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Sumário Executivo 

O Concelho de Serpa associou-se em Novembro de 2010 Pacto de Autarcas iniciativa da União 

Europeia com o objectivo de reduzir até 2020 mais de 20% das emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE). O Plano de Acção para o Ambiente e as Alterações Climáticas (PAAAAC) é o 

documento chave que lista as acções que a Autarquia vai definir para atingir os objectivos propostos. 

Esses objectivos são estruturados com base nos resultados do Inventário das Emissões de 

Referência (IER), que é uma fotografia da situação energética local para o ano base adoptado (2009). 

 

O cariz voluntário desta iniciativa reforça as intenções dos aderentes e permite uma melhor eficácia 

na redução dos GEE. O facto de ser uma Autarquia a liderar o processo tem algumas mais-valias, 

nomeadamente, pela proximidade aos agentes económicos que permite formas privilegiadas de 

diálogo que orientem os seus comportamentos; pela capacidade de implementar politicas e de tomar 

decisões em matéria de licenciamentos de projectos com impacte directo nas emissões de GEE; pela 

responsabilidade de fiscalização de actividades e de execução de projectos, com consequências no 

aumento ou decréscimo de emissões. 

 

Os resultados obtidos no inventário atravessam vários sectores de modo a permitir a identificação das 

áreas prioritárias de acção e iniciativas a serem realizadas pela Autarquia a curto, médio e longo 

prazo para alcançar suas metas de redução de emissões de GEE. 

 

 

 

Algumas das iniciativas já estão em fase de implementação e serão expandidas e complementadas 

com as restantes iniciativas durante o período até 2020, compondo uma estratégia mais vasta de 

sustentabilidade ambiental e energética, reabilitação e revitalização do Concelho, com objectivos final 

de potenciar comportamentos de eficiência energética com consequentes benefícios económicos, e 

investimento. 

 

Para efeitos da implementação, acompanhamento e monitorização a Autarquia propõe-se a criar a 

figura do Gestor Local de Energia (previsto no Programa de Eficiência Energética na Administração 

Pública - Eco.AP) e atribuir-lhe a responsabilidade de congregar toda a informação de cariz 

energético. 

OBJECTIVO para 2020 = 32.379,10 ton CO2/MWh 

REDUÇÃO até 2020 face a 2009 = 8.094,78 ton CO2/MWh 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito da assinatura do Pacto dos Autarcas, pela Câmara Municipal de Serpa que se enquadra 

na estratégia de desenvolvimento sustentável da Câmara Municipal de Serpa, apresenta-se neste 

documento o Plano de Acção na Área do Ambiente e das Alterações Climáticas que vai ao encontro 

das directrizes nacionais e europeias de salvaguarda do ambiente rural e urbano. Neste documento 

incluem-se os Inventários de emissões de referência para o ano que foi escolhido como ano base e 

as acções a implementar no período em que o Pacto decorre. 

 

É com base nos resultados do Inventário, que é a fotografia da situação energética local do ano base, 

2009, que foi possível identificar áreas prioritárias de acção e as oportunidades para alcançar a 

redução das metas estabelecidas pelo Concelho. O concelho de Serpa tem o objectivo de, até 2020, 

diminuir em mais de 20% as emissões de CO2. 

 

O Plano de Acção na Área do Ambiente e das Alterações Climáticas (PAAAAC) para o Concelho de 

Serpa constitui o instrumento de concretização dos objectivos assumidos pelo Município através da 

adesão ao Pacto de Autarcas, no âmbito do qual a Comissão Europeia desafiou as autoridades locais 

a superar os objectivos definidos que visam reduzir as emissões de CO2 em 20% até ao ano de 2020, 

através de um aumento em 20% da eficiência energética e de 20% da quota das fontes de energia 

renováveis no total da produção de energia da União Europeia. 

 

Através da implementação deste Plano de Acção, a Câmara Municipal de Serpa (CMSerpa) 

ambiciona não só cumprir a meta proposta, mas também dar continuidade e reforçar as políticas de 

sustentabilidade e estratégias de melhoria da qualidade ambiental do concelho. O PAAAAC elenca 

um conjunto de medidas que visam alcançar os objectivos definidos pelo município no que respeita à 

redução de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e aumento da eficiência energética. 

 

Na base da elaboração do PAAAAC está o Relatório das Emissões de Referência (RER) relativo ao 

ano de referência, 2009, o qual apresenta os resultados referentes aos consumos de energia e de 

emissões de GEE decorrentes das diversas actividades e utilização de edifícios e equipamentos. 

 

O Inventários das Emissões de Referência, visa estabelecer um registo das emissões de gases com 

efeito estufa (GEE) resultantes do conjunto de actividades e consumos energéticos do Concelho de 

Serpa. Com este documento pretende-se: 

 Avaliar as emissões de GEE do Concelho para saber a pressão que elas exercem sobre o 

clima global; 

 Auxiliar os responsáveis nas suas decisões, através da análise das emissões geradas pelas 

opções de gestão, estratégias de desenvolvimento e outros; 

 Estimar a dependência económica dos combustíveis fósseis e de outras fontes energéticas; 
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 Identificar propostas de acção de curto, médio e longo prazo para reduzir as emissões de 

GEE. 

 

O propósito deste documento é o de explicar, detalhar e apresentar o cálculo do Balanço de Carbono 

através da diferença entre as emissões de gases com efeitos de estufa resultantes das diversas 

actividades do quotidiano e a captura por parte das áreas florestais ou agrícolas, ambas 

concretizadas no espaço geográfico do Concelho. 

 

Os factores de emissão utilizados neste projecto foram adaptados de metodologias de fontes 

científicas internacionais. Estes factores de emissão são os recomendados pelos principais 

organismos, mas podem, para casos particulares podem ser ajustados sempre que se justifique. Esse 

ajustamento ocorre, nomeadamente, no factor de emissão da produção de energia. O facto de Serpa 

ter uma grande capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis implica uma 

afinação das equações de cálculo face ao que se verifica a nível Nacional. 

 

A distribuição dos dados dos consumos energéticos e consequentes emissões foi realizada pela 

divisão em cinco sectores diversos. Essa organização ficou definida após o tratamento da informação 

e determinou a escolha dos seguintes sectores: 

 Edifícios e Infra-estruturas; 

 Transportes; 

 Indústria; 

 Construção Civil e Obras Públicas; 

 Agricultura. 

 

O Inventário das Emissões de Referência prende-se com a necessidade de avaliar a significância que 

os consumos explanados na Matriz Energética do Concelho de Serpa têm na análise das emissões 

de CO2 e quais os sectores a abordar com vista à redução eficaz dos consumos e consequentemente 

das emissões de CO2.  

 

Relativamente aos objectivos mais específicos a considerar, no âmbito deste Plano de Acção, são 

estes:  

 Associar aos principais fluxos energéticos emissões de GEE por sector de actividade; 

 Criação de indicadores (valores referência para o ano 2009) de emissões de GEE, por vector 

energético e por sector de actividade; 

 Identificação de indicadores necessários ao desenvolvimento de estratégias de acção na área 

da energia no Município de Serpa. 
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Com a contabilização dos diferentes consumos energéticos será possível quantificar as emissões 

associadas aos diferentes vectores energéticos e sectores de actividade. Deste modo atingiu-se o 

primeiro objectivo do Plano de Acção para as Alterações Climáticas que é a identificação de um valor 

base de emissão de CO2 e que irá nortear as medidas a implementar com vista à redução, em 2020, 

de pelo menos 20% destas emissões referentes ao ano base de 2009. 

 

 

1.1. Objecto de estudo 

A adesão ao Pacto dos Autarcas foi liderada pelo governo local do Concelho de Serpa, e é dentro dos 

limites dessa região que se irá detalhar toda a informação exigida pelo Pacto de modo a que se 

possa definir um ponto de partida e um plano para o futuro. 

 

O Concelho de Serpa, situado na região do Baixo Alentejo ocupa uma área total de 1106,5 km
2
. O 

tecido económico do Concelho de Serpa é marcado pelo predomínio de actividades classificadas no 

sector terciário e ligadas essencialmente ao comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico. A Agricultura (quer no que se refere à produção, 

quer no que se refere a algumas actividades de comercialização e de transformação) surge como o 

segundo principal grupo de actividades. 

Tabela 1 – Indicadores de Serpa e Portugal 

Indicadores Demográficos  Serpa Portugal 

Número de habitantes 15.270 10.637.713 

Densidade populacional (hab/km
2
) 13,8 115,4 

Indicadores Económicos     

PIB (10
6
 €) 234

1
 168.737 

PIB per capita (10
6
 €/hab) 15,3

1
 15,9 

Número de empresas com sede no município 1.162 1.096.255 

Indicadores de Consumo Energético     

Energia primária (MWh) 222.955 280.738.431 

Energia primária per capita (MWh/hab) 14,6 26,4 

Energia eléctrica per capita (MWh/cons.) 4,6
2
 7,7

2
 

Indicadores de Emissões de CO2   

Emissões de CO2 (ton) 40.473,88 75.300.000
4
 

Emissões de CO2 per capita (ton/hab) 2,65 7,08
4
 

 

Fonte: INE – Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2009 e Direcção Geral de Energia e Geologia 

1
 Por limitação da informação a nível concelhio, os valores PIB e PIB per capita foram calculados com base nos valores 

relativos ao Baixo Alentejo. 

2
 O número de consumidores de energia eléctrica para Serpa e Portugal em 2009 foram, respectivamente, 9.915 e 6.360.520. 

3
 Factor de conversão utilizado: 1 GWh = 86 tep (tonelada equivalente de petróleo). 

4 
Os indicadores Nacionais são baseados no Inventário Nacional, ou seja, estão expressos em CO2 equivalente. 
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As emissões de GEE têm uma relação estreita com o consumo de energia resultante da vivência no 

Concelho. Neste sentido, importa em alguns capítulos recuperarmos alguns indicadores e dados 

presentes no Balanço Energético de modo a que se possa perceber e comparar essa afinidade. 

 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2009, existiam em 2008, 1162 empresas, 

sendo cerca de 80% em nome individual e apenas uma com mais de 50 trabalhadores. 

 

Da análise da Tabela 1 é perceptível que o Concelho de Serpa apresenta um consumo de energia 

primária e de energia eléctrica inferior à média nacional, o que indica, relativamente ao panorama 

nacional, que Serpa consome menos energia. Como já foi referido, a esta realidade não é alheio o 

fraco peso do sector industrial nos fluxos de energia de Serpa. Estes resultados são, de algum modo, 

transferíveis para o volume de emissões de GEE.  

 

Globalmente assinala-se que o Concelho de Serpa representa, no total de consumo energético 

nacional, cerca de 0,1% da energia primária consumida em Portugal. A esse consumo energético 

corresponde um total de emissões de GEE de 40,473 ton CO2
1
. 

 

A estratégia de desenvolvimento para o Concelho de Serpa deverá reflectir uma crescente eficiência 

energética e um incentivo ao aumento do sequestro, o que se irá traduzir simultaneamente numa 

redução das emissões dos GEE e na protecção do ambiente. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Como fundamentação técnica, foi utilizado o Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes 

e Remoções de Poluentes Atmosféricos de 2011 (relativo às emissões de 2009, ano de referência do 

estudo) que por sua vez foi baseado no documento Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories elaborado pelo IPCC. A metodologia do IPCC tem como referência pesquisas realizadas e 

métodos elaborados por especialistas de países desenvolvidos onde o consumo de combustíveis 

fósseis representa a maior parte das emissões.  

 

Em consequência, sectores importantes em Portugal e sobretudo nas regiões do interior, como a 

agricultura, mudança no uso do solo e florestas, não são tratados com a profundidade necessária na 

metodologia do IPCC. Nestes casos, os factores de emissão devem ser utilizados com maior cuidado 

por poderem não reflectir, necessariamente, a realidade Portuguesa. O próprio Inventário Nacional é 

todos os anos sujeito a revisão por parte de uma equipa de peritos internacionais, cujas 

recomendações, muitas vezes, determinam alterações metodológicas. 

                                                 
1
 Não estão incluídas as remoções de CO2 
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2.1. CONCEITOS 

O equilíbrio na atmosfera do nosso Planeta é regulado por fluxos de energia solar que atravessam a 

atmosfera. Parte dessa energia é devolvida pela Terra através de radiação infravermelha. Os Gases 

com Efeito de Estufa (dióxido de carbono - CO2, metano - CH4, óxido nitroso - N2O, hexafluoreto de 

enxofre SF6, acompanhados por duas famílias de gases, hidrofluorcarbonos - HFCs, 

perfluorcarbonos – PFCs) são gases presentes na atmosfera terrestre que têm a propriedade de 

bloquear parte dessa radiação infravermelha. Em consequência das actividades humanas os níveis 

de concentração destes gases tem aumentado, originando um aquecimento global do clima. No 

entanto, muitos destes gases existem naturalmente na atmosfera e são essenciais para a 

manutenção da vida no planeta, pois sem eles a Terra seria, em média, cerca de 30ºC mais fria. 

 

Apesar de se utilizar, em diferentes fontes, a unidade de toneladas de CO2eq, para quantificar as 

emissões de Gases de Efeito de Estufa, a abordagem utilizada neste trabalho foi a de utilizar a 

unidade toneladas de CO2 unicamente. Esta escolha prende-se do facto de que a análise feita aos 

diferentes fluxos de energia incidir maioritariamente no consumo energético e não na Análise de Ciclo 

de Vida dos produtos. A metodologia de Análise do Ciclo de Vida assume um factor de dúvida maior, 

podendo causar uma grande propagação do erro nos cálculos a realizar, além de ser mais 

complicada a gestão de aquisição dos dados para análise. Assim, optou-se por seguir a metodologia 

da IPCC em que os restantes GEE, de menor significância, não são contabilizados. 

 

A Matriz Energética compõe-se da oferta de energia final que entra no sistema urbano para 

satisfazer a procura expressa por energia útil, isto é, a energia necessária para o exercício do 

conjunto de funções vitais e sociais num espaço físico e sai, na mesma quantidade, sob a forma de 

energia usada.  

 

A Matriz de Carbono que se apresenta no final deste documento está construída com base na matriz 

energética. Esta inclui, naturalmente, ao nível das emissões, a energia de perdas cuja importância se 

mede pelo valor complementar para 100% da eficiência dos equipamentos (por exemplo, frigoríficos, 

lâmpadas, etc.) ou dos sistemas (por exemplo, sistema de aquecimento, sistema de transportes, etc.). 

Ou seja, quanto maior a eficiência dos equipamentos ou dos sistemas de transporte e utilização de 

energia, menores serão as perdas. 
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2.2. METODOLOGIA ADOPTADA 

O cálculo das emissões de GEE foi estimado, utilizando as metodologias do IPCC, partindo do 

consumo de energia em cada sector. Os sectores definidos têm por base o documento com o 

Balanço Energético onde são caracterizados os fluxos energéticos. 

 

Os consumos de energia e sua utilização em Serpa foram alvo de análise no documento Balanço 

Energético com base na recolha, tratamento e análise de informação estatística relevante e fidedigna 

a nível nacional e concelhio, a qual se acresce para o cálculo das emissões de GEE: 

 

 Informação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE); 

 Município de Serpa. 

 Informação retirada do IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) no que respeita aos 

factores de emissão associados ao consumo de energia eléctrica e combustíveis de origem fóssil. 

 Informação recolhida da bibliografia associada ao processo do Pacto de Autarcas no que respeita 

à metodologia de contabilização de emissões de GEE e cálculo do factor de emissão associado 

ao consumo de energia eléctrica proveniente da Produção Local de Energia. 

 Informação recolhida junto da empresa Catavento que explora e mantém a Central Solar 

Fotovoltaica Hércules, localizada em Brinches. 

 

É relevante mencionar que, por insuficiências ao nível da informação disponibilizada pelas instituições 

mencionadas ou outras, nomeadamente quando estão em causa unidades territoriais do tipo 

“Concelho”, foi necessário assumir alguns pressupostos que a seguir se referem e que uma vez mais 

acrescem aos assumidos para o cálculo dos fluxos de energia.  

 

 A unidade utilizada para expressar as emissões/remoções associadas ao concelho de Serpa será 

a tonelada de CO2 que se obtém pela multiplicação do factor de emissão associado a uma 

determinada fonte de energia (tCO2/MWhe – Toneladas CO2 por Megawatt por hora de 

electricidade) e o consumo do Concelho de Serpa que durante o trabalho se apresenta em GWh. 

 

 A informação que é possível recolher a nível nacional e internacional, não permite em alguns 

casos uma extrapolação para o Concelho de Serpa, devido às particularidades deste. Sobretudo 

pelo facto de ser um território com uma grande área de solo agrícola ou florestal e com dados 

pouco precisos sobre a sua ocupação. 

 

A escolha dos Factores de emissão associados aos consumos energéticos sofreu uma meticulosa 

avaliação. Para cada fonte de energia associa-se um determinado factor de emissão que vai ser 

articulado com os consumos energéticos, sendo assim possível fazer a comparação entre diferentes 

fontes de energia e qual o seu peso na matriz do carbono do Concelho de Serpa. 
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Na análise das emissões de CO2 podem ser seguidas duas metodologias no que respeita à selecção 

dos factores de emissão: A metodologia que, como já foi referido, irá ser seguida, determinada pelo 

IPCC ou a metodologia de Análise de Ciclo de Vida.  

 

A utilização dos factores de emissão Standard vai ao encontro dos princípios IPCC que cobrem todas 

as emissões de CO2 que resultam do consumo de energia dentro do território em estudo, quer 

directamente pela combustão de combustíveis de origem fóssil, quer indirectamente pela combustão 

dos combustíveis usados na produção de energia eléctrica. Estes factores de emissão são baseados 

no conteúdo de carbono de cada combustível, tal como nos inventários nacionais de gases de efeito 

de estufa, no contexto da UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas) e do Protocolo de Quioto.  

 

Nas emissões de GEE o CO2 tem um peso muito superior ao conjunto dos restantes gases. Na 

abordagem do IPCC o CO2 assume o papel principal e as emissões dos restantes gases não 

necessitam ser calculadas. É, neste sentido, mais directa do que a abordagem da ACV que tem em 

conta factores exógenos ao território analisado, considerando o transporte e transformação dos 

diferente fluxos energéticos, podendo-se tornar mais confusa e difícil de angariar dados para análise. 

Um outro benefício da abordagem do IPCC é o facto de ser compatível com o processo de 

monitorização de acordo com o objectivo da EU 20-20-20. 

 

De modo a facilitar a replicação do trabalho, que será necessário efectuar com regularidade no 

âmbito das obrigações do Pacto de Autarcas, optou-se por seguir a abordagem do IPCC utilizando os 

seus factores de emissão constantes, não só nas linhas de orientação da metodologia, como, 

também, na documentação do Pacto de Autarcas. 

 

Com a opção da metodologia do IPCC, os resultados das emissões do concelho de Serpa serão 

calculados e apresentados em toneladas de CO2, ao invés de toneladas de CO2 equivalentes que são 

utilizadas na abordagem de ACV em que se consideram todo o tipo de gases, integrando-se o 

Potencial de Aquecimento Global nos cálculos globais das emissões. Deste modo todos os resultados 

das emissões dos consumos energéticos serão apresentados em toneladas de CO2 por MWh 

consumido.  

 

Segundo a metodologia do IPCC os factores de emissão utilizados assumem que todos os GEE 

libertados pelo consumo de combustíveis são CO2, o que não foge muito da realidade, uma vez que 

apenas menos de 1% se transforma noutros compostos como o Monóxido de Carbono (CO) e a 

maior parte desse carbono sofre posteriormente um processo de oxidação para formar CO2. 
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Sem informações mais detalhadas sobre a produção de energia no território, o factor de emissão 

associado ao consumo de electricidade a utilizar seria o nacional, estabelecido pelo IPCC e que teria 

o valor de 0,369 tCO2/MWh. Este valor está abaixo da média europeia que é de 0,460 tCO2/MWh 

devido às características da produção de energia em Portugal que possui uma grande componente 

de origem renovável, sobretudo hídrica.  

 

No entanto, o Concelho de Serpa tem instalada no seu território uma grande central fotovoltaica o 

que, por si só, permite um melhor desempenho relativamente às emissões de GEE. Considera-se, 

devido às características da rede eléctrica nacional, que a energia produzida num determinado local, 

será consumida nesse local. Assim, assume-se que a energia produzida na Central Solar Fotovoltaica 

Hércules, localizada na freguesia de Brinches, é consumida no Concelho de Serpa, levando a que o 

factor de emissão associado ao consumo de energia eléctrica seja ainda menor relativamente ao 

nacional. 

 

A central Solar Fotovoltaica Hércules tem uma capacidade de produção nominal de 11MW, inserindo-

se nos critérios necessários à possibilidade de contabilização da produção da energia local. Esta 

central, de acordo com informação disponibilizada pela empresa Catavento, que explora a central, 

produziu, no ano de 2009 cerca de 21.000 MWh de energia eléctrica. Este valor representa cerca de 

46% do total de energia eléctrica consumida em todo o concelho (~45.000).  

 

Com uma expressiva capacidade de produção de energia através de fontes renováveis (a energia 

solar fotovoltaica, tal como e energia eólica ou a hídrica tem factor de emissão igual a zero) o factor 

de emissão de GEE para Serpa não deve ser o mesmo que o se verifica para o País. Em média 85%, 

a nível Nacional, do consumo de energia eléctrica é produzido pela queima de combustíveis fosseis 

(carvão, petróleo e gás natural). Em Serpa esse valor diminui significativamente e o factor de emissão 

calculado em resposta a esta realidade é de 0,198. 

 

 

2.3. ENQUADRAMENTO POLÍTICO E LEGAL 

O Pacto de Autarcas é parte de um quadro mais amplo de políticas europeias destinadas a reduzir o 

consumo de energia, promover as energias renováveis, reduzir emissões de CO2, introduzir inovação 

tecnológica e de sustentabilidade. O PAAAAC encontra-se em consonância com estas políticas 

europeias e nacionais para a energia e redução das emissões de GEE, que têm uma influência na 

adopção da estratégia de implementação e operacionalização do Plano. Neste sentido, é importante 

fazer um pequeno enquadramento quanto aos instrumentos de política e legais que possam ter algum 

impacte na prossecução das acções referidas no Plano. 

 

Política Europeia de Energia e Clima – “Pacote Clima Energia” 
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O seu impacte é sobretudo ao nível do cumprimento de legislação europeia produzida e transposta 

para o direito nacional e de Planos de Acção Nacionais vinculativos. Estas normas e metas têm 

necessariamente que ser acauteladas no normal exercício da actividade da autarquia, quer em 

projectos e investimentos, quer no estabelecimento de Planos e Programas de Acção à escala local. 

Do ponto de vista dos instrumentos de financiamento é responsável pela coordenação do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) e pela criação dos respectivos Programas Operacionais 

Regionais e Sectoriais que permitem o acesso, por parte das autoridades locais, de recursos 

fundamentais para a concretização das suas estratégias. 

 

Estratégia Nacional para a Energia (2020) 

A Estratégia Nacional estabelece as grandes linhas de orientação para o que devem ser os objectivos 

e metas para os temas: Energias Renováveis e Eficiência Energética. Dessas directrizes destacam-

se: 

 O objectivo de reduzir o consumo de energia final em 10% até 2015 e em 20% até 2020; 

 O objectivo de obter, através de fontes e energias renováveis, 30% de toda a energia e 60% 

da electricidade consumida em Portugal até 2020; 

 Desenvolvimento da Energia Eólica; 

 Desenvolvimento da produção de Biomassa; 

 Desenvolvimento do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios e do Programa Água 

Quente Solar; 

 Criação de normas de eficiência energética; 

 Criação do Sistema de Registo de Microprodução 

 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020) 

O PNAC 2020 identifica as políticas, medidas e instrumentos a adoptar, as responsabilidades 

sectoriais, o financiamento e o mecanismo de monitorização e controlo, tendo em vista dar resposta à 

limitação de emissões para os sectores não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de 

Emissão (CELE).  

Estes instrumentos são necessários como forma de garantir o cumprimento das obrigações de 

Portugal no âmbito da União Europeia, do Protocolo de Quioto da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas e das negociações em curso sobre o regime climático pós-2012. 

Visa-se a redução de emissões de GEE, o aumento do recurso a fontes de energia renovável e a 

promoção da eficiência energética. 

Este instrumento tem impactes concretos a nível local, nomeadamente através de: 

 O Programa Água Quente para Portugal; 

 As alterações no sistema produtor nacional, que alteram os índices de emissão em função do 

consumo de energia eléctrica; 

 A legislação sobre eficiência energética de edifícios; 
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 A introdução de biocombustíveis ou electricidade no modo rodoviário. 

 

Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC 2020) 

O Roteiro é um instrumento orientador para a definição das políticas a prosseguir e as metas 

nacionais a alcançar em termos de controlo de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), até 

2020, com base numa previsão global dos cenários de evolução das emissões nacionais de gases 

com efeito de estufa para os horizontes de 2030 e 2050. Visa-se colocar a economia nacional no 

sentido da sustentabilidade, da eficiência e da competitividade. 

 

Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE 2015) 

O PNAEE engloba um conjunto alargado de programas e medidas consideradas fundamentais para 

que Portugal possa alcançar e suplantar os objectivos relativos à eficiência na utilização final de 

energia e aos serviços energéticos. Define, também, metas de eficiência energética para 2015, e 

medidas de actuação por parte do Governo e Administração Pública, nos seguintes sectores: 

Tecnologia, Transportes, Residencial & Serviços, Indústria e Estado; Fiscalidade, Incentivos e 

Financiamento. 

 

Foi um dos documentos melhor analisados no âmbito deste relatório, por ser um dos instrumentos 

que com maiores implicações práticas a nível local do ponto de vista da gestão Municipal através de 

várias iniciativas nos seguintes domínios: 

 Renovação/constituição da frota municipal; 

 Iluminação pública; 

 Compras públicas; 

 Eficiência energética dos edifícios existentes e normas para novos edifícios; 

 Energias renováveis; 

 Sensibilização do cidadão;  

 Planeamento e gestão urbanística; 

 Transportes e mobilidade; analisadas e avaliado o seu impacte no âmbito dos cenários de 

actuação propostos no presente Relatório. 

 

Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (Eco.AP) 

O Eco.AP é um programa, com o intuito de promover uma gestão racional dos serviços energéticos e 

contribuir para a concretização dos objectivos estabelecidos no Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas, nomeadamente através da criação do quadro legal das Empresas de Serviços 

Energéticos (ESE) e da contratação pública de gestão de serviços energéticos. 

 

O programa Eco.AP contém, ainda, directrizes que estão na base de algumas acções que são 

propostas para o Município: 
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 A criação da figura do gestor local de energia responsável pela dinamização e verificação das 

medidas comportamentais de eficiência energética em cada serviço ou organismo da 

Administração Pública; 

 A implementação do barómetro da eficiência energética destinado a divulgar os consumos 

energéticos de todos os edifícios e serviços; 

 A intervenção em todos os edifícios e serviços até 2013. 
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3. RESULTADOS 

3.1. GERAL 

O uso total de Energia Primária no Concelho de Serpa ascende a cerca de 223 GWh, representando 

em termos de procura de energia, ou Energia Final, cerca de 165 GWh. A diferença entre o valor total 

de energia primária necessária para alimentar o Concelho de Serpa e a Energia Final disponibilizada 

e realmente consumida obtém-se devido às perdas naturais da transformação das matérias-primas 

utilizadas na produção de energia eléctrica. Esta diferença refere-se maioritariamente à produção de 

energia eléctrica, uma vez que se considera que a refinação dos produtos derivados do petróleo não 

representa perdas significativas, quer na sua transformação, quer na sua “utilização” pelas 

actividades desenvolvidas no Concelho, não influenciando assim o cálculo da Energia Final 

consumida. 

 

Junto da Direcção Geral de Energia e Geologia apurou-se que, para o ano de 2009 e para o Sistema 

Eléctrico Nacional, considerando o parque térmico e excluindo a co-geração foram necessários 

2,28 tep de Energia Primária para produzir 1 tep de energia eléctrica. Com este valor e com base na 

energia eléctrica final consumia conseguimos calcular a Energia Primária que foi necessária 

transformar.  

 

Importa referir que quando ao longo do documento se afirma que o consumo de electricidade não 

emite GEE, estamos a omitir que para se produzir electricidade são consumidos combustíveis, 

carvão, biomassa e que nesse processo são emitidas grandes quantidades de GEE. 

 

Assim, é possível observar que o total de Energia Primária utilizada pelo Concelho de Serpa ascende 

a 223 GWh/ano, correspondendo a 14,6 MWh/hab., que é cerca de 45% inferior à média de Portugal 

(26,4 MWh/hab.), sendo 64% inferior à média Europeia (41 MWH/hab em 2008, UE27). 

 

Como referido anteriormente, o Gasóleo representa uma grande parte da Energia final consumida no 

Concelho de Serpa (50%), a que se acrescenta o Gasóleo Colorido (13%) que é normalmente 

utilizado nas actividades agrícolas. Este facto pode ser explicado pela vasta extensão do Concelho de 

Serpa que obriga a grandes deslocações dos munícipes e visitantes, bem como pelo grande 

consumo efectuado nas actividades do sector primário e secundário. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Percentagem de Energia Primária e Final (EF) pelos diferentes vectores energéticos 
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Fonte: DGEG 

 

De referir a inexistência de consumo de Gás Natural. Até 2009, o Concelho de Serpa não possuía 

abastecimento desta fonte de energia, a qual representa uma importante fonte de energia, 

nomeadamente para aquecimento, nos balanços energéticos locais, com predominância nas zonas 

costeiras, e nacional. Em termos percentuais o consumo de Gás Natural representa cerca de 8% do 

balanço energético nacional, podendo em alguns concelhos ultrapassar os 10% (ex. Lisboa e Porto). 
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3.1.2. EMISSÕES DE GEE 

As emissões de GEE resultam de diversas actividades, na sua grande maioria consequência da 

intervenção do Homem, e foram estimadas utilizando a metodologia do IPCC, segundo a qual as 

emissões são calculadas a partir do consumo final energético em cada sector. 

 

Nos países desenvolvidos, a principal fonte de emissão é o uso energético de combustíveis fósseis. 

No entanto, em função da elevada participação de energia renovável na matriz energética de Serpa, 

a parcela de emissões de GEE é menor do que a que se verifica na média Nacional.  

 

De acordo com o Inventário Nacional o Concelho de Serpa foi responsável, em 2008, pela emissão 

de 47,581 ktCO2. Através da metodologia adoptada para este estudo os resultados obtidos para as 

emissões de GEE em Serpa foram, para, 2009, 40,723 ktCO2. Esta variação deve-se, sobretudo, à 

utilização de diferentes métodos de cálculo e a inclusão do novo factor de emissão. O Inventário 

Nacional adopta o mesmo factor de emissão para todos os concelhos, no entanto, Serpa tem uma 

grande central de produção de energia renovável, agente que não poderia ser colocado de parte na 

adaptação da metodologia à realidade local.  

 

Apresenta-se de seguida a desagregação das emissões de CO2, divididos por sector de actividade e 

baseados nos dados relativos às diferentes fontes de energia no Concelho de Serpa. 

 

 

Tabela 2 – Desagregação do consumo energético e emissões de CO2 por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DGEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector GWh ton CO2 

Edifícios e Infra-estruturas 40,4612 8.227,7908 

Transportes 43,1230 11.362,3327 

Indústria 7,0001 1.651,4842 

Construção Civil e Obras Públicas 34,0403 8.981,8904 

Agricultura 40,4134 10.250,3812 

TOTAL 165,0379 40.473,8792 
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Figura 2 – Procura energética no Concelho de Serpa por sectores de actividade 
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FONTE: DGEG 

 

 

 

Figura 3 – Emissões de CO2 por sector de actividade 
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FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 

 

No que respeita à distribuição percentual das emissões de CO2, por sector de actividade, o equilíbrio 

entre sector é desfeito, sendo que o Sector dos Edifícios e Infra-estruturas é responsável pela maior 

percentagem de emissão de CO2, relegando o sector dos Transportes para segundo plano. Verifica-

se igualmente um decréscimo da percentagem do sector da Construção Civil.  

 

A subida percentual do sector dos Edifícios pode ser explicada pelo maior coeficiente do factor de 

emissão associado ao consumo de energia eléctrica, em relação ao gasóleo, fonte mais utilizada nos 

sectores dos Transportes e Construção Civil.  
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3.2. SECTORIAL 

A opção por caracterizar estes sectores e não outros deve-se sobretudo à análise da procura 

energética, não deixando, no entanto, de considerar os vectores que habitualmente são abordados 

em estudos da mesma natureza (Caracterização Energética Nacional). Os valores obtidos na 

desagregação da procura energética conferem pesos semelhantes a 4 sectores: Edifícios e Infra-

estruturas, Transportes, Construção Civil e Agricultura. Note-se que a Agricultura e a Construção Civil 

e Obras Públicas são sectores que, geralmente, não são, analisados em separado, mas o seu peso 

compromete a sua abordagem. Por último, embora com um valor menor que os restantes, o sector da 

Indústria foi também considerado. 

 

 

3.2.1. Edifícios e Infra-estruturas 

O sector dos Edifícios e infra-estruturas possibilita a desagregação em vários subsectores o que 

permite avaliar à mais pequena escala onde é consumida a energia disponível no concelho. Por Infra-

-estruturas consideram-se todas as estruturas necessárias ao “funcionamento” das actividades 

existentes, como o abastecimento de água ou electricidade. 

 

No que respeita à distribuição das percentagens das emissões associadas ao consumo energético, o 

sector do comércio e serviços sofre um ligeiro aumento da sua importância, devido à grande 

importância que o consumo de energia eléctrica tem no sector do Comércio e Serviços (96%) em 

relação aos gases propano e butano. 

 

Tabela 3 – Consumo energético e emissões de CO2 nos subsectores do sector dos edifícios e infra-estruturas 

Tipo de Estrutura GWh ton CO2 

Infra-estruturas (iluminação, resíduos, energia, água,..) 3,9210 773,6500 

Educação 0,8875 178,0148 

Administração Pública 2,6908 545,2384 

Saúde 0,3652 72,3001 

Sector Doméstico 23,6183 4.869,1182 

Comércio e Serviços 8,9784 1.789,4693 

TOTAL 40,4612 8.227,7908 
FONTE: DGEG 
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Figura 4 – Consumo energético nos subsectores no sector dos edifícios e infra-estruturas em percentagem 
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FONTE: DGEG 

 
 

Figura 5 – Percentagem das emissões de CO2 nos subsectores do sector dos edifícios e infra-estruturas 
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FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 

 

Na tabela e figura seguintes apresenta-se a distribuição das diferentes fontes de energia associadas 

ao sector Edifícios e Infra-estruturas. Como se pode constatar a Energia Eléctrica é responsável pela 

grande fatia do consumo energético, como seria de esperar, sendo que o Butano e o Propano 

representam as restantes partes no consumo energético dos edifícios, provavelmente associados a 

consumos para aquecimento. A distribuição percentual das emissões associadas a estas fontes de 

energia reforça ainda mais a Energia Eléctrica como principal responsável pelas emissões 

atmosféricas referentes aos consumos deste sector, passando de 82% para 88% de CO2 emitido em 

relação aos gases propano e butano. 
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É de salientar que neste balanço não se inclui o consumo de lenha, que deverá ser uma parte 

considerável do consumo de energia para aquecimento, podendo originar também significativas 

emissões de CO2 que não estão a ser contabilizadas. Isto deve-se ao facto de não existirem dados do 

consumo de lenha a nível concelhio. Sem estes dados, ter-se-ia de proceder a extrapolações que 

poderiam comprometer a qualidade técnica do presente trabalho, bem como a impossibilidade de 

replicação em trabalhos futuros. Pelo facto de este indicador não ser medido a nível local, optou-se 

por não considerar esta fonte de energia, tendo em conta que esta fonte de energia está rapidamente 

a ser substituída por outras menos poluentes. 

 

Tabela 4 – Consumo energético no sector dos edifícios e infra-estruturas 

Fonte Energia GWh ton CO2 

Electricidade 32,9963 6.533,2712 

Butano 3,3756 766,2608 

Propano 4,0892 928,2588 

TOTAL 40,4612 8.227,7908 
FONTE: DGEG 

 

Figura 6 – Desagregação do consumo energético no sector dos edifícios e infra-estruturas em percentagem 
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FONTE: DGEG 

 

Figura 7 – Distribuição percentual das emissões de CO2 no sector dos edifícios e infra-estruturas 
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FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 
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3.2.2. Transportes 

Em relação ao sector dos transportes, no que respeita à procura energética, pode-se constatar que o 

Gasóleo representa 82% do total de energia consumida, seguido das Gasolinas (Sem Chumbo 95 e 

98) que representam 17% da energia consumida. Se analisarmos o gráfico referente à distribuição 

das emissões de CO2, por fonte de energia, podemos constatar que a percentagem de toneladas de 

CO2 emitidas é de uma ordem superior ao seu consumo, devido ao facto de o gasóleo ter um factor 

de conversão superior ao das gasolinas. 

 

A energia eléctrica que é consumida diz respeito às estruturas associadas ao sector. Todo o sector 

dos transportes, no Concelho de Serpa é do tipo Rodoviário, dividindo-se em Transportes de 

Mercadorias, Transportes Colectivos de Passageiros e Transporte Individual.  

 

O facto de o Concelho ter uma grande extensão potencia, naturalmente, o peso do sector dos 

transportes na matriz energética. É de referir também que, o facto de o Concelho de Serpa se 

localizar junto à fronteira com Espanha, vai originar um maior fluxo de deslocações de pessoas e 

bens pelo seu território, contribuindo para o aumento destes consumos. Embora este seja um facto a 

assinalar, não implica, obrigatoriamente, que todos os combustíveis sejam consumidos dentro dos 

limites do Concelho. Por outro lado, devido a esta proximidade com Espanha, muitos dos munícipes 

de Serpa optam por recorrer a combustíveis em Espanha (mais baratos), o que de algum modo 

mascara estes resultados.  

 

Por uma questão de consistência de dados e de modo a poder replicar os indicadores aqui 

analisados optou-se por ter em conta apenas os dados fornecidos pela DGEG, não se fazendo 

quaisquer extrapolações para aferir o valor exacto de combustíveis consumidos. Esse estudo poderá 

vir a ser feito numa fase posterior, quando se proceder, no futuro, a um aprofundamento do actual 

trabalho.  

 

Tabela 5 – Consumo energético e de emissões de CO2no sector dos transportes 

 

Fonte Energia GWh ton CO2 

Electricidade 0,2942 58,2591 

Gasolinas 7,2887 1.814,8789 

Gasóleo 35,5401 9.489,1947 

TOTAL 43,1230 11.362,3327 
FONTE: DGEG 
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Figura 8 - Consumo energético no sector dos transportes em percentagem 
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FONTE: DGEG 

 
Figura 9 - Distribuição percentual das emissões de CO2 no sector dos transportes 
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FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 

 

 

3.2.3. Indústria 

O sector da Indústria é, no conjunto energético total, o sector com menor representatividade no que à 

procura de energia diz respeito. As principais indústrias existentes no concelho que representam a 

maior parte do consumo energético são as indústrias extractivas e a indústria alimentar que 

representam, respectivamente, 57% e 34% do consumo total de energia do sector.  

 

Em relação às fontes de energia associadas a este sector, estas dividem-se em Energia Eléctrica, 

Gasóleo e Gás Propano, sendo que o Gasóleo tem um maior peso na procura energética na Indústria 

local, representando 51% do total da energia consumida. A electricidade tem igualmente um peso 

significativo com uma percentagem de 40% da energia final. 

Relativamente à distribuição das emissões de CO2 associadas ao consumo destas fontes de energia, 

a Electricidade representa 49% das emissões do sector da Indústria contra 45% do gasóleo. Esta 

discrepância, relativamente à percentagem do consumo global pode ser explicada, mais uma vez, 
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pelo maior peso que o factor de conversão associado ao consumo de energia eléctrica tem em 

relação ao factor associado ao consumo de gasóleo. 

 

Tabela 6 – Consumo energético e emissões de CO2 no sector da Indústria 

Fonte Energia GWh ton CO2 

Electricidade 2,7997 554,3329 

Gasóleo 3,5912 958,8459 

Propano 0,6093 138,3055 

TOTAL 7,0001 1.651,4842 
FONTE: DGEG 

 

Figura 10 - Consumo energético no sector da Indústria em percentagem 
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Figura 11 - Distribuição percentual das emissões de CO2 no sector dos transportes 
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PLANO DE ACÇÃO NA ÁREA DO AMBIENTE E DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS     26 

3.2.4. Construção Civil e Obras Públicas 

O sector da Construção Civil não é, normalmente, considerado em separado, mas tendo em conta a 

expressividade relativa dos valores de consumos energéticos associados a esta área económica, 

considerou-se válida a dissociação deste sector dos demais. Como se apresenta no gráfico seguinte, 

o consumo de gasóleo representa 95% do consumo total de energia para este sector, enquanto a 

electricidade apenas representa os restantes 5%. Este facto pode ser explicado por toda a 

maquinaria associada a esta actividade consumir grandes quantidades de gasóleo, fazendo assim 

com que as actividades de Construção Civil representem um tão grande peso no conjunto energético 

final. 

 

Analisando o gráfico da distribuição percentual das emissões de CO2 relativas ao consumo energético 

no sector da Construção, a Electricidade sofre um ligeiro aumento de 1% relativamente às emissões 

associadas ao consumo de gasóleo, devido à maior produção de GEE inerentes do consumo de 

energia eléctrica. 

 

Tabela 7 – Consumo energético e de emissões de CO2 no sector da Construção Civil e Obras Públicas 

 

Fonte Energia GWh ton CO2 

Electricidade 1,5487 306,645 

Gasóleo 32,4916 8.675,246 

TOTAL 34,0403 8.981,890 

FONTE: DGEG 

 

 

Figura 13 - Consumo energético no sector da Construção Civil e Obras Públicas em percentagem 

5%

95%

Electricidade

Gasóleo

 
FONTE: DGEG 

 

 

 

Figura 14 - Distribuição percentual das emissões de CO2 no sector da Construção Civil e Obras Públicas 
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Electricidade
Gasóleo

3,4%

96,6%

 

 

FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 

 

 

3.2.5. Agricultura e Florestas 

O consumo energético inerente às actividades agrícolas gera emissões de GEE a partir de uma 

variedade de fontes. Neste sector, a procura energética é, na sua maioria, associada ao consumo de 

combustíveis derivados do petróleo (80%), com o gasóleo colorido a assumir posição de destaque 

(53%), uma vez que este tipo de combustível é principalmente usado na agricultura em maquinaria 

especializada.  

 

Este consumo, maioritariamente de gasóleo, traduz-se, para o sector da Agrícola, num volume de 

emissões de 10.250 tonCO2. 

 

Tabela 8 – Consumo energético no sector da Agricultura 

Fonte Energia GWh ton CO2 

Electricidade 7,6087 1.506,527 

Propano 0,3746 85,036 

Gasóleo 11,0188 2.942,033 

Gasóleo Colorido 21,4112 5.716,785 

TOTAL 40,4134 10.250,381 
FONTE: DGEG 
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Figura 15 - Consumo energético no sector da Agricultura em percentagem 
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FONTE: DGEG 

 

 

Figura -16 Distribuição percentual das emissões de CO2 no sector da Agricultura 

 

14,7%

0,8%

28,7%

55,8%

 
FONTE: Cálculos efectuados a partir de dados da DGEG 

 

 

3.3. Residencial ou Doméstico 

A par dos consumos com combustíveis utilizados nos transportes, o consumo de energia útil no 

sector residencial tem, também, um peso considerável que importa observar com detalhe. Interessa 

nesta fase do Plano de Acção desagregar o consumo de energia efectuado pelas famílias no interior 

das suas habitações, não só para o cálculo mais correcto das emissões de CO2, como, 

fundamentalmente, para numa fase posterior perceber que hábitos e tendências é que poderão ser 

condicionados do ponto de vista de eficiência energética 

 

Neste capítulo recorremos a uma metodologia de simulação da procura de energia e emissões de 

CO2 desenvolvida pelo Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais 
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(DPP)
2
 com várias adaptações a Serpa e à realidade actual. O método de cálculo da procura de 

energia baseia-se evolução dos alojamentos, para os quais se estimam as características médias 

para cada utilização. Estes valores médios foram determinados a partir de estatísticas e inquéritos. 

Por fim, os resultados de utilização energética darão origem a emissões de CO2. 

 

Alguns factores foram determinantes para os cálculos parcelares nos consumos nas diversas 

utilizações domésticas. Um dos principais foi a determinação do parque habitacional que parte de 

fontes estatísticas (Censos 2001 – INE) e deriva do rácio entre a população e a dimensão média da 

família. Optou-se, tal como na metodologia, por fazer a separação entre alojamentos antigos 

(anteriores a 1990) e alojamentos recentes (posterior a 1990) porque em 1990 o Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios introduziu alterações significativas quanto 

às características térmicas exigidas na construção dos edifícios. 

 

Do cálculo do parque habitacional resultaram os seguintes valores: 

 habitações pré-1990 – 7736 alojamentos 

 habitações pós-1990 – 1698 alojamentos 

 

No quadro das utilizações domésticas foram apuradas estimativas de utilização de energia nas 

seguintes actividades: aquecimento, arrefecimento, água quente, cozinha e iluminação e outros usos 

domésticos. 

 

A existência ou não de dados estatísticos ou indicações fiáveis a partir de inquéritos específicos aos 

consumidores e agentes económicos influencia o detalhe e a consistência dos resultados deste 

modelo, embora tenha sido calibrado comparando com os valores reais de consumo final de energia 

por forma de energia no sector, dos Balanços Energéticos Nacionais elaborados pela Direcção-Geral 

de Energia e Geologia (DGEG). Algumas variáveis exógenas mais incertas, para as quais não há 

disponibilidade de dados estatísticos, foram deixadas livres e utilizadas para fazer essa calibração. 

Para determinar os valores da energia útil anual necessária para o Aquecimento ambiente, por 

alojamento definimos que Serpa se encontra na região Sul, com variações térmicas pouco 

significativas entre alojamentos individuais e colectivos, mas com características diferentes entre 

alojamentos construídos antes e depois de 1990. 

 

Tal como para o aquecimento, assumimos os mesmos pressupostos, relativamente à localização de 

Serpa no território Nacional e características dos seus alojamentos, para os cálculos referentes ao 

Arrefecimento.  

 

                                                 
2
 Adaptada da MEDEE – Modèle de Demande Energétique Européen, desenvolvido originariamente em 1977, no IEJF - Institut 

Études et Juridique em Grenoble, França 
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A procura de energia útil para o Aquecimento da Água é uma das actividades que existem mais 

soluções de eficiência energética e utilização de renováveis. Simultaneamente, a obrigatoriedade 

introduzida pelo Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 2008-2015 de utilização 

gradual de energia solar para aquecimento de água nos edifícios torna fundamental individualizar e 

perceber quais as necessidades de energia útil para o aquecimento da água.  

 

A procura de energia útil para a Cozinha tinha obrigatoriamente que constar das actividades 

domésticas por ser uma das grandes consumidoras de gás. 

 

Os cálculos para determinar a procura de energia para a Iluminação e outros usos de electricidade 

resultam da multiplicação dos consumos específicos médios de cada equipamento pela taxa de 

posse desse equipamento pelas famílias. Nesse sector assumimos os seguintes pressupostos: 

 todos os alojamentos têm iluminação; 

 1 frigorífico por alojamento; 

 1,2 televisões por alojamento; 

 existe pelo menos mais 1 electrodoméstico. 

 

Nesta actividade a introdução de medidas de renovação de equipamentos por outros mais eficazes, 

iluminação mais eficiente ou mesmo o simples desligar quando o equipamento não se encontra em 

uso podem influenciar de modo determinante os consumos. 

 

Utilizações Domésticas Energia (GWh) 

Aquecimento 6,811 

Arrefecimento 1,525 

Água quente 6,460 

Cozinha 2,161 

Iluminação e usos de electricidade 4,267 

Total 21,225 

Fonte: Calculado com base no Modelo de Simulação da Procura de Energia e Emissões CO2 do Departamento de Prospectiva 

e Planeamento e relações Internacionais 

 

 

3.3.1. Emissões de CO2 

As emissões de CO2 são apuradas através da multiplicação dos consumos de energia final por cada 

forma de energia pelo seu factor de emissão unitário. 
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Energia Consumida Energia (GWh) Emissões (ton CO2) 

Gás 8,150 1.848 

Lenha 6,205 0,000 

Electricidade 13,254 2.625 

Fonte: Calculado com base no Modelo de Simulação da Procura de Energia e Emissões CO2 do Departamento de Prospectiva 

e Planeamento e relações Internacionais 

 

A análise efectuada aos valores emissões de CO2 do sector doméstico é fortemente influenciada pela 

escolha energética das famílias. A utilização da electricidade em detrimento do gás (ou futuramente 

do gás natural) e da biomassa origina menores intensidades carbónicas no sector e 

consequentemente maiores reduções das emissões de CO2. Alerta-se contudo para o facto de, em 

termos globais do país, tal não representar necessariamente um ganho, dado que pode indicar 

apenas uma transferência das emissões de CO2 do sector residencial para o sector de produção de 

electricidade por via convencional. 
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4. MATRIZ ENERGÉTICA 

Na Matriz Energética, apresentada neste capítulo, estão desagregados os diferentes fluxos 

energéticos, distribuídos pelo sector de actividade consumidor. A partir desta Matriz é possível 

analisar os diferentes pesos das diversas fontes de energia e o modo como estas se distribui o seu 

consumo sectorialmente.  

 

A partir desta Matriz deverá ser possível, à Câmara Municipal de Serpa, comparar os diferentes 

consumos energéticos ao longo do tempo, devendo estes indicadores servir de padrão de modo a 

uniformizar os resultados a analisar e apresentar em trabalhos similares no futuro. 

 

É com base nesta Matriz Energética que se irão calcular as emissões associadas ao consumo 

energético do Concelho de Serpa e deste modo definir quais as metas e acções a aplicar de modo a 

que o Concelho de Serpa possa cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Pacto de 

Autarcas. 

Figura 15 – Representação Esquemática da Matriz Energética  
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Matriz Energética 

222,9788
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5. MATRIZ DE CARBONO 

Na Matriz de Carbono, apresentada neste capítulo, estão desagregados os diferentes fluxos 

energéticos, distribuídos por sector de actividade consumidor, sendo possível analisar os valores de 

emissões de GEE das diversas fontes de energia. 

 

A partir desta Matriz deverá ser possível, à Câmara Municipal de Serpa, comparar as diferentes 

fontes de emissão de GEE ao longo do tempo, devendo estes indicadores servir de padrão de modo 

a uniformizar os resultados a analisar e apresentar em trabalhos similares no futuro. 

 

40473,8792
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6. ANÁLISE GLOBAL 

A elaboração da Matriz do Carbono nasce de uma vontade e interesse da Câmara Municipal de 

Serpa na adopção de melhores práticas e comportamentos na área do Ambiente e Alterações 

Climáticas, seguindo uma linha que já tem vindo a ser adoptada nos últimos anos com vista à melhor 

qualidade ambiental do território quer local, quer nacional. 

 

A Matriz do Carbono foi criada a partir da conversão dos fluxos de energia analisados na Matriz 

Energética que se expressavam em unidades de energia (GWh) para toneladas de CO2 emitidas. 

Cada tipo de fonte de energia tem um factor de emissão associado, podendo-se assim calcular qual o 

verdadeiro impacto do consumo efectuado pelos munícipes e Câmara Municipal nas suas actividades 

diárias. Devido às diferentes características dos processos de transformação, transporte ou 

combustão das diversas fontes de energia, cada uma destas tem um factor de emissão distinto 

associado a si. Por norma, a energia eléctrica assume um papel mais importante nas emissões de 

CO2 devido a esta fonte de energia ter, segundo os dados de factores de emissão padrão, um 

impacte elevado em relação, por exemplo, aos combustíveis de origem fóssil, uma vez que todo o 

processo de transformação e transporte da energia não é muito eficiente. No caso de Serpa, pelo 

facto de este concelho ter instalado no seu território uma central solar fotovoltaica com grande 

capacidade de produção de energia, o factor de emissão associado ao consumo de energia eléctrica 

é substancialmente menor em relação ao factor padrão ou aos factores dos combustíveis fósseis. 

Deste modo a importância da electricidade no que respeita às emissões de CO2 é menor em relação 

ao seu peso no consumo de energia total do concelho. 

 

Uma organização que possua a informação disponibilizada neste trabalho pode a partir dela definir, 

com maior detalhe, uma estratégia fundamentada com vista aos objectivos europeus de redução das 

emissões de CO2 em pelo menos 20% até 2020. 

 

O Concelho de Serpa emitiu, no ano de 2009, 40.474 toneladas de CO2 a partir dos consumos 

energéticos das diferentes fontes de energia disponíveis no território. Ao analisar a distribuição geral 

dos diferentes sectores no que respeita ao peso de cada um nas emissões de CO2, verifica-se que, 

tal como na Matriz Energética, o sector dos Transportes é o responsável pela maior fatia de emissões 

(28%), enquanto que, o sector dos edifícios diminui a sua importância (20%), facto explicado pelo 

baixo factor de emissão associado ao consumo de energia eléctrica, pois este sector é o que mais 

consome electricidade no balanço energético (73%). 

 

Em relação às diferentes fontes de energia, o Gasóleo representa a maior fatia de emissões 

associadas ao seu consumo (55%). Se a este resultado juntarmos o consumo de gasóleo colorido, 

utilizado na Agricultura, este valor sobe para 69%. Esta grande expressividade dos consumos e 
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consequentes emissões de CO2 deve-se à grande extensão do concelho e à necessidade de longas 

deslocações entre localidades e locais de trabalho e lazer. 

 

A energia eléctrica é a segunda fonte de energia mais significativa com emissões na ordem das 9.000 

toneladas de CO2, representando 22% do total das emissões concelhias. Caso não existisse a central 

solar fotovoltaica de Brinches, este valor seria significativamente superior, subindo para os 36% com 

emissões na ordem das 16.000 toneladas de CO2, podendo-se assim afirmar que pelo facto de a 

Câmara Municipal de Serpa ter promovido a construção desta central já estar a contribuir 

significativamente das emissões registadas no seu território de jurisdição. 

 

As restantes fontes de energia consumidas no concelho (Gasolinas e Gás Propano e Butano) 

mantêm a mesma distribuição percentual em relação ao consumo que se retrata na Matriz 

Energética, respectivamente 4%, 3% e 2%. 

 

Ao desagregar as emissões de CO2 por sector de actividades podemos concluir que o equilíbrio 

verificado nos consumos energéticos, apresentados na Matriz Energética, é desfeito. Na Matriz do 

Carbono, o sector dos edifícios é apenas o quarto sector com maiores emissões de CO2 (20%), 

enquanto que na Matriz Energética surgia como o segundo sector mais representativo (25%). Os 

sectores dos Transportes (28%), Construção Civil (22%) e Agricultura (25%) sofrem um ligeiro 

aumento na distribuição global das emissões de gases de CO2 enquanto que a Indústria, o sector 

menos representativo na região se mantém nos 4%. 

 

O sector dos transportes é o sector com maior consumo energético, devido ao consumo de 

combustíveis fósseis, sendo também o sector com a maior percentagem de emissões no concelho 

(28%). O gasóleo é o combustível com maior percentagem de emissões neste sector (43%), sendo 

igualmente a fonte de energia que mais contribui para o total das emissões do concelho (55%). Estes 

elevados consumos são explicados pelas grandes distâncias percorridas pelos munícipes entre 

localidades dentro do concelho e deslocações extra-concelhias. 

 

O sector da Agricultura, de grande importância no tecido económico local, representa 25% do total 

das emissões do concelho devido às emissões associadas ao consumo de Gasóleo Colorido, recurso 

consumido exclusivamente neste sector e que representa 14% do total das emissões do Concelho. 

 

O sector da Construção Civil, tal como se verifica na Matriz Energética, representa uma importante 

parcela nas emissões de CO2 (22%), graças ao gasóleo consumido nestas actividades que 

representa cerca de 40% das toneladas de CO2 emitidas pelo consumo deste recurso. 

 

A elaboração da Matriz do Carbono é uma etapa fulcral para a elaboração do Plano de Acção no 

âmbito do Pacto dos Autarcas. Este trabalho representa a definição dos valores base de emissões de 
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CO2 no concelho. Com o conhecimento destes valores é possível ter uma noção mais real da 

situação actual em Serpa no que concerne às emissões. Será a partir destes dados que o Plano de 

Acção será definido, com objectivo final a redução de pelo menos 20% das emissões de CO2.  

 

 

 

7. METAS E OBJECTIVOS 

A implementação das acções terá como principal objectivo a uma redução de pelo menos 20% das 

emissões de CO2 até ao ano de 2020, relativamente ao ano de referência 2009. Se todas as medidas 

forem concretizadas os resultados serão superiores aos objectivos.  

 

Consumo total de Energia final consumida em Serpa = 165,04 GWh 

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

Total de Emissões de CO2 em Serpa = 40.473,88 ton CO2/MWh 

(valor calculado a partir de dados retirados da matriz de emissões de CO2 do concelho) 

 

 

 

 

 

 

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

sector dos edifícios e infra-estruturas e o sector dos transportes, então a taxa anual de redução de 

emissões estabelecida para cada um desses sectores será de, aproximadamente: 

 

Total de emissões a reduzir no sector dos edifícios: 5.666 ton CO2 70% do valor global  

Total de emissões a reduzir no sector dos transportes: 2.428 ton CO2 30% do valor global  

 

Embora seja no sector dos transportes que se verificam as maiores emissões de CO2, é no sector dos 

edifícios e equipamentos/instalações que estão contempladas um maior conjunto de medidas que 

assentam na promoção do desempenho energético dos edifícios e das fontes energéticas renováveis. 

Isto verifica-se pelo facto de estarem disponíveis políticas e medidas a nível nacional que dispõem 

dos mecanismos necessários para potenciar o desenvolvimento destas áreas. Assim, considerou-se 

importante desenvolver instrumentos que pudessem contribuir para o aproveitamento máximo destes. 

 

 

 

OBJECTIVO para 2020 = 32.379,10 ton CO2/MWh 

REDUÇÃO até 2020 = 8.094,78 ton CO2/MWh 
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8. ABORDAGEM AO PLANO DE ACÇÃO 

O PAAAAC fornece planeamento e estratégia para, no território de competência da administração 

municipal, promover a redução das emissões e redução do consumo final de energia em ambos os 

sectores público e privado (doméstico e industrial). Sendo que, o sector público, deve desempenhar 

um papel de liderança e modelo na transposição destas políticas energéticas, nomeadamente, 

através de parcerias com actores chave em domínios exteriores à sua capacidade directa de 

actuação. 

 

Para garantir o sucesso do Plano de Acção é necessário um forte apoio de alto nível dos partidos 

políticos, a alocação de recursos financeiros e humanos e uma interligação com outras iniciativas e 

intervenções em nível municipal. 

 

É também fundamental, para garantir o sucesso na concretização deste conjunto de acções, o 

comprometimento da gestão de topo, através da capacidade de comunicar e disseminar a sua visão 

estratégica aos diferentes níveis da hierarquia, e, ainda a selecção de um profissional competente e 

tecnicamente qualificado para a gestão da energia. 

 

Esta figura de Gestor Local de Energia responsável pela dinamização e verificação das medidas para 

a melhoria da eficiência energética foi concebida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, 

onde se determinou que todos os serviços e organismos da administração directa e indirecta do 

Estado, bem como as empresas públicas, as universidades, as entidades públicas empresariais, as 

fundações públicas, as associações públicas ou privadas com capital maioritariamente público, 

deveriam designar, no prazo de 90 dias, um gestor local de energia.  

 

Cabe à gestão de topo a responsabilidade de motivar o gestor local de energia e a sua equipa, 

delegando poderes específicos e disponibilizando os recursos necessários, além de traçar os 

objectivos estratégicos do projecto e acompanhar os resultados obtidos.  

 

A principal responsabilidade do gestor de energia é elaborar e implementar o plano anual de energia, 

onde deverão estar incluídas as acções do PAAAAC; para isso, é fundamental que conheça, com 

profundidade e rigor, os dados referentes aos consumos de energia de Serpa, onde e como é 

consumida e os respectivos custos, além das normas técnicas e legislação aplicável aos principais 

consumos energéticos. 

 

O Gestor de Energia terá de, simultaneamente, e para os diversos sectores da Autarquia tentar incutir 

uma nova mentalidade de poupança energética e modificar algumas culturas e posturas através da 

conscientização de cada colaborador acerca da relevância de algumas acções simples e isoladas, 
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como apagar as luzes dos recintos vazios ou desligar equipamentos de ar condicionado durante o 

horário de almoço.  

 

 

9. PLANO DE ACÇÃO 

Através a concretização da implementação das medidas propostas no PAAAAC, soluções ajustadas 

à sua realidade, Serpa propõe-se não só alcançar, as metas identificadas na Política Europeia de 

Energia e Clima como prioritárias, mas também a ultrapassá-las. 

 

Para o executivo de Serpa a assinatura do Pacto de Autarcas apenas veio reforçar a estratégia e 

políticas de sustentabilidade ambiental e energética e de reabilitação e revitalização do Concelho, já 

iniciadas e permitiu antecipar algumas das medidas para diminuir a procura energética e reduzir as 

emissões de GEE. Neste sentido, haverá uma divisão entre as medidas se encontram já em curso e 

as que são propostas para o futuro.  

 

 

A - Acções já desenvolvidas ou em curso: 

 

Das medidas desenvolvidas desde 2009, destacam-se as seguintes: 

PROJECTOS JÁ IMPLEMENTADOS OU EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Promover a Eficiência 
Energética 

P01 “Serpa, Forte na Energia” 

 P02 “Melhor Energia precisa-se!” 

 P03 Troca de lâmpadas  

 P04 ECO-EDP – Energia mais eficiente 

 

O Projecto “Serpa, Forte na Energia” que visa a redução da emissão de CO2, aliada à preservação e 

melhoria do ambiente, assim como a redução da factura energética dos munícipes, prevê-se que até 

2012 abranja cerca de, 900 edifícios. O objectivo é o de apoiar a instalação de equipamento de 

microgeração que inclui, por sua vez, a instalação de um térmico solar (para aquecimento de águas 

quentes) com uma capacidade mínima de 300l e de um conjunto de painéis solares fotovoltaicos 

(para produção de energia). 

 

O número de edifícios municipais abrangidos pelo Projecto “Serpa, Forte na Energia” desde Agosto 

de 2009 foi de 25 (vinte e cinco). Quanto ao número de edifícios privados (munícipes) abrangidos 

pelo mesmo Projecto são cerca de 50 (cinquenta). 
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Relativamente ao Projecto “Melhor Energia Precisa-se” foi desenvolvida uma Sessão de 

Esclarecimento para toda a comunidade com distribuição de lâmpadas economizadoras 

(aproximadamente 50) e disponibilizada informação sobre o projecto no site da Câmara. 

 

Este projecto, desenvolvido pela Agência Regional de Energia do Centro Baixo Alentejo (ARECBA), 

tem como principais objectivos: 

 Sensibilizar alunos, professores e educadores para a poupança de energia; 

 Alertar os pais para a poupança de energia através dos temas trabalhados na escola; 

 Consciencializar a população da importância da preservação dos recursos energéticos; 

 Informar a população de pequenas alterações de comportamentos que podem reduzir os 

níveis de consumo. 

 

Os resultados de outras campanhas promovidas pela Câmara Municipal de Serpa em parceria com a 

ARECBA foram: 

Ano 2010 

Nov. - Feira das Industrias Criativas: cerca de 250 Lâmpadas entregues. 

Ano 2011 

13/ Abril - Troca de Lâmpadas inserida na Semana da Energia Sustentável – 76 Lâmpadas trocadas 

25/ Maio – Troca de Lâmpadas inserida nas Jornadas Sénior – 112 Lâmpadas trocadas. 

 

 

B - Acções a desenvolver: 

 

As acções propostas foram concebidas tendo em conta alguns desafios, tais como, a cada vez maior 

escassez de recursos financeiros, nomeadamente programas e linhas de financiamento nacionais e 

comunitários, bem como, uma maior exigência a nível da participação pública nos processos de 

tomada de decisão, o que fortalece a legitimidade dos mesmos, embora incremente o tempo de 

necessário para a concretização dos mesmos. 

 

De facto, tais circunstancias não são motivos de força maior, para que a Camara Municipal de Serpa 

não continue a desenvolver esforços e diligências no sentido de materializar as acções aqui 

apresentadas, pois as mesmas revelam um grau de ambição elevado relativamente ao 

Desenvolvimento Sustentável, algo que sempre foi um apanágio deste Concelho. 

 

As iniciativas de redução de emissões que integram o PAAAC pretendem incluir, de forma exaustiva 

e sem sobreposições, todas as oportunidades de redução de emissões que podem ser aplicadas num 

concelho. Estas iniciativas tentam abranger todos os sectores de actividade e fontes de emissão 

considerados e apresentam duas formas distintas de intervenção: estruturais e comportamentais. 
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O conjunto das acções a concretizar está dividido pelos seguintes sectores: 

 Edifícios e equipamentos Municipais; 

 Edifícios do sector terciário; 

 Iluminação pública; 

 Edifícios residenciais; 

 Frota Municipal; 

 Transportes; 

 Sensibilização formação e educação 
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9.1. Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Designação Descrição Responsável 
Período de 

Implementação Especificações 

PEM01 

Edifícios 

Municipais 

Certificados 

Até 2015, assegurar a 

certificação de todos 

os edifícios detidos 

pela CMSerpa 

GADES 

DGFP 

DUOT 

2011-2015 

Esta medida é uma Meta PNAEE e não apresenta benefícios económicos directos, mas tem a vantagem de serem identificadas pela certificação, medidas 

concretas necessárias. Cada certificação custa cerca de €1500. A implementação desta medida deverá implicar algum investimento, uma vez que será 

evidenciada a necessidade de adopção de medidas de melhoria da eficiência dos edifícios, podendo algumas ser diluídas em outras medidas apresentadas. 

PEM02 

Edifícios 

Municipais 

Eficientes 

Até 2015, 30 % dos 

Edifícios com 

categoria B ou 

superior 

GADES 

DGFF 

DUOT 

2011-2015 
Esta medida é uma Meta PNAEE, sendo o investimento necessário de difícil quantificação mas, não devendo, no entanto, ser de difícil implementação 

técnica 

PEM03 

Escolas com 

Energias 

Renováveis 

Até 2020, 100% das 

escolas dotadas com 

energias renováveis 

GADES 

DGFP 

DEDAS 

2011-2020 
Meta PNAEE. Até 2015, pelo menos 50% dos equipamentos escolares deverão possuir energias renováveis instaladas. Deverá garantir, pelo menos uma 

redução dos consumos em aquecimento em 5% do consumo total das escolas. 

PEM04 

Escolas 

Eficientes 

Realização até 2015 de 

Auditorias Energéticas 

a todas as escolas 

GADES 

DGFP 

DEDAS 

2011-2015 
Esta medida é de fácil implementação, podendo apresentar algum custo de investimento na realização das auditorias. Estas auditorias servirão para a 

identificação de pontos-chave com vista à redução efectiva de consumos energéticos. 

PEM05 

Equipamentos 

Desportivos 

com AQS 

 

Até 2020, 100% dos 

equipamentos 

desportivos dotados 

com Águas Quentes 

Solares 

GADES 

DGFP 

DEDAS 

2011-2020 
Esta é uma Meta PNAEE, devendo, pelo menos 80% dos equipamentos desportivos, ser equipados com tecnologia solar térmica. A CMSerpa já começou a 

implementar esta medida previamente, devendo ser de fácil concretização apesar do investimento associado à instalação e adaptação da tecnologia. 
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Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Designação Descrição Responsável 
Período de 

Implementação Especificações 

PEM06 

Piscinas 

Municipais 

com AQS 

Até 2020, 100% das 

Piscinas Municipais 

dotadas com Águas 

Quentes Solares  

GADES 

DGFP 

DEDAS 

2011-2020 
Esta é uma Meta PNAEE, devendo, pelo menos 80% dos equipamentos desportivos, ser equipados com tecnologia solar térmica. A CMSerpa já começou a 

implementar esta medida previamente, devendo ser de fácil concretização apesar do investimento associado à instalação e adaptação da tecnologia. 

PEM07 

Renovação de 

Equipamentos 

Informáticos 

Substituição gradual de 

todos os equipamentos 

informáticos, por outros 

mais eficientes 

GADES 

GIOO 

DGFP 

2011-2020 
Meta PNAEE: Substituição gradual dos equipamentos informáticos, devendo-se atingir um grau de substituição na ordem dos 25% até 2015. A 

implementação desta medida deverá permitir uma redução do consumo de energia eléctrica na ordem dos 10% 

PEM08 

Certificação 

de Novos 

Edifícios 

Municipais 

Certificação até 2020 de 

todos os novos edifícios 

Municipais com 

Categoria A ou Superior 

GADES 

DGFP 

DUOT 

DOMSO 

2011-2020 

A meta a atingir nesta medida é ambiciosa e permitirá uma redução elevada nos consumos em relação aos edifícios com menor eficiência. Não deverá ser 

expectável que a CMSerpa realize um grande investimento em edifícios novos, pelo que a probabilidade de ocorrência desta medida é reduzida. A isto 

acrescenta-se o elevado custo associado à construção de um edifício com Classe A ou A+ 

PEM09 

Iluminação 

Eficiente 

Elaboração e 

Implementação, até 

2015 de Manual de 

Boas Práticas para a 

Iluminação nos 

Edifícios Municipais 

GADES 

GICI 

GIOO 

2011-2015 

Esta meta é de natureza maioritariamente comportamental, não devendo originar grandes investimentos por parte da CMSerpa mas, podendo-se atingir 

reduções significativas com a mudança de comportamentos dos utilizadores dos edifícios camarários. Assume-se que se poderão atingir reduções na ordem 

de 3 a 5% para o consumo relacionado com a iluminação. 

PEM10 

Equipamentos 

em Standby 

Implementação de 

programa de 

Sensibilização de Boas 

Práticas para a 

desconexão de 

aparelhos eléctricos fora 

das horas de serviço  

GADES 

GICI 

GIOO 

2011-2013 

Os equipamentos que são deixados em standby continuam a consumir cerca de 30% da potência dos equipamentos. Pela implementação de medidas 

efectivas para a redução dos consumos em Standby estima-se que se poderá obter uma redução na ordem de 1% do consumo eléctrico total nos edifícios 

de serviços camarários. 
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Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Designação Descrição Responsável 
Período de 

Implementação Especificações 

PEM11 

Monitorização 

de Consumos 

 

Implementação de 

sistema de 

monitorização e gestão 

dos consumos de 

energia eléctrica nos 

edifícios Municipais 

GADES 

GIOO 

DGFP 

2011-2013 

A implementação de sistemas de monitorização e gestão dos consumos de energia eléctrica nos edifícios municipais permitirá avaliar quais os pontos chave 

no consumo dos diferentes serviços camarários, facilitando a tarefa do Gestor de Energia ao propor medidas concretas com vista a redução do consumo de 

energia eléctrica. Esta medida poderá ser implementada através de um procedimento camarário, por meio da recolha e avaliação dos dados de consumo, 

não sendo necessário grande investimento na sua implementação.  

PEM12 

Monitorização 

Inteligente de 

Consumos 

 

Implementação de 

tecnologias de 

contagem inteligente 

(i-meters) de energia 

nos edifícios e 

equipamentos 

Municipais 

GADES 

GIOO 

DGFP 

2011-2020 

A instalação de contadores inteligentes de energia permite a identificação dos equipamentos com maior preponderância nos consumos energéticos, 

tornando assim possível a adopção de medidas mais eficazes na redução destes consumos, com vista à diminuição das emissões associadas ao consumo 

de energia eléctrica. Deverá ser avaliada a possibilidade de financiamento desta medida a partir de programas PPEC. 

PEM13 

Revisão dos 

contratos de 

Energia 

Eléctrica 

Optimização do factor 

de potência em 

instalações eléctricas, 

para redução do 

consumo de energia  

GADES 

GIOO 

DGFP 

2011-2012 

A elaboração de um levantamento de todos os contratos de contadores e uma avaliação da potência contratada com o consumo efectuado poderá permitir a 

redução do consumo da energia activa. Esta medida apresenta-se como de fácil implementação e com custos reduzidos comparativamente ao benefício 

económico que daí poderá advir. 

 

PEM14 

Revisão dos 

contratos de 

Energia 

Eléctrica (2) 

Desactivação de 

contadores e contratos 

que não estão em 

utilização 

GADES 

GIOO 

DGFP 

2011-2012 
Esta medida decorre do levantamento enunciado no ponto anterior. Ao terminar os contractos que não estão em utilização, a redução do gasto é de 100%. 

Mais uma vez, afigura-se como uma medida de fácil implementação e baixo custo associado, implicando apenas a afectação de recursos humanos. 
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Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Designação Descrição Responsável 
Período de 

Implementação Especificações 

PEM15 

Melhoria da 

Eficiência 

Térmica dos 

Edifícios 

Aplicação de Películas 

reflectoras em vidros 

com elevada exposição 

solar 

GADES 

DOMSO 

 

2011-2015 

A melhoria da eficiência térmica dos edifícios é uma preocupação a ter em todos os equipamentos municipais, com especial destaque para os edifícios de 

serviços camarários. A aplicação de filtros de luminosidade nas janelas com maior exposição solar, permitirá uma grande redução dos consumos associados 

ao sistema de climatização, devido à minimização da radiação solar directa que aumenta naturalmente a temperatura interior. 

PEM16 

Substituição 

de vidros 

simples por 

vidros duplos 

Substituição de todos os 

vidros simples para 

vidros duplos nos 

edifícios com ocupação 

regular 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2015 

A substituição de todos os vidros simples por vidros duplos mais eficientes na manutenção das condições térmicas do interior dos edifícios permite a 

redução dos consumos relacionados com o sistema de climatização. A implementação desta medida, apesar do investimento unitário ser relativamente baixo 

poderá representar um custo elevado, dependendo do número de janelas a intervir. Deverá ser avaliado o financiamento desta medida a partir do FEE. 

PEM17 

Optimização 

da iluminação 

de edifícios 

Instalação de 

temporizadores, 

sensores de presença e 

reóstatos em zonas de 

baixa ocupação 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2020 

A instalação de sistemas de optimização da iluminação pela diminuição do tempo de utilização das lâmpadas ou pela diminuição da sua potência gasta pode 

levar a uma considerável redução do consumo da iluminação. A iluminação representa, em média, cerca de 20% do consumo de um edifício. Esta medida 

apresenta-se como sendo de fácil implementação, não devendo representar um custo significativo no que ao investimento diz respeito.  

PEM18 

Substituição 

de lâmpadas 

ineficientes 

Substituição, até 2013, 

de 100% das lâmpadas 

incandescentes por 

lâmpadas compactas 

fluorescentes 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2013 

As lâmpadas Fluorescentes Compactas, mais eficientes, permitem uma redução na ordem dos 80% em relação às lâmpadas incandescentes tradicionais. A 

CMSerpa já tem vindo a proceder à substituição das lâmpadas existentes nos seus edifícios, por lâmpadas mais eficientes, como as Fluorescentes 

Compactas, pelo que o total cumprimento desta medida deverá ser de fácil implementação, devendo também representar um custo reduzido no investimento 

a realizar para o assegurar, graças à existência de vários programas de substituição de lâmpadas que permitem a troca directa de lâmpadas incandescentes 

por lâmpadas Fluorescentes Compactas.   

PEM19 

Substituição 

de Balastros 

Substituição progressiva 

dos balastros de 

lâmpadas fluorescentes 

para balastros 

electrónicos e 

renovação de balastros 

antiquados 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2020 

A instalação de balastros mais eficientes, permite poupar, em média, cerca de 20% do consumo associado à iluminação. Deverá ser feita uma avaliação dos 

equipamentos existentes com um levantamento dos balastros menos eficientes e/ou mais antigos de modo a proceder à sua substituição por balastros mais 

eficientes. Esta é uma medida de fácil implementação, podendo no entanto representar um custo associado de alguma monta, dependendo do número de 

equipamentos a substituir. 
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Edifícios e Equipamentos Municipais 

 

Designação Descrição Responsável 
Período de 

Implementação Especificações 

PEM20 

Optimização 

de sistemas 

de 

climatização 

 

Implementação de 

procedimentos e 

posterior aplicação de 

sistemas de optimização 

do sistema de AVAC, 

como Sensores de 

Presença, abertura de 

janelas e 

temporizadores 

GADES 

GIOO 

GICI 

DOMSO 

DGFP 

2011-2020 

Esta medida é de um carácter operacional que irá permitir a redução dos desperdícios de energia originados pela má gestão dos sistemas de climatização. 

Ao implementar este tipo de equipamentos será possível assegurar que eles apenas estão em funcionamento quando estritamente necessários podendo-se 

assim realizar uma redução nos sistemas de AVAC que podem ser responsáveis por mais de 10% do consumo energético de um edifício. A implementação 

desta medida é de fácil concretização embora possa representar um custo associado significativo. 

PEM21 

Optimização 

da utilização 

da luz solar 

Aplicação de tecnologia 

“Solatube” em armazéns 

e oficinas da CMSerpa 

até 2015 

GADES 

DGFP 

DOMSO 

2011-2015 

Esta medida permite que os espaços com a cobertura directamente em contacto com o exterior possam usufruir da iluminação natural através da colocação 

de sistemas tubulares de aproveitamento e maximização desta fonte luminosa. Em algumas alturas do dia, será mesmo dispensável a utilização de 

iluminação artificial. Apesar de poder representar algum investimento para a sua concretização, esta medida deverá ser considerada para aplicação devido 

ao retorno que representa a médio-longo prazo  
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9.2. Edifícios Terciários 
 

Edifícios Terciários 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações 

PET01 

Certificação 

energética de 

edifícios de 

serviços 

Certificação energética 

de todos os edifícios 

existentes alvo de 

transacção ou 

arrendamento 

GADES 

DOMSO 

DUOTO 

2011-2020 
Esta medida é uma Meta PNAEE e não apresenta benefícios económicos directos. Não representa custos significativos para a Câmara Municipal de Serpa, e 

é de muito fácil implementação uma vez que decorre da legislação em vigor. 

PET02 

Eficiência no 

sector de 

Serviços 

Melhorar o desempenho 

energético dos edifícios 

(30 % do parque de 

serviços com classe 

energética igual ou 

superior a B-) 

GADES 

DOMSO 

DUOTO 

2011-2020 

A implementação desta medida decorre também do PNAEE que promove a transformação dos edifícios de serviços em equipamentos mais eficientes. Esta 

medida, por si, não apresenta um benefício directo, originando, no entanto, benefícios indirectos pelas medidas a implementar decorrentes da certificação 

energética.  

PET03 

Renove 

Escritório 

Substituição gradual de 

todos os equipamentos 

informáticos, por outros 

mais eficientes 

GADES 

GICI 

DGFP 

2011-2020 

Com o objectivo de reduzir os consumos de energia eléctrica associados aos equipamentos informáticos, o PNAEE contempla esta medida de modo a atingir 

uma redução de pelo menos 10% do consumo total destes equipamentos e consequentes emissões. Deverá ser dado apoio aos elementos deste sector na 

procura de soluções de financiamento para a aplicação desta medida. O custo associado a esta medida deverá ser reduzido tendo em conta o potencial de 

sucesso da mesma. 

PET04 

Revisão dos 

contratos de 

Energia 

Eléctrica 

Realização de 

campanha para alertar 

os consumidores 

terciários para a 

optimização da potência 

contratada 

GADES 

GICI 

DGFP 

2011-2015 
À semelhança do sector dos edifícios municipais, também o sector terciário deverá reavaliar as condições contratuais para o fornecimento de energia de 

modo a optimizar a relação da potência contratada com o consumo efectivo de energia. 
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9.3. Iluminação Pública 
 

Iluminação Pública 

 

Acção Descrição 
Dep. 

Responsável 

Período de 

Implementação 
Especificações 

PIP01 

Lâmpadas de 

Mercúrio 

Substituição de todas as 

lâmpadas de vapor de 

mercúrio por lâmpadas 

mais eficientes 

GADES 

DGFP 

DOMSO 

DAMSU 

2011-2015 

A substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio está contemplada no PNAEE e deverá ser avaliada seriamente com vista à sua implementação. A 

substituição destas lâmpadas por lâmpadas de Vapor de Sódio, por exemplo poderá levar à redução do consumo de energia eléctrica a mais de 30%. Se a 

esta medida associarmos outras, como a substituição de Balastros electromagnéticos para balastros electrónicos, a eficiência, bem como o tempo de vida útil 

das lâmpadas será aumentado exponencialmente. Esta medida poderá representar um custo relevante inerente da sua implementação pelo que deverá ser 

considerada a possibilidade de concorrer a financiamentos para atingir este fim (FEE, PPEC) 

PIP02 

Reguladores 

de Fluxo 

Aplicação de 

reguladores de fluxo em 

zonas não residenciais 

GADES 

DGFP 

DOMSO 

DAMSU 

2011-2015 

A instalação de reguladores de fluxo utiliza inversores para alterar a tensão e a frequência da corrente eléctrica. Estes dispositivos permitem a estabilização 

da tensão, protegendo as lâmpadas de alterações na rede o que vai levar ao aumento do tempo de vida útil das lâmpadas utilizadas para consumo 

doméstico. Esta medida é constante do PNAEE pelo que deverá ser avaliada a possibilidade de garantir financiamento para a sua implementação. 

PIP03 

Balastros 

Electrónicos 

Substituição gradual dos 

balastros para balastros 

electrónicos  

GADES 

DGFP 

DOMSO 

DAMSU 

2011-2015 

A substituição dos balastros tradicionais por balastros electrónicos com tecnologia recente leva à redução efectiva do consumo associado à iluminação 

pública, além de optimizar a luz emitida pelas soluções de focos luminosos existentes. Esta medida já foi implementada em algumas zonas do concelho de 

Serpa pelo que gradualmente deverá ser estendida a todo o concelho. 

PIP04 

Relógios 

astronómicos 

Introdução de relógios 

astronómicos na rede de 

iluminação pública para 

optimização da energia 

gasta em iluminação 

pública 

GADES 

DGFP 

DOMSO 

DAMSU 

2011-2020 

A optimização dos horários de exposição solar permite que a iluminação pública só esteja realmente a consumir energia eléctrica quando é necessária. Com 

a instalação dos relógios astronómicos na rede de iluminação pública, será possível ajustar a emissão de luminosidade nas vias às reais necessidade de 

iluminação. Esta medida tem vindo a ser financiada pelas empresas de energia nacionais, com relativo sucesso. Deverá ser avaliada a possibilidade de 

assegurar uma via de financiamento para garantir a sua implementação (PPEC). 

PIT05 

LED 

Monumental 

Aplicação de Luminárias 

LED na iluminação de 

Monumentos 

GADES 

DGFP 

DOMSO 

DAMSU 

2011-2015 

A utilização de lâmpadas LED para a iluminação de monumentos permitirá a redução efectiva dos consumos de energia eléctrica pois esta tecnologia 

representa uma grande evolução nos sistemas de iluminação uma vez que contribui para reduções muito significativas no consumo associado à iluminação 

dos monumentos históricos. Esta acção será promovida pela ADENE e deverá entrar em vigo no próximo programa PPEC. 
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9.4. Edifícios Residenciais 
 

Edifícios Residenciais 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações 

PER01 

Certificação 

Energética 

Todos os novos edifícios 

deverão garantir classe 

de certificação 

energética B- ou 

superior 

GADES 

DOMSO 

DUOTO 

2011-2020 
Esta medida é uma Meta PNAEE e não apresenta benefícios económicos directos, mas não representa custos significativos para a Câmara Municipal de 

Serpa, e é de muito fácil implementação uma vez que decorre da legislação em vigor. 

PER02 

Certificação 

Energética (2) 

Benefícios nas licenças 

de construção e 

impostos municipais 

para edifícios com 

classe de eficiência  A 

ou superior 

GADES 

DOMSO 

DUOTO 

2011-2015 

Esta medida deverá servir como um incentivo para os promotores e potenciais utilizadores implementarem novos projectos de construção mais eficientes, que 

irão contribuir a médio prazo para uma redução dos consumos dos agregados familiares ali alojados. Não é de fácil contabilização o impacte de redução 

desta medida, mas não deverá representar uma grande perda económica para a CMSerpa.   

PER03 

Micro 

Produção 

Apoio a privados na 

implementação de 

projectos de Micro-

Produção 

GADES 

GICI 

DUOTO 

2011-2015 

Esta medida já se encontra em execução, tendo sido implementados, até à data 50 unidades de micro-geraçao em todo o concelho, no sector privado. Esta 

iniciativa deve ser continuada e fomentada pelo efeito multiplicador e de arrastamento que possui. Uma vez que esta medida já estará inserida no orçamento 

camarário não deverá apresentar um sobrecusto relativamente ao passado. 

PER04 

Substituição 

de lâmpadas 

incandescente

s 

Substituição de 

lâmpadas 

incandescentes por 

Fluorescentes 

Compactas 

GADES 

DGFP 

2011-2013 

A iluminação representa cerca de 12% no consumo doméstico e as lâmpadas Fluorescentes Compactas permitem uma redução na ordem dos 80% em 

relação às lâmpadas incandescentes tradicionais. Têm sido desenvolvidas algumas acções neste âmbito, em campanhas apoiadas pela CMSerpa e 

promovidas por entidades externas. Até ao momento foram distribuídas 438 lâmpadas no âmbito destes programas. Esta medida deverá permitir ser 

continuada   

PER05 

Substituição 

de 

equipamentos 

Substituição de 

electrodomésticos por 

equipamentos mais 

eficientes 

GADES 

DGFP 
2011-2015 

Esta acção é decorrente do PNAEE e permite abordar uma fatia muito importante do consumo de electricidade no sector doméstico. Os electrodomésticos de 

frio e lavagem de roupa representam cerca de 50% do consumo doméstico pelo que a substituição de equipamentos por outros mais eficientes (Classe A) 

permite uma redução do consumo relativamente à situação de referência na ordem dos 50% pelo que a CMSerpa deverá promover, em conjunto com os 

diferentes agentes no mercado, essa mudança gradual. 
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Edifícios Residenciais 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações 

PER06 

Revisão dos 

contratos de 

Energia 

Eléctrica 

Realização de 

campanha para alertar 

os consumidores 

domésticos para a 

optimização da potência 

contratada e regime 

tarifário 

GADES 

GICI 

2011-2013 
À semelhança do sector dos edifícios municipais e sector terciário, também o sector doméstico deverá reavaliar as condições contratuais para o fornecimento 

de energia de modo a optimizar a relação da potência contratada com o consumo efectivo de energia. 

PER07 

Substituição 

de vidros 

simples por 

vidros duplos 

Informação e apoio à 

substituição de vidros 

simples por vidros 

duplos no sector 

doméstico 

GADES 

GICI 

2011-2015 

A substituição de todos os vidros simples para vidros duplos mais eficientes na manutenção das condições térmicas do interior dos edifícios permite a 

redução dos consumos relacionados com o sistema de climatização. A implementação desta medida, representa um investimento relativamente, deverá ser 

promovido pela Câmara Municipal nos mesmos moldes que, por exemplo, o programa de micro-geração já em curso. 

PER08 

Consumos 

stand-by 

Promoção da redução 

dos consumos de 

energia em modo stand-

by 

GADES 

GICI 

2011-2013 
Medida PNAEE: Esta medida propõe a sensibilização e efectivação da mudança comportamental para que os equipamentos que são deixados em standby e 

que continuam a consumir cerca de 30% da potência dos equipamentos deixem de continuar a ter este peso em consumos parasita.  
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9.5. Frota Municipal 

 

Frota Municipal 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações  

PFM01 

Renovação da 

Frota 

Assegurar até 2015 a 

renovação de 50% de 

veículos da frota com 

mais de 10 anos 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2015 

A Meta PNAEE relativa a esta acção propõe a meta de 30 % do total de viaturas de viaturas com mais de 10 anos. Deste modo garantir-se-á que a energia 

gasta nas deslocações e operação dos veículos municipais é tendencialmente menor e consequentemente menos poluente. Esta meta, apesar de ser de fácil 

implementação, poderá ter como ponto contra o facto de se poder tornar muito onerosa devido aos preços associados a cada veículo, Deverá ser avaliada a 

possibilidade de obter financiamento (FEE) para cumprimento desta Meta PNAEE 

PFM02 

Frota mais 

eficiente 

Assegurar que as novas 

aquisições para a frota 

municipal são menos 

poluentes, com 

emissões não superiores 

a 110gr CO2/km 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2020 

Esta meta deverá implicar uma coordenação com o Departamento de Compras públicas para a aquisição de veículo preferencialmente híbridos ou eléctricos 

e de seguida escolher veículos com menores emissões de CO2 por quilómetro. Esta medida é também uma medida PNAEE o que poderá originar uma 

candidatura a financiamento para o seu cumprimento, uma vez que se trata de uma medida com alguns custos inerentes. Deverá ser possível atingir 

reduções de consumo na ordem dos 20% 

PFM03 

Optimização 

da Frota 

Implementação de 

programa de 

optimização de 

percursos para 

diminuição das 

deslocações 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

2011-2013 

Esta medida prende-se com a organização de um banco de boleias na Câmara Municipal que deverá optimizar os diferentes percursos a efectuar num dia 

normal de trabalho. É uma medida que não requer grande afectação de recursos, podendo reflectir-se numa elevada redução dos consumos energéticos e 

consequentes emissões. 

PFM04 

Transporte 

mais eficiente 

Assegurar até 2015 que 

o transporte camarário é 

feito em autocarros de 

baixa emissão < 110g 

CO2/km 

GADES 

DOMSO 

DGFP 

DAMSU 

2011-2015 

Sendo os Autocarros Camarários uma fonte importante do consumo energético de um município, considera-se esta como uma medida bastante importante 

para o atingimento das metas propostas até ao ano de 2020. Esta meta, apesar de ser de fácil implementação, poderá ter como ponto contra o facto de se 

poder tornar muito onerosa devido aos preços associados a cada veículo. Deverá ser avaliada a possibilidade de obter financiamento (FEE) para 

cumprimento desta meta PNAEE. 
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9.6. Transportes 

 

Transportes 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações 

PT01 

Cidade 

Ciclável 

Implementação de 

sistema de bicicletas 

comunitárias 

GADES 

DGFP 

DAMSU 

2011-2013 
Esta medida já implementada no centro da localidade de Serpa permite as deslocações de pequeno curso a qualquer utente, não tendo assim de se deslocar 

de carro, promovendo um nível de qualidade de vida mais sustentável, servindo também para demonstrar os esforços realizados na área das alterações 
climáticas e mais precisamente no que respeita à mobilidade. O próximo passo deverá ser implementar este sistema em outros pontos do concelho de modo 

a tornar o sistema verdadeiramente universal e presente na vida do Serpenses.  

PT02 

Cidade 

Ciclável (2) 

Criação de infra-

estruturas para para a 

utilização de bicicleta 

GADES 

DGFP 

DAMSU 

2011-2013 Como complemento da medida anterior, deverá ser complementada a rede de ciclovias do concelho de Serpa de modo a tornar as localidades 
verdadeiramente cicláveis, dando assim a possibilidade de os munícipes tomarem decisões de real impacte no que à sua mobilidade diz respeito. A 

implementação desta medida deverá incorrer em investimentos de grande monta, considerando o real impacte que poderá ter. 

PT03 

Combustíveis 

alternativos 

Criação de infra-

estruturas para veículos 

alternativos e rede de 

abastecimento de 

Biocombustíveis e 

energia eléctrica 

GADES 

DGFP 

DAMSU 

2011-2020 Esta medida não é facilmente mensurável, mas serve sobretudo para a motivação dos utentes em optar por soluções de fornecimento de energia para a sua 
locomoção. Propõe-se a criação de espaços de estacionamento dedicados a veículos movidos a biocombustíveis, GPL, híbridos ou mesmo carros eléctricos 

que deverão estar dotados de local para carga de baterias. 

 



 
 

 

PLANO DE ACÇÃO NA ÁREA DO AMBIENTE E DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS           53 

9.7. Sensibilização, Formação e Educação 

 

 

Sensibilização, Formação e Educação 

 

Acção Descrição Responsável 
Período de 

Implementação 
Especificações 

PSFE01 

Condução 

eficiente 

Implementação de 

programa de formação a 

condutores para uma 

condução mais eficiente 

GADES 

GICI 

2011-2013 Esta medida, apesar de poder parecer inócua poderá levar à redução dos consumos efectivos dos combustíveis. A formação dos condutores, tanto 
funcionários do estado como privados, deverá permitir a consciencialização dos motoristas para o tema da eficiência energética. Esta medida apesar de não 

apresentar grandes dificuldades de implementação poder-se-á tornar demasiado cara para os impactes que se pretendem no projecto. 

PSFE02 

Sensibilização 

para a 

Energia 

Promoção de acções de 

sensibilização para a 

eficiência energética nas 

Escolas 

GADES 

GICI 

2011-2013 A continuação dos programas de sensibilização junto das escolas deve ser fomentada, podendo mesmo originar novos projectos de sensibilização e 
formação junto de faixas etárias mais novas. De modo a aproveitar iniciativas já em curso, dever-se-á entrar em contacto com as entidades que desenvolvem 

estas campanhas a nível nacional, como, por exemplo, a EDP. 

PSFE03 

Compras 

Públicas 

Eficientes 

Definição de Política de 

compras públicas 

“verdes” com diminuição 

das distâncias dos 

fornecedores e 

preferência dada a 

produtos mais eficientes 

GADES 

GICI 

DGFP 

2011-2013 

A definição de uma política de compras de proximidade e com preocupações “ecológicas” será transversal a todos os departamentos da Câmara Municipal. 
Deverá ser dada a prioridade a fornecedores locais, que minimizem os custos de transporte associados ao fornecimento de materiais. 

Deverá ser igualmente definida uma política em que se deverá dar preferência à aquisição de equipamentos mais eficientes devendo sempre ser realizada 
uma avaliação custo-benefício. 

A implementação destas medidas não deverá originar um grande investimento além da afectação de recursos humanos no seio da estrutura camarária 
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10. Acompanhamento e monitorização das 
Acções 
 

Para mais eficaz implementação do PAAAAC, propõe-se que uma das primeiras acções a concretizar 

seja a criação da figura de gestor da energia, de modo a delegar a responsabilidade do 

acompanhamento e monitorização do Plano. 

 

As suas responsabilidades serão: 

 A identificação das acções a serem contempladas em Plano e Orçamento Anual e a sua 

apresentação nas respectivas reuniões preparatórias; 

 A monitorização da implementação das acções, através dos Relatórios de Actividades dos 

serviços municipais; 

 A realização de um relatório bienal de acompanhamento e avaliação do Plano, que poderá 

sustentar eventuais propostas de ajustamento do Plano de Acção, a submeter à aprovação 

do Executivo Camarário e de envio obrigatório à Comissão Europeia. 

 

Para a realização do Relatório bienal, deverá proceder-se à elaboração da respectiva matriz 

energética – para o Concelho e para a Autarquia -, e à quantificação das emissões de GEE. Será 

com base nestes indicadores que será possível avaliar o progresso atingido, ao longo do tempo, com 

as medidas contempladas no PAAAAC e, assim, reavaliar e redefinir as medidas do Plano, em 

termos do seu objecto, intensidade e prazo de realização. 

 

O Relatório deverá ser alvo de divulgação e discussão pública, particularmente junto dos principais 

actores locais (empresas, gestores de parques empresariais, associações de moradores, IPSS, etc.). 

O PAAAAC e os Relatórios de Acompanhamento e Avaliação deverão também ser alvo de discussão 

no âmbito da Assembleia Municipal, e em Grupos de Reflexão Estratégica, ou Conselhos Técnicos 

existentes. 

 

Todos os documentos deste processo deverão ser tornados disponíveis a qualquer interessado, 

através do portal da CMSerpa. Deverá ser possível divulgar um contacto personalizado para qualquer 

pessoa interessada, que permita esclarecer qualquer questão ou prestar informação adicional sobre o 

Pacto de Autarcas e acolher sugestões ou propostas que possam contribuir para o sucesso do 

PAAAAC. 
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11. TABELAS DO PACTO DOS AUTARCAS 

Consumo Final de Energia 

 

Gás 

natural

Gás 

liquefeito

Óleo de 

aqueci-

mento

Gasóleo 

(diesel)
Gasolina Linhite Carvão

Outros 

combustíveis 

fósseis

Óleos 

vegetais

Biocom-

bustíveis 

Outras 

formas de 

biomassa

Energia 

termos-

solar

Energia 

geotérmica

EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES E INDÚSTRIAS:

Edifícios e equipamentos/instalações municipais 4819,582 - - 508,68574 - - - - - - - - - - - 5328,267745

Edifícios e equipamentos (não-municipais) terciários 8680,943 - - - - - - - - - - - - - 8680,943

Edifícios residenciais 17591,436 - - 6644,9576 - - - - - - - - - - - 24236,39357

Iluminação pública municipal 1904,358 - - - - - - - - - - - - - 1904,358

Indústrias (excepto as abrangidas pelo regime europeu de 

comércio de licenças de emissão - CLE)
2799,661 - - 609,27513 - 3591,183 - - - - - - - - - 7000,119193

Subtotal de edifícios, equipamentos/instalações e 

indústrias
35795,98 0 0 7762,9184 0 3591,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47150,08151

TRANSPORTES:

Frota municipal - - - - 617,4548 8,646453 - - - - - - - - 626,101269

Transporte privado, comercial  e público 294,238 - - - - 34922,6 7280,024 - - - - - - - - 42496,86208

Subtotal de transportes 294,238 0 0 0 0 35540,05 7288,6704 0 0 0 0 0 0 0 0 43122,96335

OUTROS SECTORES

Agricultura 7608,723 - - 374,60917 - 32430,03 - - - - - - - - - 40413,36114

Sector da Construção Civil 1548,71 - - 311,2008 - 32491,56 - - - - - - - - - 34351,46802

Subtotal de Outros Sectores 9157,433 0 0 685,80997 0 64921,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74764,82915

Total 45247,651 0 0 8448,7284 0 104052,8 7288,6704 0 0 0 0 0 0 0 0 165037,874

Categoria

CONSUMO FINAL DE ENERGIA [MWh]

Electricidade Calor/frio

Combustíveis fósseis Energias renováveis

Total

 

 

 

Eventual aquisição de electricidade verde certificada [MWh]: -

Factor de emissão de CO2 para as aquisições de electricidade

verde certificada (abordagem ACV):
-
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Emissões de CO2 

 

Gás natural Gás liquefeito

Óleo de 

aqueci-

mento

Gasóleo 

(diesel)
Gasolina Linhite Carvão

Outros 

combustíveis 

fósseis

Biocom-

bustíveis 

Óleos 

vegetais

Outras 

formas de 

biomassa

Energia 

termossolar

Energia 

geotérmica

EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES E INDÚSTRIAS:  

Edi fícios  e equipamentos/insta lações  municipa is 954,277236 - - 115,471664 - - - - - - - - - - - 1069,7489

Edifícios  e equipamentos  (não-municipais ) terciários 1718,826714 - - 0 - - - - - - - - - - - 1718,826714

Edifícios  res idencia is 3483,104328 - - 1508,405369 - - - - - - - - - - - 4991,509697

Iluminação públ ica  municipa l 377,062884 - - 0 - - - - - - - - - - - 377,062884

Indústrias  (excepto as  abrangidas  pelo regime europeu de 

comércio de l icenças  de emissão - CLE)
554,332878 - - 138,3054537 - 958,845879 - - - - - - - - - 1651,48421

Subtotal de edifícios, equipamentos/instalações e indústrias
7087,60404 0 0 1762,182487 0 958,845879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9808,632406

TRANSPORTES:

Frota municipa l - 164,860436 2,152966797 - - - - - - - - 167,0134027

Transporte privado, comercia l   e públ ico 58,259124 - 9324,33423 1812,725972 - - - - - - - - 11195,31932

Subtotal de transportes 58,259124 0 0 0 0 9489,19466 1814,878939 0 0 0 0 0 0 0 0 11362,33273

OUTROS SECTORES:

Agricultura 1506,527154 85,03628235 - 8658,81773 - - - - - - - - - 10250,38117

Sector da  Construção Civi l 306,64458 70,64258086 - 8675,24578 - - - - - - - - - 9052,532939

Subtotal de Outros Sectores 1813,171734 0 0 155,6788632 0 17334,0635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19302,91411

Total 8959,034898 0 0 1917,86135 0 27782,1041 1814,878939 0 0 0 0 0 0 0 0 40473,87924

Correspondentes factores de emissão de CO2 [t/MWh]
0,198 0,227 0,267 0,249

Factor de emissão de CO2 para electricidade não produzida 

localmente [t/MWh]

Total
Categoria

Emissões de CO2 [t]/ emissões de equivalente de CO2 [t]

Electricidade Calor/frio

Combustíveis fósseis Energias renováveis
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Produção local de electricidade e correspondentes emissões de CO2 

 

Gás natural Gás liquef. Ól. aquec. Linhite Carvão

Energia eólica -

Energia hidroeléctrica -

Energia fotovoltaica 21000 0

Produção combinada de calor e electricidade (PCCE)
- - - - - - - - - - - -

Outros tipos de produção de electricidade

Especificar: _________________                        
- - - - - - - - - - - -

Total 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resíduos

Combustíveis  fósseisElectricidade gerada 

localmente [MWh]

Electricidade produzida localmente                                                                 

(excluindo instalações CLE e todas as instalações/unidades > 20 

MW) Vapor
Óleos 

vegetais
Outras

Correspondentes factores de 

emissão de CO2 para a 

produção de electricidade 

[t/MWh]
Outras 

renová-veis

0,198

Outra biomassa

Alimentação do vector de energia [MWh]

Emissões de 

CO2 e de eq. 

de CO2 [t]

 


