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FÓSSEIS

BIOMASSA
Fonte renovável; renovação de resíduos.
Eficiência global da conversão em sistemas 
delicados é baixa.

EÓLICA
Fonte renovável e abundante.
Produção variável; alguns impactos  
na paisagem e biodiversidade.

HíDRICA
Fonte renovável e abundante.
Rapidez de arranque na produção.
Produção variável; destruição de habitats 
em grande escala; alteração da qualidade da 
água; impacto na dinâmica dos sedimentos 
com efeitos na erosão costeira.

GEOTÉRMICA
Fonte renovável.
Disponibilidade geográfica limitada. 

SOLAR
Fonte renovável e disponível em quase todo o 
lado; Portugal tem radiação solar acima da média.
Custo de produção relativamente elevado.
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Certificado energético (CE)
O Certificado Energético avalia a eficácia energética de um 
imóvel numa escala de A+ (muito eficiente) a F (pouco eficiente) 
e nele constam informações sobre o consumo energético  
da habitação e medidas de eficiência energética a adotar  
para reduzir o consumo. 

Desde 2010, é obrigatório possuir um CE para arrendar  
ou vender uma habitação e, desde 2013, é obrigatório  
apresentá-lo no anúncio de venda ou arrendamento  
de um imóvel.
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1. Encontre um perito qualificado que atue na zona onde se encontra o imóvel;

2. Formalize a contratação do trabalho com o perito. Deve haver algum 
    documento prévio que demonstre o acordo estabelecido com quem irá fazer 
    a certificação;

3. Reúna, antes da visita ao imóvel, toda a documentação necessária;

4. Solicite a identificação do perito aquando da visita ao imóvel e facilite 
    o acesso aos diferentes espaços do imóvel (incluindo sótãos, caves, 
    casas de máquinas, telhados, varandas, etc.);

5. Questione o perito sobre possíveis medidas de melhoria;

6. Peça ao Perito Qualificado uma versão prévia do certificado 
    (sem validade legal);

7. Analise toda a documentação que o perito lhe envia e caso o seu Certificado 
    Energético contenha alguma informação incorreta ou se não ficar esclarecido, 
    contacte o Centro de Serviço a Clientes da ADENE.

 
T0 e T1 

T2 e T3 

T4 e T5 

T6 

28,00 

40,50 

55,00 

54,00 

Tipologia Valor fixo*/[€]
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Ventilação

Janelas

Cobertura

Paredes 
e Portas

26%

19%

32%

23%

ISOLAMENTO TÉRMICO DA ENVOLVENTE EXTERIOR2.2
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75%

20%

5%
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Quando for escolher uma janela tenha 
em atenção os seguintes aspetos:

Desempenho energético (capacidade 
de atuar como barreira à 
transferência de calor)

Desempenho acústico (capacidade 
de impedir a entrada de ruído)

Segurança Anti-intrusão (em 
especial, no caso de moradias  
ou pisos térreos)

Principais vantagens das janelas 
eficientes:

Redução da fatura energética  
da sua habitação

Melhoria do conforto térmico  
e acústico

Diminuição das infiltrações de ar  
e água, diminuindo o risco de outras 
patologias (aparecimento de fungos, 
bolores e manchas)

Facilidade de instalação

Maior segurança
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Como é produzida a eletricidade que chega até sua casa?

A SUA CASA TAMBÉM PODE PRODUZIR ENERGIA2.3
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Horta vertical hidropónica
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COZINHA3.1
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Prefira panelas e 
tachos de fundo 
térmico e plano.
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A+
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CASA DE BANHO3.2
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SALA3.3

Não deixe os 
aparelhos em  
standby,
desligue-os 
totalmente.
Irá poupar se usar uma ficha 
múltipla, com botão “on-off”, 
para que se apaguem ao desligar 
a ficha no botão.

Carregue 
o telemóvel 
e outros 
equipamentos  
eletrónicos apenas quando 
estiverem descarregados  
ou com pouca carga.
(inferior a 10%)
E não se esqueça de desligar 
o carregador da tomada elétrica após 
totalmente carregada, senão continua  
a gastar eletricidade.
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Se tiver de imprimir 
prefira o papel reciclado. 

Em relação ao papel normal,  
a produção de uma tonelada de 
papel reciclado poupa cerca de 
22 árvores, economiza 71% de 

energia elétrica e produz menos 
74% de poluição atmosférica.

Torne  
a sua casa 
mais verde!
Vários estudos científicos 
têm mostrado que as plantas 
melhoram a qualidade do ar em 
espaços fechados, reduzem o CO2 
e até melhoram a produtividade  
e concentração!
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QUARTO3.4

                Pinte os 
            tetos e as 
        paredes da 
    sua casa com 
cores claras.

Refletem melhor a luz e 
permitem reduzir a necessidade 

de utilizar a luz artificial.
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Outra grandeza importante a pensar na escolha 
de uma lâmpada é a sua temperatura de cor, cuja 
unidade de medida é o Kelvin (K). Este valor define 
se as lâmpadas produzem uma luz quente e mais 
amarela (< 3.300 K) ou fria, mais branca e azulada  
(> 3.800 K).

Reduza a utilização  
do aquecimento 

elétrico ou a gás em 
casa, usando roupas 

mais quentes durante 
o Inverno.

Certifique-se que  
o calor não se perde 

através das frinchas. Isole 
portas e janelas com fita  
de calafetagem.Poderá 

reduzir quase 30% 
a energia para 
aquecimento.
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47%

31%

17
%

5 %
0,7 %Repartição

Modal

TI TC TI+TC A pé Outros

COMO NOS DESLOCAMOS EM ALMADA? 4.1
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AUTOMÓVE L

MODOS SUAVES4.1.2

Por cada litro de 
gasolina consumido num 
automóvel, são emitidos 

2,4 kg de CO2.
Se puder, prefira pedalar!
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O uso regular da bicicleta 
melhora a sua forma física: 

queima calorias e aumenta a 
força e a coordenação.
3 horas de bicicleta por 

semana podem diminuir para 
metade o risco de doenças 

cardíacas.

O uso da bicicleta 
favorece 

o comércio local
Os clientes que pedalam estão 
mais próximos e gastam mais 

do que os clientes que se 
deslocam de automóvel.

A bicicleta é um 
meio de transporte 
energeticamente 

eficiente
Com 200 kcal de energia,  

faz-se um percurso de 14 km 
em bicicleta ou de 5 km a pé. 
Com esta energia um carro 
anda apenas 270 metros.

Usar bicicleta permite 
ganhar espaço público

8 bicicletas estacionados 
cabem no espaço de 1 carro.
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Vai comprar automóvel?

Considere a opção veículo elétrico. 
Um investimento inicial maior mas 
com muitos benefícios a médio 
e longo prazo. Já há vários 
fabricantes de automóveis 
com modelos 100% elétricos 
ou híbridos.



52



53



54

ENERGIA
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