em 2005, aplicou-se a 

mesma metodologia usada na determinação do consumo de energia final em Portugal 

Continental. Considerou-se igualmente o consumo de lenhas e resíduos florestais em 

Cascais. Este valor foi estimado a partir do valor para Portugal Continental, fazendo-se 

uma proporção com o número de habitantes. 

Deste modo, o valor total encontrado para o consumo de energia final foi 200 ktep, 

cerca de 1,1% do total consumido em Portugal Continental. Considerando a população 

residente em Cascais em 2005, é possível calcular o consumo de energia final per 

capita – 1,1 tep/hab – valor inferior ao estimado a nível nacional. Este valor 

corresponde a 13 MWh/hab e a 45 GJ/hab.  
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Figura 9 - Consumo de energia final em Cascais, em 2005, por fonte 

energética 

 

Os combustíveis fósseis, que são a fonte energética mais representada (cerca de 52%) 

incluem o butano, o propano, a gasolina, o gasóleo e o fuel. A electricidade é a 

segunda fonte energética mais consumida em Cascais, representando uma fracção de 

cerca de 28%. As lenhas e resíduos vegetais, recursos renováveis, têm uma fracção 

bastante significativa (15%). 

Verifica-se que a estrutura do consumo de energia final por fonte em Cascais é 

bastante semelhante à encontrada para Portugal Continental, ou seja, tanto Cascais 

como Portugal Continental têm uma fracção de consumo de combustíveis superior a 

50%, seguida pelo consumo de electricidade, depois pelas lenhas e resíduos vegetais, e 

por fim o gás natural. 

Fonte energética 
Consumo 

(tep) 
Consumo 

(MWh) 
Consumo 

(GJ) 

Electricidade 56.782 660.257 2.376.924 

Gás Natural 10.454 121.558 395.497 

Combustíveis Fósseis 102.889 1.196.385 4.301.285 

Lenhas e Resíduos Vegetais 29.872 347.347 1.250.451 

Total 199.997 2.325.548 8.324.156 

Tabela 3 - Consumo de energia final em Cascais, em 2005 
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Figura 10 - Evolução do consumo de energia final por fonte energética, em 

Cascais 2001-2005 

 

 

Energia Final 2001 2002 2003 2004 2005 

Electricidade 48.497 49.554 52.065 54.194 56.782 

Gás Natural 3.787 6.244 7.422 8.407 10.454 

Butano  5.874 5.154 4.617 5.843 4.371 

Propano  8.247 7.157 6.246 8.504 6.337 

Gás Auto 55 354 133 251 148 

Gasolina  41.400 49.039 42.246 45.705 39.422 

Petróleos  3 2 2 3 3 

Gasóleo 41.065 51.582 46.495 56.163 50.673 

Fuel 322 466 485 1.337 1.935 

Lenhas e Resíduos Vegetais 27.946 27.722 28.836 29.353 29.872 

Total 177.197 197.275 188.547 209.760 199.997 

Tabela 4 - Evolução do consumo de energia final, em tep, em Cascais, por 

fonte energética 
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O consumo total de energia final cresceu cerca de 13% entre 2001 a 2005, atingindo os 

199.997 tep em 2005. Em termos percentuais foi o consumo de gás natural que mais 

cresceu nesse período (mais de 170%), muito devido à sua introdução no sector 

doméstico e dos serviços. O consumo de electricidade e gasóleo também sofreram um 

aumento (17% e 23%, respectivamente). Em oposição houve um decréscimo do 

consumo de gasolina, fuel-oil, butano e propano, estes dois últimos eventualmente 

devido à sua substituição por gás natural. Provavelmente a diminuição do consumo de 

gasolina pode também ser explicada pelo aumento das vendas dos veículos a gasóleo. 

 

5.2.2.1 Consumo de energia eléctrica 

Em 2005, foram consumidos, no Município de Cascais, 660.257 MWh de electricidade, 

cerca de 1,5% do total consumido em Portugal Continental. 

No gráfico encontra-se a divisão sectorial deste consumo. 

 

Figura 11 - Estrutura sectorial do consumo de electricidade em Cascais, em 

2005 
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Sector de actividade 
Consumo de electricidade 

(MWh) 

Agricultura e pescas 2.394 

Indústria 49.960 

Produção de electricidade 0,318 

Construção e obras públicas 14.832 

Transportes 8.835 

Sector doméstico 316.961 

Serviços 267.276 

Total 660.257 

Tabela 5 - Divisão sectorial do consumo de electricidade em Cascais, em 

2005 

 

Verifica-se que o sector doméstico e o dos serviços são os maiores consumidores de 

electricidade no Concelho (316.961MWh e 267.276MWh respectivamente), seguidos 

pelo sector industrial, com uma fracção bastante menos significativa (49.960MWh, que 

equivale a 7,6% do consumo total de electricidade). 
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Figura 12 - Evolução do consumo de electricidade em Cascais, por sector 

de actividade 

 

Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agricultura e pescas 
2.838 1.624 1.369 1.973 2.188 2.394 

Indústria 
51.058 49.487 49.697 48.356 49.833 49.960 

Construção e obras públicas 
14.225 15.324 13.654 15.045 15.109 14.832 

Transportes 
8.821 8.613 8.059 9.231 9.173 8.835 

Sector doméstico 
239.938 253.845 270.771 281.604 292.953 316.961 

Serviços 
215.452 235.031 232.664 249.195 260.904 267.276 

Total 
532.332 563.924 576.213 605.404 630.160 660.257 

 

Tabela 6 - Evolução do consumo de electricidade, em MWh, em Cascais, por 

sector de actividade 

 

Como era de prever o consumo de electricidade aumentou nos últimos anos: 

considerando o período de 2000 a 2005 esse aumento foi de 24%. Este valor é um 

pouco superior ao verificado a nível nacional – 20%. 
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O sector doméstico foi o que apresentou um maior crescimento nesse período (cerca 

de 32%), seguido do sector dos serviços, com um crescimento de 24%, sendo esses os 

sectores prioritários de intervenção. 

 

 Sector industrial 

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de electricidade em Cascais no sector 

industrial em 2005, desagregou-se este sector nos respectivos subsectores.  

 

 

 

Figura 13 - Consumo de electricidade no sector industrial, em 2005, em 

Cascais 
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Subsectores da Indústria Consumo de electricidade (MWh) 

Indústria Extractiva 154 

Alimentação, Bebidas e Tabaco 5.930 

Indústria têxtil, vestuário e couro 516 

Indústria da Madeira e Cortiça 992 

Indústria do Papel 2.213 

Ind. química, deriv. do petróleo 2.367 

Ind. cerâmica, vidro e cimento 3.320 

Indústria Metalúrgica 108 

Prod. Metál. Máq. Equipamentos 20.602 

Outras Ind. Transformadoras 8.673 

Elevação/Abastecimento de Água 5.085 

Total 49.960 

Tabela 7 - Consumo de electricidade no sector industrial, em Cascais, em 

2005 

 

Verifica-se que o subsector Fabrico de Produtos Metálicos, Máquinas e Equipamentos 

é o que apresenta uma maior consumo no ano de 2005 (41,2%), seguindo-se o 

subsector que representa as Outras Indústrias Transformadoras, com cerca de 17,4%. 

Os subsectores com menor peso são a Indústria Metalúrgica e a Extractiva, que 

representam cerca de 0,2 e 0,3%, respectivamente, do total de electricidade 

consumida no sector industrial.     
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Figura 14 - Evolução do consumo de electricidade no sector industrial, em 

Cascais 

 

 

Subsectores da Indústria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Indústria Extractiva 61 90 87 125 176 154 

Alimentação, Bebidas e Tabaco 5.079 5.222 5.456 5.534 5.728 5.930 

Indústria têxtil, vestuário e couro 575 580 501 474 604 516 

Indústria da Madeira e Cortiça 3.538 3.647 1.401 1.252 1.156 992 

Indústria do Papel 1.197 1.367 1.580 1.884 2.077 2.213 

Ind. química, deriv. do petróleo 3.221 3.330 2.390 1.839 2.305 2.367 

Ind. cerâmica, vidro e cimento 3.214 3.394 3.210 3.087 3.309 3.320 

Indústria Metalúrgica 113 132 90 75 88 108 

Prod. Metál. Máq. Equipamentos 22.864 22.293 21.964 21.819 21.024 20.602 

Outras Ind. Transformadoras 6.103 5.178 7.638 7.438 8.804 8.673 

Elevação/Abastecimento de Água 5.093 4.255 5.379 4.829 4.561 5.085 

Total 51.058 49.487 49.697 48.356 49.833 49.960 

Tabela 8 - Evolução do consumo de electricidade no sector industrial, em 

MWh, em Cascais 
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Verifica-se que o consumo de electricidade por parte do sector industrial no Concelho 

de Cascais diminuiu cerca de 2%, no período em estudo. Essa diminuição foi mais 

acentuada na Indústria da Madeira e Cortiça (decréscimo de cerca de 72% em 2005 

quando comparado com 2000). Existem porém alguns subsectores onde se verificaram 

aumentos de consumo: por exemplo na Indústria Extractiva houve um crescimento de 

152% do consumo, e na Indústria do Papel de cerca de 85%. 

 

 Sector dos serviços 

Aplicou-se a metodologia descrita anteriormente ao sector dos serviços. No gráfico da 

figura seguinte encontra-se o consumo de electricidade no sector dos serviços, em 

Cascais, em 2005.  

 

 

 

Figura 15 - Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Cascais, 

em 2005 
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Subsectores dos Serviços Consumo de electricidade (MWh) 

Comércio por Grosso e Retalho 93.735 

Restauração 29.304 

Hotelaria 18.802 

Bancos e Seguros 30.369 

Outros Serviços 95.065 

Total 267.276 

Tabela 9 - Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Cascais, 

em 2005 

 

O consumo de electricidade por parte dos subsectores Outros Serviços e Comércio por 

Grosso e Retalho é semelhante, sendo que estes dois subsectores são responsáveis por 

cerca de 70% do total de electricidade consumida pelo sector dos serviços. Por sua vez 

a Restauração e os Bancos e Seguros apresentam também consumos semelhantes 

(cerca de 30.000MWh). 
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Figura 16 - Evolução do consumo de electricidade no sector dos serviços, 

em Cascais 

 

 

Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Comércio por Grosso e Retalho 
74.560 80.109 83.702 85.985 92.636 93.735 

Restauração 
36.990 39.797 29.023 29.333 29.827 29.304 

Hotelaria 
13.655 15.267 15.573 16.884 17.528 18.802 

Bancos e Seguros 
17.099 21.356 28.734 29.614 31.641 30.369 

Outros Serviços 
73.148 78.502 75.632 87.379 89.273 95.065 

Total 215.452 235.031 232.664 249.195 260.904 267.276 

Tabela 10 - Evolução no consumo de electricidade no sector dos serviços, 

em MWh, em Cascais 

 

Em 2005 o consumo de electricidade no sector dos serviços atingiu os 262.276 MWh, o 

que corresponde a um aumento de 24% quando comparado com o valor verificado 
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para 2000 (215.452MWh). O subsector onde se verificou um maior acréscimo foi o dos 

Bancos e Serviços (78%), seguindo-se a Hotelaria, com crescimentos da ordem dos 

40%. Verifica-se também que a Restauração foi o único subsector onde o consumo de 

electricidade diminui nesse período (cerca de 21%). 

 

5.2.2.2 Consumo de gás natural 

Em 2005, foi consumido 10.209 x 103 Nm3 de gás natural em Cascais, o que 

corresponde a 0,3% do total consumido em Portugal Continental. Este baixo valor 

deve-se ao facto de o sector da produção de electricidade ser o maior consumidor em 

Portugal Continental e este sector não estar representado em Cascais. 

 

 

 

Figura 17 - Estrutura sectorial do consumo de gás natural em Cascais, em 

2005 

 

 

10%

8%

52%

30%

Indústria

Construção e obras públicas

Sector doméstico

Serviços



 

Plano Municipal de Acção para a Eficiência 

Energética e Sustentabilidade de Cascais 

 

Página | 30  
 

Sector de actividade 
Consumo de Gás Natural 

(103 Nm3) 

Indústria 1.080 

Construção e obras públicas 857 

Sector doméstico 5.420 

Serviços 3.130 

Total 10.486 

Tabela 11 - Consumo de gás natural em Cascais, em 2005, por sector de 

actividade 

 

Os sectores da Agricultura e Pescas e dos Transportes não se encontram 

representados no consumo de gás natural em Cascais.  

O sector com maior peso no consumo de gás natural no Município é o sector 

doméstico (52%), seguindo-se os sectores dos serviços, com 30%. 

É de referir que a soma do consumo de gás natural por sector de actividade não 

corresponde, apesar de se aproximar bastante, ao valor considerado para o ano de 

2005, isto acontece devido às diferentes fontes de dados. Os dados relacionados com a 

desagregação do consumo de gás natural foram fornecidos, como já foi referido, pela 

LisboaGás, enquanto os valores para a evolução do consumo são da DGEG, na medida 

em que estes não coincidem exactamente. 
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Figura 18 - Evolução do consumo total de gás natural em Cascais 

 

 

Ano 
Consumo de Gás Natural 

(103 Nm3) 

2001 3.698 

2002 6.098 

2003 7.248 

2004 8.210 

2005 10.209 

Tabela 12 - Evolução do consumo total de gás natural em Cascais 

 

O consumo de gás natural, como referido anteriormente, cresceu acentuadamente 

nestes últimos anos (mais de 170%), muito devido à introdução do gás natural no 

sector doméstico e no dos serviços para aquecimento de águas e utilização na cozinha. 
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 Sector industrial 

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de gás natural em Cascais no sector 

industrial em 2005, este foi desagregado nos respectivos subsectores. 

 

 

Figura 19 - Consumo de electricidade no sector industrial, em Cascais, em 

2005 

 

Subsectores da Indústria 
Consumo de gás natural (103 

Nm3) 

Alimentação, Bebidas e Tabaco 546 

Indústria do Papel 1 
 

Ind. cerâmica, vidro e cimento 533 

Total 1.080 

Tabela 13 - Consumo de gás natural no sector industrial, em Cascais, em 

2005 

 

No Concelho de Cascais, e tendo em conta o seu parque industrial, verifica-se que 

existem apenas três tipos de indústria que utilizam gás natural nos seus processos – 
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Alimentação, Bebidas e Tabaco; Indústria do Papel e Indústria cerâmica, vidro e 

cimento, sendo que a primeira e a última possuem uma fatia de quase 100% do 

consumo total neste sector. 

 

 Sector dos serviços 

No gráfico da figura seguinte encontra-se o consumo de gás natural no sector dos 

serviços, em Cascais, em 2005.  

 

 

 

Figura 20 - Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Cascais, em 

2005 
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Subsectores dos Serviços 
Consumo de gás natural (103 

Nm3) 

Comércio por Grosso e Retalho 99 

Restauração 578 

Hotelaria 861 

Outros Serviços 1.592 

Total 3.130 

Tabela 14 - Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Cascais, em 

2005 

 

Mais uma vez, e como era de esperar, o subsector Outros Serviços é o que possui um 

maior peso no consumo total de gás natural no sector dos serviços (51%). Isto deve-se 

ao facto de este englobar todos os serviços não considerados nos outros subsectores. 

Ao subsector da Hotelaria correspondem cerca de 28% do consumo total, seguindo-se 

a Restauração, com cerca de 18%. 

 

5.2.2.3 Vendas de combustíveis 

Em 2005, as vendas de combustíveis em Cascais atingiram as 97.345 toneladas, o que 

corresponde a 1,0% do total das vendas de combustíveis em Portugal Continental. 
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Figura 21 - Vendas de combustíveis no concelho de Cascais, em 2005, por 

tipo de combustível 

 

 

Tipo de combustível 
Vendas de combustíveis 

(ton) 

Butano 3.834 

Propano 5.559 

Gás-Auto 131 

Gasolinas 36.843 

Gasóleos 48.960 

Petróleos 2 

Fuel 2.016 

Total 97.345 

Tabela 15 - Vendas de combustíveis em Cascais, em 2005, por tipo de 

combustível 

 

Verifica-se que os combustíveis mais vendidos no Concelho de Cascais são os gasóleos 

(cerca de 48.960 ton), seguidos das gasolinas (aproximadamente 36.843 ton), sendo 

que estes dois combustíveis representam mais de 88% das vendas de combustíveis no 

Concelho.   
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Figura 22 - Evolução da venda de combustíveis em Cascais 

 

Tipo de combustível 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Butano 4.976 5.153 4.521 4.050 5.126 3.834 

Propano 8.404 7.234 6.278 5.479 7.460 5.559 

Gás-Auto 2 49 313 118 222 131 

Gasolinas 42.482 38.692 45.831 39.482 42.715 36.843 

Petróleos 4 3 2 2 2 2 

Gasóleos 40.711 39.676 49.838 44.923 54.264 48.960 

Fuel 1.045 335 485 505 1.393 2.016 

Total 97.624 91.142 107.268 94.559 111.182 97.345 

Tabela 16 - Evolução da venda de combustíveis, em toneladas, em Cascais 

 

A nível global a venda de combustíveis não teve, no período de 2000 a 2005, uma 

evolução regular, tendo crescido uns anos e decrescido outros. No ano de 2005 o 

consumo total foi menor do que no ano de 2004 e quase igual ao do ano de 2000. O 
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ano de 2005 é muito particular, visto todas as vendas de combustível terem 

decrescido, menos as de fuelóleo. O decréscimo da venda de butano e propano 

devem-se à gradual introdução de gás natural no sector doméstico e dos serviços. O 

decréscimo do gasóleo e da gasolina pode dever-se ao aumento do preço do petróleo.  

 

5.2.2.4 Emissões de gases de efeito de estufa 

As emissões estimadas para o Concelho de Cascais, incluindo as emissões devidas a 

infra-estruturas Municipais, em 2005, foram de 831.366 tonCO2, cerca de 1,2% do 

total de emissões para Portugal Continental. 

No gráfico seguinte encontram-se as fracções emitidas pelas diferentes fontes de 

energia, enquanto que a tabela apresenta os valores por cada fonte de energia. Nestes 

valores não está contabilizado o contributo dos edifícios nem das infra-estruturas 

Municipais. 

 

 

Figura 23 - Emissões de GEE em Cascais, em 2005, por fonte de energia 
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Energia Final 
Emissões de CO2 

(ton) 

Electricidade 482.648 

Gás Natural 22.187 

Combustíveis fósseis 306.122 

Total 810.957 

Tabela 17 - Emissões de GEE Cascais, em 2005, por fonte de energia 

 

A electricidade e os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas emissões 

de GEE, tal como acontece em Portugal Continental. Verifica-se que em conjunto estas 

duas fontes de energia contribuem para cerca de 97% do total de emissões, sendo a 

fracção do gás natural de apenas 3%. 

Considerando a população residente em Cascais em 2005, as emissões per capita são 

4,4 tonCO2/hab, valor inferior ao nacional (6,8 tonCO2/hab). 

 Emissões por sector de actividade 

Na figura seguinte encontra-se a divisão por sectores das emissões de GEE de que é 

responsável o consumo de electricidade. 
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Figura 24 - Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em 

Cascais, em 2005, por sector de actividade 

Sector de actividade 
Emissões de CO2 

(ton) 

Agricultura e pescas 1.750 

Indústria 36.520 

Produção de electricidade 0,232 

Construção e obras públicas 10.842 

Transportes 6.458 

Sector doméstico 231.699 

Serviços 195.378 

Total 482.648 

Tabela 18 - Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em 

Cascais, em 2005, por sector e actividade 

 

Evidencia-se que os sectores doméstico e de serviços são os maiores responsáveis 

pelas emissões (quase 90% do total), o que é natural visto estes dois sectores serem os 

maiores consumidores de electricidade. 

Na figura seguinte encontra-se a desagregação sectorial das emissões de GEE de que é 

responsável o consumo de gás natural. 
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Figura 25 - Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em Cascais, 

em 2005, por sector de actividade 

 

Sector de actividade 
Emissões de CO2 

(ton) 

Indústria 2.345 

Construção e obras públicas 1.863 

Sector doméstico 11.779 

Serviços 6.803 

Total 22.789 

Tabela 19 - Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em 

Cascais, em 2005, por sector de actividade 

 

Sendo o sector doméstico o que mais consome gás natural no Município, faz todo o 

sentido que seja este sector o maior responsável pelas emissões que advêm desse 

consumo, apresentando emissões da ordem dos 11.779 tonCO2, seguindo-se o sector 

dos serviços com 6.803 tonCO2. É de notar que o valor total de emissões de CO2 

provocados pelo consumo de gás natural em Cascais não corresponde ao valor 

enunciado anteriormente (22.187 tonCO2). Esta pequena discrepância de dados deve-

se ao facto de se estar a utilizar, como já foi referido acima, os dados da LisboaGás na 

análise sectorial e os dados da DGEG na análise temporal 

 

5.2.3 Autarquia de Cascais 

De modo a realizar uma análise do consumo de energia final na autarquia de Cascais, 

bem como das emissões de GEE de que esta é responsável, fez-se primeiro um estudo 

do consumo de electricidade, seguido do consumo de gás natural e por fim o consumo 

de combustíveis. 

5.2.3.1 Consumo de energia final 
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Para calcular o consumo de energia final na Autarquia de Cascais em 2005, 

converteram-se os valores dos consumos de energia determinados com a metodologia 

descrita, para tep. 

Desta forma, o valor total encontrado para o consumo de energia final foi 2.690 tep, 

cerca de 1,3% do total consumido em Cascais. 

 

Figura 26 - Consumo de energia final na Autarquia de Cascais, em 2005, 

por fonte energética 

 

Verifica-se que a fonte energética mais importante é a electricidade, com uma fracção 

de cerca de 80,8%, seguida pelo gasóleo, que contribui em 15,3%. 

 

Fonte energética 
Consumo 

(tep) 
Consumo 

(MWh) 
Consumo 

(GJ) 

Electricidade 2.173,57 25.274 90.987 

Gás Natural 5,88 68 246 

Butano 0,55 6 23 

Propano 1,46 17 61 

Gasolina 96,09 1.117 4.023 

Gasóleo 412,48 4.796 17.267 

Total 2.690,03 31.279 112.606 
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Tabela 20 - Consumo de energia final na Autarquia de Cascais, em 2005, 

por fonte energética 

 

 

5.2.3.2 Consumo de energia eléctrica 

Em relação ao consumo de energia eléctrica consideraram-se 40 locais alimentados a 

Baixa Tensão Especial, 62 edifícios municipais alimentados a Baixa Tensão Normal, a 

Iluminação Pública, 74 Semáforos, 193 Abrigos e 70 Mupis. 

 

 Consumo de electricidade 
(MWh) 

Edifícios Municipais – BTE 4.109 

Edifícios Municipais – MT 70 

Edifícios Municipais – BTN 281 

Iluminação Pública – BTN 19.899 

Semáforos – BTN 569 

Abrigos – BTN 176 

MUPIS – BTN 169 

Total 25.274 

Tabela 21 - Consumo de electricidade na Autarquia de Cascais, em 2005 

 

 

A estimativa encontrada para o consumo total de energia eléctrica na Autarquia foi de 

25.274 MWh, que corresponde a 3,8% do consumo de electricidade no Concelho de 

Cascais nesse ano. 
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Figura 27 - Consumo de electricidade na Autarquia de Cascais, em 2005 

 

Verifica-se que a iluminação pública é o sector mais importante no consumo de 

electricidade da Autarquia, com cerca de 79%. O consumo dos edifícios municipais 

surge na segunda posição, bastante distanciado do primeiro, com cerca de 17%. 

 

5.3.3.3 Consumo de combustíveis 

Em relação ao consumo de gás natural, na Autarquia de Cascais consumiram-se 5.740 

Nm3 em 2005, que corresponde a 0,06% do consumo total no Concelho. 

Relativamente ao consumo de outro tipo de combustíveis, as estimativas encontram-

se na tabela seguinte. 
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 Consumo de combustíveis 
(kg) 

Butano 481 

Propano 1.280 

Gasolina 89.807 

Gasóleo 398.535 

Total 490.103 

Tabela 22 - Consumo de combustíveis na Autarquia de Cascais, em 2005 

 

A Autarquia de Cascais consumiu 490.103 kg de combustível em 2005, valor que 

corresponde a 0,5% das vendas de combustíveis em Cascais nesse ano. O combustível 

mais consumido foi o gasóleo, que representa cerca de 80% do total do consumo de 

combustíveis. 

 

Figura 28 - Consumo de combustíveis fósseis na Autarquia de Cascais, em 

2005 
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5.3.3.4 Emissões de gases de efeito de estufa 

As emissões estimadas para 2005, provocadas pela Autarquia de Cascais, foram de 

20.051 tonCO2, cerca de 2,5% do total de emissões para Cascais.  

No gráfico seguinte encontram-se as fracções emitidas pelas diferentes fontes de 

energia. 

 

Figura 29 - Emissões de GEE provocadas pela Autarquia de Cascais, em 

2005, por fonte de energia 

 

Energia Final 
Emissões de CO2 

(ton) 

Electricidade 18.475 

Gás Natural 12 

Butano e Propano 5 

Gasolina 279 

Gasóleo 1.279 

Total 20.051 

Tabela 23 - Emissões de GEE provocadas pela Autarquia de Cascais, em 

2005, por fonte de energia 
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A electricidade e os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas emissões 

de GEE, tal como acontece no Concelho de Cascais e em Portugal Continental. 
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6. PLANO DE ACÇÕES 

Em seguida apresentam-se as medidas que constituem este plano de acção, divididas 

pelo respectivo sector de intervenção. 

6.1 Sector dos Edifícios, Infra-estruturas e Indústria 

 

A intervenção neste sector, sendo aquele que segundo a matriz energética foi o 

principal consumidor de energia eléctrica no ano de 2005, é da maior importância. 

As medidas a implementar visam o aumento da qualidade de vida no Município, 

através de uma maior racionalidade no que toca à utilização da energia e dos recursos 

naturais. Este aumento de consciência ambiental e de eficiência energética previsto irá 

reduzir os custos associados à factura energética dos munícipes, bem como da 

administração municipal, já que os seus edifícios também serão contemplados neste 

plano. 

 

Projecto Caça-Watts – Diagnóstico Energético a Edifícios de Habitação no Município 

de Cascais   

 

Descrição:  

 A Agência de Energia de Cascais disponibiliza ao munícipe um serviço de diagnóstico 

e de auditoria energética à habitação. Este serviço fornece, de uma forma prática e 

directa, informações sobre o padrão de consumo do utilizador, assim como 

recomendações e uma comparação com outras tecnologias para quantificar e 

identificar o melhor caminho para um uso racional da energia tornando-a mais 

eficiente e com menor impacto no ambiente.     
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Projecto CSOLAR – Cascais Solar  

 

Descrição:   

Campanha de divulgação e promoção de tecnologia Solar Térmica e Fotovoltaica  

 

Projecto Monitorização Remota Consumos Energéticos Edifícios Municipais  

    

 Descrição:   

 Monitorização remota e em tempo real através da rede de Internet, de consumos 

eléctricos em 24 edifícios municipais especificados na descrição da acção. Análise para 

padronização de consumos, monitorização e gestão do consumo de energia com 

consequente elaboração de relatórios mensais.  

Este projecto obriga à contratualização de serviço com entidades terceiras de 

equipamento de monitorização específico.   

 

Projecto Correcção do Factor de Potência em Edifícios Municipais – PROCOFAPEM  

  

Descrição:  

 Avaliação de necessidades e análise da facturação histórica de energia reactiva 

Verificação do nível de poluição harmónica na instalação eléctrica Elaboração de 

relatório com recomendações e estudo de dimensionamento de solução para 

compensação capacitadora. Aquisição do equipamento necessário e consequente 

instalação como medida de melhoria da eficiência energética no edifício objecto da 

intervenção (a definir com a CMC).    
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Projecto IEECYBER – Projecto CYBER Display  

  

 Descrição:   

 Verificação e análise do padrão de consumo de energia em edifícios e escolas do 

Município  Auditoria e diagnóstico energético  Colocação de “Posters” promocionais  

Realização de sessões de esclarecimento e sensibilização Realização de conferência 

para parceiros Assistência de conferência internacional Participação nas reuniões de 

trabalho do núcleo de Municípios coordenadores no âmbito da UE.   

 

Projecto VALECIAPS – Valorização Energética no Centro de Interpretação Ambiental 

da Pedra do Sal  

  

Descrição:  

 Auditoria energética e implementação de medidas de redução de necessidades 

energéticas. Avaliação do desempenho energético do edifício. Implementação de 

sistemas de aproveitamento de fontes de energia renovável. Melhoria da eficiência 

energética do sistema de iluminação pública existente. Instalação de unidade 

demonstrativa de dessalinização de água.    

 

Projecto Req5 – Requalifica Five  

 

Descrição:    

Parceria na área da Eficiência Energética e Energias Renováveis no programa da 

Câmara Municipal de Cascais Requalifica Five, que pretende reabilitar equipamentos 

de cariz social do Concelho.    
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Projecto PROEE – Projecto Public Procurement boosts Energy Efficiency  

  

Descrição:  

Pesquisa de mercado, equipamento inovador e mais eficiente do ponto de vista 

energético. Diagnóstico de procedimentos para a melhoria contínua da eficiência 

energética na Câmara Municipal de Cascais. Aplicação da metodologia Climate 

Compass. Definição de critérios a considerar no processo de aquisição pública.     

Acções de formação a entidades locais, departamentos municipais e fornecedores. 

Realização de conferências de disseminação de informação e avaliação de resultados. 

Participação no núcleo coordenador ao nível da União Europeia.   

 

Projecto COPM – Co-geração Piscinas de Cascais   

 

Descrição:  

 Elaboração de relatório com recomendações para optimização das necessidades 

energéticas da piscina e articulação da metodologia de implantação e 

operacionalização. Acompanhamento dos trabalhos e instalação das soluções 

recomendadas e monitorização de consumos em fase pós recomendações. 

Implementação das soluções técnicas adequadas e contratualização de programa com 

CMC e/ou entidades terceiras.   

 

Projecto Energy Kids – Educação Ambiental na Área da Energia   

  

Descrição:    

Desenvolver actividades de Educação Ambiental na Área da Energia em Escolas do 

Ensino Público e Privado do Concelho de Cascais, abrangendo alunos do pré-primário, 

1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário.  
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Projecto SMART SPP, Integração de tecnologias inovadoras de alta eficiência para 

equipamento público  

 

Descrição:   

 Formação de parcerias e organização dos sectores de tecnologia. Identificação e 

análise dos centros de investigação tecnológicos e mercado das tecnologias de 

utilização de energias renováveis. Identificar estratégias de marketing e promoção do 

projecto e das tecnologias comerciais. Participação nas reuniões internacionais deste 

projecto europeu.   

 

Projecto Valorização Energética da Tratolixo SA   

 

Descrição:   

 Estudo de uma solução integrada de valorização energética de resíduos e 

aproveitamento de energias renováveis a localizar nos terrenos da Tratolixo em 

Trajouce. Desenvolvimento de uma parceria com entidade intermunicipal responsável 

pelo tratamento de resíduos. Eventual parceria com entidade privada para o estudo e 

desenvolvimento de solução técnica adequada.  

 

6.2 Sector dos Transportes e Mobilidade 

 

As medidas a implementar neste sector têm como principais objectivos o aumento da 

eficiência da frota Municipal em termos energéticos, melhoria em questões que se 

prendem com o ordenamento do território, consequentes implicações em termos 

rodoviários e melhorar diversos aspectos da mobilidade no Concelho. 
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Projecto Transportes Públicos  

 

Descrição:  

Levantamento dos serviços de transporte público. Realização de inquéritos de 

satisfação. Promoção dos serviços de transporte público junto dos potenciais 

utilizadores. Inserção de uma mecânica interactiva da rede de transportes públicos no 

SIG do Concelho de Cascais. 

 

Projecto Planos de Mobilidade 

  

Descrição:  

Identificação de zonas de circulação nevrálgicas para a mobilidade do município. 

Definição de centros atractores e geradores de tráfego. Definição dos planos de 

mobilidade a realizar. Estudo estratégico de alternativas de circuitos.   

 

Projecto Veículos Eléctricos – Rede Mobi.E 

 
 
Descrição:  

Desenvolvimento de actividades que possibilitem o contacto com veículos eléctricos 

(de duas e quatro rodas) e campanhas de sensibilização junto dos munícipes. Informar 

sobre o state of the art da tecnologia. Adesão à Associação Portuguesa de Veículo 

Eléctrico (APVE). Introdução de postos da rede eléctrica Mobi-E no Concelho. 

 

Projecto Eco-Condução 

 
Descrição:  

Criar situações de aprendizagem sobre os princípios da Eco-Condução. 
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Projecto Recolher e Reciclar para Circular – Recolha de Óleos Alimentares Usados   

 

Descrição:    

Recolha de óleos alimentares usados (OAU) nos Estabelecimentos de Ensino do 

Concelho de Cascais. Estudo e programação de medidas a implementar. Parceria com 

entidade terceira com conhecimento nesta área específica.  

 

6.3 Sector “Outros” 

 

Neste sector estão incluídas as acções cujo campo de aplicação não se enquadra de 

uma forma directa nos outros dois descritos anteriormente. Numa primeira fase de 

aplicação do Plano de Acção estão previstas acções no âmbito da GESTÃO DE 

RESÍDUOS e GESTÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA. 

As medidas a implementar neste sector terão, entre outros, impacto ao nível do 

aumento da sustentabilidade do Concelho no que ao consumo dos recursos naturais 

diz respeito. 
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