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I. SUMÁRIO EXECUTIVO 
Este Plano tem por objectivo dotar o Município de um instrumento de política 
energética adaptado às novas oportunidades e condicionantes induzidas pelo 
desenvolvimento do Concelho, pelas tendências do sector energético e pelas 
preocupações de ordem ambiental. A sua realização surge da necessidade que o País 
tem de reduzir a sua dependência energética externa e de cumprir o estabelecido no 
Protocolo de Quioto. 

A metodologia adoptada consiste na análise das seguintes vertentes: 

 Caracterização do Concelho; 

 Análise do histórico dos consumos energéticos; 

 Avaliação do potencial energético dos recursos endógenos; 

 Definição de cenários de desenvolvimento socio-económico e consequentes 
consumos; 

 Definição de estratégias e medidas a adoptar. 

Caracterização do Concelho 

O Território, o Clima, a Demografia, a Edificação e a Iluminação Pública são 
descritores que permitem caracterizar o Concelho. 

Sintra é um Concelho situado na Costa Ocidental da Europa, limitado a Norte pelo 
Município de Mafra, a Este por Loures, a Sueste pela Amadora, a Sul por Oeiras e 
Cascais e a Oeste pelo Oceano Atlântico. Com uma superfície de 319,2 km2, que 
representa 0,3 % da área de Portugal e 9,9 % da área da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), o Concelho é constituído por 20 freguesias. Em 2001 residiam no Concelho 
cerca de 363 749 habitantes o que representa 3,5 % da população total de Portugal, e 
13,6 % da população da AML. 

O parque habitacional do Concelho é constituído por 51 708 edifícios, sendo na sua 
maioria habitações unifamiliares (70%). Caracteriza-se por ser um parque habitacional 
relativamente recente (65% dos edifícios construídos após 1980) e com predominância 
de edifícios com 1 ou 2 pisos. 

Histórico dos Consumos Energéticos 

O histórico dos consumos energéticos no Concelho de Sintra resulta da análise 
estatística dos dados disponibilizados pelas fontes oficiais, nomeadamente DGGE e 
INE. De modo a se ter uma melhor percepção dos dados relativos ao Concelho de 
Sintra, procede-se a uma comparação com os dados a nível Nacional. No ano de 2004, o 
consumo total de energia final no Concelho de Sintra atingiu o valor de 3 946 GWh, o 
que corresponde a 2,2% do total de energia final consumida em Portugal nesse mesmo 
ano. Considerando o consumo de energia per capita temos um consumo de 
9,6 MWh/habitante no Concelho de Sintra, valor que é 39% inferior ao consumo 
nacional (15,7 MWh/habitante). 
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Avaliação do Potencial Energético dos Recursos Endógenos 

Para garantir a sustentabilidade de um Município, é absolutamente vital o 
aproveitamento dos seus recursos energéticos endógenos. No que respeita ao Concelho 
de Sintra, esses recursos representam cerca de 1 055,1 GWh/ano, sob a forma de 
Biomassa, Energia Solar Térmica, Energia Solar Fotovoltaica e Energia Eólica. Tal 
significa que, para o ano de 2004, os recursos endógenos poderiam cobrir cerca de um 
quarto da procura de energia. 

Definição de Cenários de Desenvolvimento Socio-económico e consequentes 
Consumos 

Os factores que influenciam de uma forma fundamental a procura de energia são o 
crescimento da população, a dinâmica das actividades económicas, a gestão racional da 
energia e a introdução de novas tecnologias que aumentam a eficiência energética. 

Assim, para a definição de Cenários de Desenvolvimento torna-se necessário elaborar 
um cruzamento entre a informação relativa aos diferentes sectores (necessidades, 
consumo, oferta de energia e utilização) e as tendências de desenvolvimento socio-
económico e tecnológico. Os dados utilizados para o estabelecimento da evolução 
demográfica estão presentes no Plano Director Municipal de Sintra e no estudo 
“Dinâmica e Perspectivas Demográficas do Concelho de Sintra 2001-2016”, tendo sido 
utilizado o Crescimento Demográfico Controlado, com base no ano de 2004, que era 
segundo dados do INE de 409 482 habitantes. 

Deste modo, foram definidos e estudados dois cenários de desenvolvimento, o 
Tendencial (cenário de evolução “natural”, contando apenas com as medidas, nacionais 
e europeias, obrigatórias) e o Voluntarista (Cenário de iniciativa municipal, que tem por 
base o cenário Tendencial, mas impõe também algumas metas mais exigentes). 

Das projecções da procura de energia final para os dois cenários estudados concluiu-se 
que optando pelo introdução das medidas e restrições sugeridas no Cenário 
Voluntarista, no ano 2015 teremos uma procura de energia final na ordem dos 5 780 
GWh, valor que é 7,3% inferior à procura de energia final prevista no Cenário 
Tendencial. 

O valor calculado para o Cenário Voluntarista, para o ano de 2015, representa um 
crescimento de cerca de 46,5% em relação à procura de energia final no ano de 
referência (ano de 2004), enquanto que o mesmo valor calculado para o Cenário 
Tendencial representa um crescimento de cerca de 58%. 

O consumo de energia tem associado a si variados impactes ambientais, dos quais se 
destaca as emissões de Gases com Efeito de Estufa. A conservação energética permite a 
redução de custos com a energia do Município, contribuindo também para o 
cumprimento das metas acordadas no âmbito do protocolo de Quioto. Cumprindo o 
Cenário Voluntarista para o ano de 2015 estaremos a reduzir as emissões de CO2 
equivalente em 165 380 toneladas, ou seja em cerca de 9% quando comparado com as 
emissões estimadas no Cenário Tendencial. 
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Definição de Estratégias e Medidas a Adoptar 

Para que o Cenário Voluntarista seja concretizado o PES propõe a execução de 
determinadas medidas agrupadas em 4 Eixos Estratégicos fundamentais: 

 O primeiro dos quais aponta para a Utilização Racional de Energia, com vista à 
melhoria da eficiência energética na utilização final; 

 O segundo eixo prevê a valorização energética dos recursos endógenos, com 
vista a reduzir a dependência energética externa; 

 O terceiro passa por apostar na inovação e cooperação inter-regional, permitindo 
a troca de conhecimentos e a coesão institucional; 

 O quarto eixo passará pela criação do Observatório Energético de Sintra, que 
proporcionará ao Município uma sustentação técnico-científica das decisões 
políticas tomadas em temas relacionados com o Sector Energético. 
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II. INTRODUÇÃO 
Na década de 70, Portugal, cuja base de oferta energética estava concentrada no 
petróleo, viu-se confrontado com dois choques petrolíferos que não só tiveram fortes 
implicações na balança de pagamentos mas puseram também em perigo o regular 
funcionamento da economia nacional. 

No início da década de 80 foi desenvolvido, pela primeira vez em Portugal, um Plano 
Energético Nacional (PEN), com o fim de dotar o país de um instrumento de apoio à 
decisão nas políticas energéticas. As grandes linhas definidas pelo PEN apontavam para 
a diversidade das fontes energéticas, maior utilização de recursos energéticos endógenos 
e um crescente esforço na utilização racional de energia. 

No final da década de 80 e início dos anos 90, foram desenvolvidos em estreita 
colaboração com o PEN, os planos energéticos regionais que visaram uma melhor 
caracterização da oferta e da procura em cada região tomando em consideração as 
especificidades locais. Estes planos não foram actualizados nem tiveram continuidade 
com excepção do Plano de Política Energética da Região Autónoma da Madeira que 
serviu de referência metodológica para este trabalho. 

O desenvolvimento económico em Portugal baseia-se essencialmente na utilização de 
recursos energéticos fósseis, apesar do potencial de utilização de fontes de energia 
renováveis ser considerável, sendo que actualmente se importa, segundo dados da 
Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), cerca de 85% da energia que se 
consome, percentagem claramente superior à média da União Europeia. 

Para minimizar esta dependência, foi lançado em 2001 o Programa E4 e aprovada a 
Política Energética Nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2003, de 
28 de Abril, que reforça o PEN apontando diversas medidas ao nível da eficiência 
energética, da utilização racional de energia e da aposta nas energias renováveis, por 
constituírem recursos endógenos significativos, que a serem explorados contribuirão 
para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e consequentemente as emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE). 

Aliás com a conhecida derrapagem em Portugal, o comércio de emissões configura uma 
forma económica de cumprir o Protocolo de Quioto, dado que a nossa opção não é entre 
cumprir ou não Quioto, mas sim a que preço é que se quer cumprir Quioto. 

Neste contexto, e porque um Município constitui um grande consumidor de energia, um 
agente que pode agir no mercado da oferta e procura de energia e um agente de 
referência junto dos consumidores de energia, a Câmara Municipal de Sintra em 
conjunto com a Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Engenharia e a 
Agência Municipal de Energia de Sintra, teve a iniciativa de desenvolver o Plano 
Energético de Sintra que tem por objectivo dotar o Município de um instrumento de 
política energética adaptado às novas oportunidades e condicionantes induzidas pelo 
desenvolvimento do Concelho, pelas tendências do sector energético e pelas  
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preocupações de ordem ambiental e tendo como sub-objectivos: 

• Saber: ONDE, COMO, PORQUÊ e QUANDO a ENERGIA é utilizada em 
SINTRA; 

• Fornecer ao Município de Sintra os elementos e os instrumentos necessários 
à tomada de decisão para uma política energética municipal integrada; 

• Definir e propor acções para que Sintra seja um Município Sustentável na 
energia que consome; 

• Dar continuidade à metodologia desenvolvida nos planos da década de 90. 

Para definir a situação de referência do Plano, é efectuada uma caracterização da 
demografia e da edificação para o ano de 2001 e uma caracterização energética 
detalhada para o ano 2004, que integra a análise da procura das várias formas de energia 
pelos diversos sectores consumidores, o que permite formular a matriz energética do 
Concelho. 

No Plano é analisado o potencial dos recursos energéticos endógenos de Sintra com 
base em dados estatísticos e analisados no terreno, em função da fonte e da tecnologia 
de conversão energética. 

Em seguida, tendo em consideração as perspectivas de desenvolvimento municipal, os 
recursos energéticos endógenos, as orientações comunitárias e nacionais, a envolvente 
internacional dos mercados energéticos, o progresso tecnológico e as condicionantes de 
ordem ambiental, são apresentados dois cenários, que traduzem diferentes contextos de 
desenvolvimento socio-económico e diferentes atitudes em relação ao sector energético. 
Para cada um destes cenários, e tendo por base a situação de referência (ano 2004) e a 
evolução desde 1991, são efectuadas as projecções da procura de energia no Concelho 
de Sintra para o ano 2015. 

Por fim, atendendo aos resultados das projecções para os dois cenários equacionados, 
são apresentados os impactes ambientais e programas de acção, que visam satisfazer as 
necessidades de energia catalisadas pelo desenvolvimento socio-económico, nas 
melhores condições sociais, económicas e ambientais para o Concelho de Sintra. 

Dado que o Plano Energético de Sintra é um primeiro exercício de caracterização 
energética do Concelho, há a necessidade de futuramente promover a realização através 
de um “Observatório Energético” de estudos complementares que permitam actualizar e 
aumentar o detalhe da informação obtida. Esta informação está organizada em bases de 
dados sectoriais cuja futura actualização e expansão não oferece dificuldade de 
percepção e análise. 
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III. ORGANIZAÇÃO DO SECTOR 
Este capítulo permite conhecer as instituições públicas ou de carácter público e 
privadas, que operam em Portugal no Sector da Energia, através de uma descrição 
genérica das suas funções, organização e actividades. 

 

Ministério da Economia e da Inovação 

O Ministério da Economia e da Inovação tem como missão a implementação de 
políticas para o desenvolvimento, crescimento e promoção da economia e da inovação, 
com vista ao fortalecimento do tecido empresarial e seu posicionamento concorrencial. 
Esta missão consubstancia-se em duas vertentes: 

Uma vertente institucional, como entidade governamental, porque exerce funções de 
regulamentação, regulação e supervisão nos domínios da indústria, inovação, energia, 
recursos geológicos e petrolíferos, concorrência, comércio, serviços, defesa do 
consumidor e turismo, sendo responsável pela execução e implementação das 
respectivas políticas. 

E uma vertente corporativa, enquanto entidade reguladora e dinamizadora da actividade 
económica, responsável pelas políticas, ao nível empresarial, aplicadas pelas entidades, 
e nos sectores, por si supervisionados, tutelados, regulados e regulamentados. 

Site: www.min-economia.pt/ 

 

DGGE - Direcção Geral de Geologia e Energia 

A DGGE é o órgão da Administração Pública Portuguesa com responsabilidade pela 
concepção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos 
geológicos, numa óptica do desenvolvimento sustentável e de segurança do 
abastecimento energético. Na missão da DGGE inclui-se, naturalmente, a necessidade 
de sensibilizar os cidadãos para a importância daquelas políticas, no quadro do 
desenvolvimento económico e social que se deseja para o país, informando-os sobre os 
instrumentos disponíveis para a execução das decisões políticas e divulgando os 
resultados do seu acompanhamento e execução. 

Site: ���Hhttp://www.dgge.pt/ 

 

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos é a entidade responsável pela 
regulação dos sectores do gás natural (GN) e da energia eléctrica (EE).  

A ERSE é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa 
e financeira e de património próprio, regendo-se pelos seus Estatutos aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de Abril. 
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É independente no exercício das suas funções, no quadro da lei, sem prejuízo dos 
princípios orientadores da política energética fixados pelo Governo, nos termos 
constitucionais e legais, e dos actos sujeitos a tutela ministerial nos termos da lei e dos 
seus Estatutos. 

A ERSE tem como atribuições gerais, entre outras: 

• Proteger direitos e interesses dos consumidores em relação a preços, serviços 
e qualidade de serviço; 

• Implementar a liberalização do sector eléctrico, preparar a liberalização do 
sector do gás natural e fomentar a concorrência de modo a melhorar a 
eficiência das actividades sujeitas à sua regulação; 

• Assegurar a objectividade das regras de regulação e a transparência das 
relações comerciais entre operadores e entre estes e os consumidores; 

• Contribuir para a progressiva melhoria das condições técnicas, económicas e 
ambientais nos sectores regulados, estimulando, nomeadamente a adopção 
de práticas que promovam a utilização eficiente da energia eléctrica e do gás 
natural e a existência de padrões adequados de qualidade do serviço e de 
defesa do ambiente. 

Site: ���Hhttp://www.erse.pt 

 

INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 

O INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação é um organismo de 
Investigação, Demonstração e Desenvolvimento Tecnológico, integrado no Ministério 
da Economia e da Inovação, cuja missão é a de promover a inovação tecnológica 
através da realização de I&DT e outras actividades de Ciência e Tecnologia conexas, 
com orientação empresarial (e ênfase industrial), contribuindo prioritariamente para o 
aumento da competitividade das empresas, no quadro de um progresso sustentável da 
economia. 

No âmbito das atribuições decorrentes da estratégia e da política de desenvolvimento 
económico e social do Ministério da Economia e da Inovação e seus organismos 
tutelados, o INETI assume-se como a interface de integração de tecnologia e de 
resultados de I&DT junto do tecido empresarial, promovendo, desta forma, uma maior 
competitividade das empresas. 

As actividades do INETI, que se pretendem cada vez mais dirigidas às necessidades das 
empresas, são de três tipos diferentes que se apresentam de seguida: 

• Projectos de I&DT financiados, designadamente no âmbito dos Quadros 
Comunitários de Apoio e dos Programas-Quadro de I&DT. 

• Prestação de serviços e contratos com o tecido empresarial e com o próprio 
Estado nas mais variadas vertentes. 
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• Apoio directo ao Estado nas vertentes de representação internacional, no 
fornecimento ao Governo de fundamentação de Ciência e Tecnologia 
adequada a políticas sectoriais, problemáticas transversais e de interface ou 
que incidam sobre problemas da sociedade. 

• O INETI colabora também com o Ministério da Economia e da Inovação na 
actividade regulamentar de metrologia, normalização e certificação, bem 
como na elaboração de auditorias especializadas - que exigem competência 
no domínio da Ciência e Tecnologia - peritagens, pareceres e outras 
actuações qualificadas. 

Site: ���Hhttp://www.ineti.pt 

 

Oferta de Energia 

EDP – Energias de Portugal 

O grupo EDP é um grupo empresarial que está orientado para as actividades de 
produção, distribuição e comercialização de energia nos mercados ibérico e brasileiro. 

Em Portugal o grupo, através das suas empresas de produção, de distribuição e 
comercialização de energia eléctrica, desempenha um papel fundamental na actual 
organização do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), em vigor desde 1995. 

Site: ���Hwww.edp.pt 

 

Galp Energia 

Constituída em Abril de 1999, a Galp Energia é a holding responsável pela 
reestruturação do sector energético em Portugal, nas áreas do petróleo e do gás natural, 
detendo:  

Petrogal, cuja actividade se centra na exploração de petróleo e na refinação e 
comercialização de produtos petrolíferos; 

GDP - Gás de Portugal que se dedica à importação e transmissão de gás natural, 
através da Transgás, e à distribuição de gás natural através de seis distribuidoras 
regionais. 

Tem como accionistas o Estado Português com 25,77 % do capital, a empresa italiana 
ENI (AGIP, SNAM, ITALGAS) com 33,34 %, a REN com 18,31 %, a EDP com 
14,27 %, a Parpública com 4,23 %, a Iberdrola com 4,00 % e a Portgás e a Setgás com 
0,04 % cada.  

Site: ���Hwww.galpenergia.com 
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Outros: 

CEEETA – Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do 
Ambiente 

O CEEETA foi criado em 1986 e até 1994 foi reconhecido como Unidade de 
Investigação e de Prestação de Serviços do Instituto Superior de Economia e Gestão 
(Universidade Técnica de Lisboa). 

Actualmente não está subordinado a qualquer instituição, exercendo a sua actividade de 
forma totalmente independente. 

Faz parte da rede ENER, rede europeia de centros de investigação. 

Especializado na investigação e na prestação de serviços nas áreas da energia, do 
ambiente e dos transportes, tem participado em projectos de grande relevância a nível 
nacional e internacional. 

O CEEETA tem participado em diversos projectos no âmbito de programas lançados 
pela Comunidade Europeia tais como: Joule, Save, Altener, Tempus. 

Site: ���Hhttp://www.ceeeta.pt 

 

ADENE 

A ADENE – Agência para a Energia, foi criada com vista a potenciar a capacidade de 
actuação nacional em benefício das políticas relativas à melhoria da eficiência 
energética nacional e de um maior aproveitamento dos recursos endógenos. Tem por 
finalidade promover e realizar actividades de interesse público na área da energia e das 
respectivas interfaces com as demais políticas sectoriais. 

Com a recente publicação dos decretos-lei (DL nº78,79,80 de 4 de Abril de 2006) que 
regulamentam o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos 
Edifícios (SCE), foi atribuída à ADENE a gestão do mesmo. Assim, compete à 
ADENE: 

• Assegurar o funcionamento regular do sistema no que respeita à supervisão 
dos peritos qualificados e dos processos de certificação, e de emissão dos 
respectivos certificados; 

• Aprovar o modelo dos certificados de desempenho energético e da qualidade 
do ar interior nos edifícios; 

• Criar uma bolsa de peritos qualificados do SCE e manter informação 
actualizada sobre a mesma no seu sítio da Internet; 

• Facultar, on-line, o acesso a toda a informação relativa aos processos de 
certificação aos peritos que os acompanham. 

Site: ���Hhttp://www.adene.pt 
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RENAE – Rede Nacional de Agências de Energia 

A RENAE - Rede Nacional das Agências de Energia, criada em Julho de 2004, é uma 
rede informal de cooperação constituída por todas as Agências de Energia e de 
Ambiente de âmbito municipal, regional e nacional, que voluntariamente decidiram 
aderir à rede no sentido de partilhar informação e experiências, bem como fomentar as 
parcerias entre as agências. 

No plano exterior, pretende colaborar com todos os actores nacionais e europeus com 
vista ao desenvolvimento de estratégias locais que integrem a eficiência energética e o 
desenvolvimento sustentável, em especial, os planos de redução de emissões de gases 
com efeito de estufa. 

Site: ���Hhttp://www.renae.com.pt 

 

 

Figura 1 – Mapa ilustrativo da RENAE (Fonte: ADENE) 
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SPES – Sociedade Portuguesa de Energia Solar 

A SPES é uma Associação Sem Fins Lucrativos fundada em 1980, declarada de 
Utilidade Pública em 1996, cujo principal objectivo é a divulgação junto do grande 
público das vantagens do uso das Energias Renováveis, nomeadamente a Energia Solar. 
A SPES é a secção portuguesa da International Solar Energy Association (ISES). 

Site: ���Hwww.spes.pt 

 

APISOLAR - Associação Portuguesa da Indústria Solar 

A Associação Portuguesa da Indústria Solar é uma instituição sem fins lucrativos 
dedicada ao desenvolvimento e dinamização do mercado da energia solar térmica e 
fotovoltaica em Portugal. Criada no início de 1998, a Associação tem procurado 
aumentar a projecção da indústria solar junto de entidades nacionais e estrangeiras de 
interesse relevante para a sua área de actividade. Num esforço de internacionalização da 
indústria a APISOLAR associou-se à Federação da Indústria Solar Térmica Europeia 
(ESTIF). 

Site: ���Hwww.apisolar.pt 

 

APREN - Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Energia 
Eléctrica de Fontes Renováveis 

Criada em 1988, inicialmente esta associação denominou-se por Associação Portuguesa 
de Mini-Hídricas. Em 1998 os estatutos foram alterados de forma a abranger outros 
tipos de energias renováveis tornando-se assim, na actual APREN. 

Tem como principais objectivos implementar uma política que permita a Portugal 
atingir as metas impostas pela directiva 2001/007/CE, relativamente à energia eléctrica 
de origem renovável, e pelo protocolo de Quioto, no que respeita à emissão de gases 
com efeito de estufa no sector da produção de energia eléctrica. 

Site: ���Hwww.apren.pt 
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IV. TERRITÓRIO 
Sintra é um Concelho banhado pelo Oceano Atlântico (≈ 21 km), localizado 30 km a 
Oeste de Lisboa, com uma superfície de 319,2 km2 (Retratos Territoriais – INE) que 
representa 0,3 % da área de Portugal e 9,9 % da área da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML). Em termos de património destacam-se a zona histórica classificada como 
Património Mundial e o Parque Natural Sintra Cascais. 

 

Figura 2 – Ilustração que representa a localização do Concelho de Sintra na Península Ibérica 

 

É um Concelho constituído por 20 freguesias�F

1, com acentuado contraste entre o espaço 
urbano (16 % do território, com 77 % da população residente) e o rural (84 % do 
território com 23 % da população residente), com uma elevada e contrastante densidade 
populacional (1 140 hab/km2, dez vezes superior à média nacional com disparidade 
entre 168 hab/ km2 e 17 633 hab/ km2) representando 3,5 % da população residente em 
Portugal, apesar de apenas representar 0,3 % do território nacional, o que reflecte a 
importância estratégica do Concelho de Sintra na óptica da procura de energia. 

A Freguesia com maior área do Concelho é a de S. João das Lampas, com uma área de 
57,6 km2 e a menor é a de Mira Sintra com 1,2 km2 [Retratos Territoriais - INE] 

                                                 
1 O Concelho de Sintra actualmente é composto por 20 Freguesias mas, uma vez que os dados utilizados para a 
realização deste estudo são os dados constantes no documento dos CENSOS 2001, e à data da elaboração desse 
documento o número de freguesias era 17, vai ser esse o número de freguesias considerado ao longo deste 
documento. De notar que as três freguesias criadas após 2001 foram derivadas do desmembramento da Freguesia de 
Agualva-Cacém que deu Mira Sintra, S. Marcos, Agualva e Cacém. 
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Tabela 1 - Tabela com área, população e densidade populacional das freguesias do Concelho de Sintra 

Freguesia Área 
(Km2)�F

2 
População 

(Hab)�F

3 
Densidade Populacional 

(Hab/Km2) 
Agualva – Cacém 10,1 81 845 8 103,5 
Algueirão – Mem Martins 15,9 62 557 3 931,9 
Almargem do Bispo 39,7 8 417 212,2 
Belas 23,2 21 172 912,2 
Casal de Cambra 2,1 9 865 4 720,1 
Colares 33,5 7 472 223,2 
Massamá 1,8 28 176 15 653,3 
Monte Abraão 1,3 22 041 17 632,8 
Montelavar 8,7 3 645 419,4 
Pêro Pinheiro 15,7 4 712 300,5 
Queluz 3,6 27 913 7 753,6 
Rio de Mouro 16,6 46 022 2 774,1 
São João das Lampas 57,6 9 665 167,9 
Sintra (Santa Maria e São Miguel) 12,5 9 274 741,9 
Sintra (São Martinho) 24,4 5 907 242,4 
Sintra (São Pedro de Penaferrim) 26.6 10 449 392,8 
Terrugem 26,1 4 617 176,7 

TOTAL 319,2 363 749 1 139,5 

 

 

Figura 3 – Mapa do Concelho de Sintra evidenciando as Freguesias 

 

 

                                                 
2 Fonte: Retratos Territoriais – INE 
3 Fonte: Censos 2001 - INE 
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V. CLIMA 
Com o objectivo de caracterizar as condições médias e extremas da temperatura, do 
vento, da radiação solar e da humidade, ao longo de todo o ano em Sintra e em Lisboa, 
foi elaborado pela AMES o estudo: “Condições Climatológicas Médias e Extremas em 
Sintra”. 

Deste estudo, retira-se como principal conclusão que “o comportamento de extremos em 
Sintra e em Lisboa, é praticamente idêntico e desse modo, podemos aplicar os valores já 
conhecidos de Lisboa, em Sintra”. 

Assim, os dados aqui apresentados são dados recolhidos na estação meteorológica 
Lisboa/Geofísica (com excepção dos dados da humidade relativa), considerando-se 
idênticos aos valores que se obteriam numa estação meteorológica em Sintra. 

A tabela seguinte caracteriza o clima em Lisboa/Sintra mensalmente. 

Da estimativa das condições médias e extremas da temperatura, do vento, da radiação 
solar e da humidade, para posterior utilização no cálculo do comportamento térmico de 
edifícios, conclui-se que as temperaturas médias em Lisboa são ligeiramente superiores 
(1 a 2 ºC) às de Sintra. Sendo que o Inverno em Sintra é um pouco mais frio e o Verão 
mais ameno quando comparados com Lisboa. 

Observa-se que quer em Lisboa, quer em Sintra, as velocidades médias do vento são 
superiores no Verão. Ao longo de todos os meses do ano predomina o vento Norte, 
seguido de Noroeste. 

Conclui-se ainda que podemos aplicar os valores da radiação global e difusa de Lisboa 
para Sintra, uma vez que a diferença da radiação solar entre Sintra e Lisboa é de menos 
de 10 % (fonte: Disco Solar Sintra e Lisboa). 

Em relação à humidade relativa os dados apresentados foram obtidos na Estação 
Meteorológica Sintra-Granja. 
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Tabela 2 – Tabela resumo da caracterização do clima Lisboa/Sintra 

Parâmetro Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Temperatura 
Média (º C) +11,3 +12,0 +13,5 +15,2 +17,6 +20,0 +22,3 +22,6 +21,3 +18,3 +14,2 +11,7 

Temperatura 
Máxima (ºC) +20,6 +25,4 +26,3 +30,4 +35,1 +37,6 +39,6 +39,3 +37,1 +34,4 +27,8 +21,8 

Temperatura 
Mínima (ºC) +0,3 -1,2 +2,8 +4,4 +6,9 +10,2 +12,1 +13,3 +10,3 +7,7 +3,9 +0,5 

Amplitude (K) 20,3 26,6 23,5 26,0 28,2 27,4 27,5 26,0 26,8 26,7 23,9 21,3 
Velocidade Média 
do Vento (m/s) 3,7 4,02 3,88 4,11 4,19 4,14 4,30 4,22 3,58 3,38 3,66 3,75 

Nebulosidade 
(0-10) (Horas) 

7 às 9H, 
7 às 15H 
e 5 às 
21H 

6 às 9H, 7 
às 15H e 5 
às 21H 

7 às 9H, 
7 às 15H 
e 4 às 
21H 

6 às 9H, 
6 às 15H 
e 4 às 
21H 

6 às 9H, 
6 às 15H 
e 3 às 
21H 

5 às 9H, 
4 às 15H 
e 3 às 
21H 

3 às 9H, 
2 às 15H 
e 2 às 
21H 

4 às 9H, 3 
às 15H e 2 
às 21H 

5 às 9H, 5 
às 15H e 3 
às 21H 

6 às 9H, 6 
às 15H e 3 
às 21H 

6 às 9H, 6 às 
15H e 4 às 
21H 

6 às 9H, 6 
às 15H e 4 
às 21H 

142,2 158,5 198,6 249,5 301,0 313,0 365,5 348,7 269,5 218,4 167,1 151,1 Insolação (Horas)     
(%) 48 53 54 64 69 71 64 83 73 64 56 52 
Precipitação Total 
(mm) 122,0 108,0 101,3 54,3 43,9 22,4 3,5 6,3 28,5 79,6 101,5 106,7 

Precipitação 
Máxima Diária 
(mm) 

61,2 65,7 82,9 49,6 49,6 37,1 21,2 26,7 53,8 91,2 89,2 78,4 

Radiação Global 
(kWh/m2) 2,13 2,88 4,31 5,29 6,37 7,18 7,36 6,81 5,19 3,69 2,27 1,97 

Radiação Difusa 
(kWh/m2) 0,99 1,21 1,55 2,08 2,72 2,21 2,00 1,63 1,57 1,28 0,95 0,94 

Ratio Radiação 
global/difusa 2,15 2,38 2,78 2,54 2,34 3,24 3,68 4,17 3,30 2,88 2,38 2,09 

Humidade Relativa 
(%) 80 81 80 75 73 73 70 70 73 75 80 81 
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VI. DEMOGRAFIA 
Sintra é um Município, integrado na AML, onde o histórico, o urbano, a natureza e o 
rural se interpenetram numa multifacetada suburbanidade de um grande aglomerado 
populacional de mais de 2 milhões de habitantes, para o qual Sintra contribui com cerca 
de 14 %. 

A caracterização demográfica do Concelho tem como base os valores apresentados nos 
Censos 2001. 

1. População residente 

Em 2001 residiam no Concelho de Sintra cerca de 363 749 habitantes, sendo que este 
valor representou um crescimento de 102 798 habitantes face a 1991, ou seja, um 
crescimento de 39,4 % o equivalente a um crescimento anual de 3,4 %, o mesmo é dizer 
10 famílias por dia. 

Para se ter uma ideia da dimensão deste crescimento, basta referir que é oito vezes 
maior do que o crescimento em Portugal (cerca de 5 %) e sete vezes maior do que o 
crescimento registado na AML (5,6 %). 

O número de habitantes do Concelho de Sintra representa 3,5 % da População total de 
Portugal, e 13,6 % da população da AML. Estes números traduzem-se num crescimento 
quando comparados com os números de 1991, quando a população do Concelho de 
Sintra representava 2,6 % da população total de Portugal e 10,3 % da população da 
AML. 

A densidade populacional do Concelho de Sintra cifra-se nos 1 140 hab/km2. 
Comparando este valor com a densidade populacional de Portugal (112,2 hab/km2) 
conclui-se que a densidade populacional do Concelho de Sintra é dez vezes superior à 
do País. Em relação ao valor da densidade populacional da AML (833,5 hab/km2) a de 
Sintra é sensivelmente uma vez e meia superior. 

A Freguesia com maior número de residentes é a de Algueirão - Mem Martins, com 
17,2 % da população total residente no Concelho de Sintra. Esta Freguesia foi também a 
que sofreu um maior aumento percentual em população no Concelho de Sintra 
(aumentou o seu peso relativo no Concelho de Sintra de 15,5 % em 1991 para 17,2 % 
em 2001). 

A densidade populacional ao longo do Concelho de Sintra é muito variável, existindo 
Freguesias com valores superiores a 10 000 hab/km2 [Monte Abraão (17 633 hab/km2), 
Massamá (15 653 hab/km2), e Queluz (7 754 hab/km2)], contrastando com Freguesias 
cujos valores são inferiores a 250 hab/km2 [Almargem do Bispo (212 hab/km2), Colares 
(232 hab/km2), São João das Lampas (168 hab/km2) e São Martinho (242 hab/km2)]. 
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Figura 4 - Mapa do Concelho de Sintra representativo da distribuição da população residente 

 

Tabela 3 - Distribuição da População Residente pelas Freguesias do Concelho de Sintra 

Freguesia Total (Residentes) % 
Agualva 37 646 10,3 
Algueirão – Mem Martins 62 557 17,2 
Almargem do Bispo 8 417 2,3 
Belas 21 172 5,8 
Casal de Cambra 9 865 2,7 
Cacém 23 918 6,6 
Colares 7 472 2,1 
Massamá 28 176 7,7 
Mira – Sintra 6 966 1,9 
Montelavar 3 645 1,0 
Monte Abraão 22 041 6,1 
Pêro Pinheiro 4 712 1,3 
Queluz 27 913 7,7 
Rio de Mouro 46 022 12,7 
São João das Lampas 9 665 2,7 
São Marcos 15 235 4,2 
Sintra (Santa Maria e São Miguel) 9 274 2,5 
Sintra (São Martinho) 5 907 1,6 
Sintra (São Pedro de Penaferrim) 10 449 2,9 
Terrugem 4 617 1,3 

TOTAL 363 749 100,0 
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Figura 5 - Mapa do Concelho de Sintra representativo da população residente por Freguesia 

 

No Anexo I encontram-se os dados referentes à população, nos anos de 1991 e 2001. 

2. Distribuição Etária da População 

A população do Concelho de Sintra, quando dividida em grupos etários, tem a seguinte 
distribuição: 18,1 % da população encontra-se no grupo etário dos 0 aos 14 anos, 
13,6 % dos 15 aos 24, 58 % dos 25 aos 64 e 10,3 % tem mais de 65 anos. Quando 
comparamos estes valores com a AML e com Portugal, chega-se à conclusão que a 
diferença entre ambos não é significativa, apenas se faz notar no último escalão etário 
(65 ou mais) em que Sintra apresenta valores um pouco mais baixos que Portugal e a 
AML. Onde se nota uma diferença acentuada entre o Concelho de Sintra e as outras 
duas situações é na evolução que ocorreu durante a década de 1991 a 2001. Nas tabelas 
seguintes encontram-se esses valores: 

 

Tabela 4 - Distribuição da População residente, por Grupo Etário (1991/2001) 

Grupo Etário 
1991 2001 VariaçõesTerritório 

0-14 15-24 25-64 ≥ 65 0-14 15-24 25-64 ≥ 65 % 
Portugal 1 972 403 1 610 836 4 941 164 1 342 744 1 656 602 1 479 587 5 526 435 1 693 493 5,0 
AML 458 100 400 746 1 368 591 312 839 399 150 369 555 1 500 080 412 902 5,6 
Sintra 50 903 42 500 143 510 24 038 65 987 49 319 211 132 37 311 39,4 
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Tabela 5 - Distribuição da População residente em valores relativos, por Grupo Etário (1991/2001) 

Grupo Etário 
1991 (%) 2001 (%) Território 

0-14 15-24 25-64 ≥ 65 0-14 15-24 25-64 ≥ 65 
Portugal 20% 16% 50% 14% 16% 15% 53% 16% 

AML 18% 16% 54% 12% 15% 14% 56% 15% 
Sintra 20% 16% 55% 9% 18% 14% 58% 10% 

 

 

Tabela 6 - Variação da distribuição da População por grupos etários 

Variação da população entre 1991 e 2001 (%) 
Grupo Etário Território 

0 -14 15 -24 25 - 64 ≥ 65 
Total 

Portugal -16,0 -8,1 11,8 26,1 5,0 
AML -12,9 -7,8 9,6 32,0 5,6 
Sintra 29,6 16,0 47,1 55,2 39,4 

 

 

Gráfico 1 - Pirâmide Etária em 1991 e 2001 em Sintra 
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Figura 6 - Mapa ilustrativo da estrutura etária da população 

 

3. Nível de Escolaridade 

Em relação ao nível de ensino atingido pela população residente, verifica-se que em 
relação a Portugal, a população residente no Concelho de Sintra tem um grau de 
instrução em média mais elevado; no entanto, o mesmo é inferior à população residente 
na AML. No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição dos níveis de ensino em Sintra. 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade da população residente 
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4. Famílias 

Em termos de famílias residentes, no Concelho de Sintra residem 131 986 famílias 
clássicas, representando este número 3,6 % do número total de famílias a residir em 
Portugal, e 13,0 % do número total das famílias a residir na AML. 

O Concelho de Sintra apresentou um crescimento de 45 530 famílias entre 1991 e 2001, 
representando mais 52,7 % em relação ao número de famílias clássicas residentes em 
1991. 

A freguesia onde residiam mais famílias era a freguesia de Agualva-Cacém, com 
22,9 % do total de famílias a residir no Concelho. 

 

5. Estrutura Económica e Emprego 

Em 1991 a população economicamente activa cifrava-se em 133 445 pessoas, 
representando 47,7 % do total da população residente no Concelho de Sintra. Em 2001 
esta percentagem subiu para os 56,4% com um total de 205 101 pessoas. Assim, a taxa 
de actividade no Concelho de Sintra (56,4 %) é praticamente idêntica à da AML 
(56,9 %) e ligeiramente superior à de Portugal (48,2 %). 

A distribuição da população economicamente activa de acordo com o sector económico 
de actividade era em 1991 a seguinte: 1,5 % no sector primário; 33,0 % na indústria e 
65,5% no sector dos serviços. Em 2001 esta distribuição passou a ser a seguinte, 0,8 % 
no sector primário, 27,7 % na indústria e 71,5 % no sector dos serviços. 

Esta distribuição é muito semelhante à distribuição encontrada na AML, mas 
relativamente diferente da distribuição encontrada em Portugal. Para melhor ilustrar este 
facto segue-se uma tabela com os valores: 

 

Tabela 7 - Distribuição da população economicamente activa, por sector de actividade 

Distribuição da População Economicamente Activa por Sector de Actividade (%) 
1991 2001 Variação Território 

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário
Portugal 10,8 37,9 51,3 5,0 35,1 59,9 -5,8 -2,8 8,6 
AML 1,8 28,3 69,8 1,2 24,1 74,7 -0,6 -4,2 4,9 
Sintra 1,5 33,0 65,5 0,8 27,7 71,5 -0,7 -5,3 6,0 
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Gráfico 3 - Comparação da Distribuição da População Empregada por Sector de Actividade, 1991 e 2001 
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Em relação à taxa de desemprego, em Sintra (7,1 %) esta taxa é ligeiramente superior à 
de Portugal (6,8 %), mas inferior à da AML (7,6 %). 

Comparando estes valores com os valores da taxa de desemprego registada em 1991, 
nota-se um ligeiro aumento em termos percentuais, que se traduz num aumento 
significativo em termos absolutos. Para ilustrar esta afirmação segue-se um quadro onde 
se pode ver a evolução percentual e absoluta da taxa de desemprego e do número de 
desempregados: 

Tabela 8 - Evolução da taxa de desemprego e do número total de desempregados no decorrer do período 
1991/2001 

Evolução da taxa de desemprego e do n.º total de desempregados 
1991 2001 Variação 

Território Taxa de 
Desempregados 

(%) 
Nº de 

Desempregados
Taxa de 

Desemprego 
(%) 

Nº de 
Desempregados

Taxa de 
Desemprego 

(%) 
Nº de 

Desempregados

Portugal 6,1 268 433 6,8 339 261 0,7 70 828 
AML 7,3 94 387 7,6 105 856 0,3 11 469 

Sintra 6,6 8 855 7,1 14 579 0,5 5 724 
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Gráfico 4 - Evolução da taxa de desemprego de 1991 para 2001 
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Um dos melhores métodos de distinção entre Freguesias rurais e urbanas é a análise da 
distribuição da população empregada por sector de actividade; desta forma os três 
gráficos seguintes apresentam a distribuição verificada em cada uma das Freguesias do 
Concelho no ano de referência 2001. 

 

Gráfico 5 - Distribuição da população empregada de cada uma das Freguesias por sector de actividade, 
tendo como referência o total do Concelho de Sintra 
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Gráfico 6 - Distribuição da população empregada de cada uma das Freguesias por sector de actividade, 
tendo como referência o total do Concelho de Sintra 
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Gráfico 7 - Distribuição da população empregada de cada uma das Freguesias por sector de actividade, 
tendo como referência o total do Concelho de Sintra 
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Figura 7 - Mapa ilustrativo da distribuição da população por sector de actividade 

6. Mobilidade 

A mobilidade é um dos factores mais importantes na qualidade de vida de uma 
população. Quanto maior for a distância entre a habitação e o local de trabalho (ou 
estudo) mais tempo se perde com deslocações pendulares diárias. Em Sintra temos que, 
44,5 % dos indivíduos residentes trabalham no Concelho, sendo que 55,5 % trabalham 
noutro Concelho (maioritariamente no Concelho de Lisboa). 

Dos indivíduos que se encontram a estudar e residem no Concelho de Sintra, 58,9 % 
estudam no Concelho. Verifica-se que apenas 21,7 % dos indivíduos residentes que 
estudam ou trabalham no Concelho de Sintra se encontram a realizar as suas funções na 
freguesia onde residem. 
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Gráfico 8 - Mobilidade no Concelho de Sintra 
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Em relação às Freguesias do Concelho, existem Freguesias com números que se 
aproximam mais do ideal, quando comparados com os do Concelho, como são os casos 
de Terrugem (com 82,0 % dos residentes a trabalharem no Concelho de Sintra), Pêro 
Pinheiro (com 83,4 % dos residentes a trabalharem no Concelho de Sintra) e 
Montelavar (84,1 % dos residentes a trabalharem no Concelho de Sintra). Existem 
também outras Freguesias com números inferiores aos do Concelho, São Marcos 
(27,1 % dos residentes a trabalharem no Concelho de Sintra), Monte Abraão (29,9 % 
dos residentes a trabalharem no Concelho de Sintra) e Massamá (30,8 % dos residentes 
a trabalharem no Concelho de Sintra). 
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VII. EDIFICAÇÃO 

1. Contexto do Consumo de Energia nos Edifícios a Nível Nacional 

Não estando a realidade do Concelho de Sintra isolada do contexto nacional (e também 
regional e metropolitano), é aconselhável recordar a estrutura do consumo de energia a 
nível nacional para o sector dos edifícios (doméstico e serviços). É de notar, que estando 
as dificuldades associadas à ausência de dados estatísticos de base muito maiores a nível 
municipal, também a nível nacional o panorama não é ainda animador.  

Como se pode observar no gráfico seguinte, a forma de energia predominante é a 
energia eléctrica, no conjunto do sector doméstico e do sector dos serviços. A lenha, 
consumida exclusivamente no sector doméstico, e provavelmente nos Concelhos mais 
rurais, está também associada a níveis de rendimento energético muito baixos nas 
respectivas utilizações (aquecimento ambiente em lareiras). O gás natural ainda estaria 
em fase acentuada de penetração do mercado, pelo que o seu valor global ainda é 
significativamente inferior ao GPL. 

Gráfico 9 - Consumo de energia por forma de energia a nível Nacional em 2001 (DGGE) 
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No entanto, um importante indicador para descrever a situação portuguesa neste sector é 
o ritmo de crescimento do consumo de energia. Com efeito, em Portugal, o sector dos 
edifícios regista a segunda maior taxa de crescimento do consumo de energia (4 % ao 
ano), logo a seguir ao sector dos transportes (5 % ao ano). Os edifícios, residenciais e de 
serviços (incluindo comércio e administração pública), são ainda responsáveis por mais 
de 60 % de toda a energia eléctrica consumida a nível nacional, o que se traduz num 
maior peso na repartição da energia primária por sectores (devido às características do 
sistema electroprodutor) e também numa maior participação das emissões de gases com 
efeito de estufa. 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  42/180 

Contrariamente ao que se verifica na indústria, as políticas de eficiência energética para 
este sector não tem produzido resultados significativos (ou desejados). A multiplicidade 
de actores, a dispersão de equipamentos e usos finais, e por vezes, a não 
correspondência entre o agente causador de consumo de energia (construtor do edifício, 
trabalhador de escritório por conta de outrem) e a entidade/indivíduo que paga a factura 
de energia, são factores que concorrem para as dificuldades da implementação de 
programas de eficiência energética nos edifícios. 

Contudo, os níveis de consumo neste sector em Portugal ainda estão aquém dos valores 
respectivos que se verificam na generalidade dos países europeus. A amenidade do 
clima e níveis inferiores de poder de compra explicaram esta diferença no passado. 
Actualmente assiste-se a um crescimento forte do consumo de energia, particularmente 
ao nível do arrefecimento ambiente, o qual poderia ser contrariado através de medidas 
que valorizassem junto dos agentes intervenientes soluções passivas, sobretudo em fases 
iniciais (projecto) da vida dos edifícios, que evitassem o recurso ao ar condicionado ou 
reduzissem a sua dimensão e consumo. 

A Directiva 2002/91/EC, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 
2002, relativa ao rendimento energético dos edifícios, tem em vista contribuir para o 
aumento da eficiência energética no sector dos edifícios respondendo assim aos três 
eixos orientadores das políticas dos países europeus na área da energia: redução da 
dependência energética, aumentando assim a segurança do abastecimento de energia, 
redução das emissões poluentes e de emissões com gases de efeito de estufa e, 
finalmente, a promoção de uma economia mais eficiente. 

Esta Directiva foi transposta para o direito português, no âmbito da qual foram revistos 
o RCCTE (DL 40/90, de 6 de Fevereiro) e o RSECE (DL 118/98, de 7 de Maio), tendo 
ainda sido introduzido um sistema de certificação energética de edifícios.  

O novo RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril) aplica-se a todos os novos 
edifícios de habitação e a todos os novos edifícios de serviços sem sistemas de 
climatização centralizados, e ainda às grandes intervenções de remodelação ou de 
alteração na envolvente ou nas instalações de preparação de águas quentes sanitárias dos 
edifícios de habitação e dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização 
centralizados já existentes. Este Regulamento fixa as exigências da qualidade térmica da 
envolvente destes edifícios (que foram agravadas relativamente ao anterior RCCTE) de 
modo a minimizar as necessidades energéticas para aquecimento e arrefecimento 
ambiente. Também impõe o recurso a sistemas solares térmicos para satisfação das 
necessidades energéticas de Águas Quentes Sanitárias (AQS) sempre que haja uma 
exposição solar adequada ou, em alternativa, a outro sistema com fonte renovável de 
energia. O conjunto destas três necessidades energéticas também fica limitado, mas em 
termos de energia primária, assumindo-se valores-padrão para os rendimentos dos 
diversos equipamentos de utilização/conversão de energia. 

O novo RSECE (Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril) estabelece os “requisitos 
exigenciais” (conforto térmico e de qualidade do ar interior) a satisfazer em condições 
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 de eficiência energética. Os requisitos de eficiência energética são exigidos da seguinte 
forma: 

• Nos grandes edifícios de serviços existentes são estabelecidos os limites 
máximos de consumo de energia: através da fixação de valores de consumo 
específico de referência e comparação com os valores reais obtidos por 
auditoria energética a realizar no âmbito do Sistema Nacional de 
Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos Edifícios (SCE); caso o 
consumo específico ultrapasse o consumo máximo permitido, o proprietário 
do edifício ou da fracção autónoma deve submeter um plano de 
racionalização energética (PRE) à aprovação da Direcção-Geral de Geologia 
e Energia ou a outras instituições por aquela designadas para o efeito; 

• Para os novos edifícios ou para grandes intervenções de reabilitação de 
edifícios existentes que venham a ter novos sistemas de climatização, são 
estabelecidos os limites máximos de consumos de energia, para todo o 
edifício e, em particular, para a climatização, bem como os limites de 
potência aplicáveis aos sistemas de climatização a instalar nesses edifícios. 
Quanto aos requisitos energéticos, o consumo específico de energia de um 
novo grande edifício de serviços é determinado através de uma simulação 
dinâmica multizona do edifício, utilizando metodologias de simulação e 
padrões típicos para cada tipologia de edifício definidos, não podendo 
ultrapassar o valor máximo definido; 

• Os pequenos edifícios de serviços a construir com sistemas de climatização 
não podem ultrapassar valores estabelecidos de consumo específico de 
energia, baseado em padrões de utilização típicos calculado segundo uma 
metodologia de simulação dinâmica simplificada. Além disso, não podem 
ultrapassar 80% das necessidades de energia máximas permitidas pelo 
RCCTE, quer para o aquecimento, quer para o arrefecimento; 

• Os novos edifícios de habitação não podem ultrapassar necessidades 
energéticas específicas, baseadas em padrões de utilização típicos, 
correspondentes a 80% das necessidades de energia máximas permitidas 
pelo RCCTE, quer para o aquecimento, quer para o arrefecimento; 

• As condições a observar na manutenção dos sistemas de climatização, 
incluindo os requisitos necessários para assumir a responsabilidade pela sua 
condução; 

• As condições a observar na monitorização e de auditoria de funcionamento 
dos edifícios em termos dos consumos de energia e da qualidade do ar 
interior; 

• Os requisitos, em termos de formação profissional, a que devem obedecer os 
técnicos responsáveis pelo projecto, instalação e manutenção dos sistemas de 
climatização, quer em termos da eficiência energética, quer da qualidade do 
ar interior (QAI). 
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O terceiro diploma aprovado neste conjunto de três diplomas legais associados à 
transposição da referida Directiva foi o Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril, que 
institui um Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos 
Edifícios (SCE). São as seguintes as suas finalidades: 

• Assegurar a aplicação do RCCTE e do RSECE, nomeadamente no que 
respeita às condições de eficiência energética, à utilização de sistemas de 
energias renováveis e, ainda, às condições de garantia da qualidade do ar 
interior; 

• Certificar o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos edifícios; 

• Identificar as medidas correctivas ou de melhoria de desempenho aplicáveis 
aos edifícios e respectivos sistemas energéticos, nomeadamente caldeiras e 
equipamentos de ar condicionado, quer no que respeita ao desempenho 
energético, quer no que respeita à qualidade do ar interior. 

Estão abrangidos pelo SCE os seguintes edifícios: 

• Os novos edifícios, bem como os existentes sujeitos a grandes intervenções 
de reabilitação; 

• Os edifícios de serviços existentes, sujeitos periodicamente a auditorias, 
conforme especificado no RSECE; 

• Os edifícios existentes, para habitação e para serviços, aquando da 
celebração de contratos de venda e de locação, incluindo o arrendamento, 
casos em que o proprietário deve apresentar ao potencial comprador, 
locatário ou arrendatário o certificado emitido no âmbito do SCE. 

O funcionamento do SCE pressupõe a existência de um conjunto de peritos qualificados 
para o efeito, de uma entidade gestora (ADENE) e ainda a emissão de certificados que 
atestam a verificação dos requisitos do RCCTE e RSECE e do próprio SCE. A entrada 
em vigor dos novos RCCTE e RSECE ocorreu 90 dias após a publicação dos 
respectivos diplomas, enquanto a aplicação do SCE obedecerá a uma calendarização a 
definir por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da energia, do 
ambiente, das obras públicas e da administração local. 

Com a entrada em vigor destes instrumentos legais, espera-se um aumento da eficiência 
energética na edificação, por via da melhoria da qualidade térmica dos novos edifícios e 
grandes reabilitações, das exigências de eficiência energética às instalações médias e 
grandes de aquecimento ambiente e de ar condicionado, e ainda pelas medidas de 
utilização racional de energia implementadas após auditorias energéticas aos grandes 
edifícios. 

Encontra-se em vigor o Programa para a Eficiência Energética em Edifícios (P3E, vd. 
���Hhttp://www.p3e-portugal.com), que se tem centrado sobretudo nas actividades 
necessárias à transposição da Directiva acima referida e de algumas actividades de 
divulgação e sensibilização. Este Programa não prevê a introdução de medidas que 
possam contrariar as tendências actuais do forte crescimento do consumo. 
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Outro tipo de regulamentação está em vigor em Portugal e que resultou da transposição 
das Directivas Europeias relativas: 

• Aos requisitos mínimos de eficiência energética para as caldeiras a água 
quente, frigoríficos e balastros para iluminação fluorescente; 

• À informação do consumidor através da etiquetagem energética, 
nomeadamente para os frigoríficos, máquinas de lavar roupa e louça, 
secadores de roupa eléctricos, fornos eléctricos de uso doméstico, das 
lâmpadas de uso doméstico e dos pequenos aparelhos de ar condicionado. 

No entanto, estão ainda por conhecer os resultados alcançados em Portugal com a 
publicação da respectiva legislação. Noutros países europeus, registou-se uma 
transformação do mercado destes equipamentos, no sentido de ter sido alcançada uma 
maior penetração dos equipamentos mais eficientes. 

Finalmente, outra Directiva Europeia (Directiva 2006/32/EC) já foi aprovada e que 
aguarda ainda a sua transposição para a legislação nacional, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços energéticos. O seu objectivo é o aumento da 
eficiência na utilização final de energia através de uma série de medidas operacionais. 
Uma dessas medidas é o desenvolvimento do mercado de serviços energéticos, tornando 
assim a eficiência energética uma parte integrante do mercado interno da energia. 
Perspectiva-se um enquadramento para promover um mercado não só dos serviços 
energéticos como também de medidas de eficiência energética em geral, em sectores 
importantes de utilização final de energia, entre eles, o sector dos edifícios. 

2. Sector Doméstico – Caracterização do Parque Edificado 

A análise da estrutura habitacional do Concelho de Sintra foi efectuada através da 
divisão entre habitação unifamiliar e habitação multifamiliar. O critério utilizado para 
esta divisão foi o de considerar que um edifício com um apartamento é uma habitação 
unifamiliar, e um edifício com dois ou mais apartamentos é uma habitação 
multifamiliar. Em 2001, o número de edifícios do Concelho de Sintra era de 51 708, 
sendo que 37 817 (cerca de 70 %) constituíam habitações unifamiliares. 

 

Tabela 9 - Número de apartamentos por edifícios residenciais 

 

Outro factor analisado prende-se com a idade de construção dos edifícios, pretende-se 
assim classificar de um modo simples a idade média do parque em quatro épocas 
distintas. De realçar, que em 20 anos (de 1981 a 2001) o parque existente sofreu um 
aumento de 65 %, o qual ilustra também a relativa “juventude” dos edifícios 
residenciais do Concelho, sendo que apenas 21% foram construídos no período anterior 
a 1960. O gráfico e a figura seguinte ilustram estes dados. 

N.º de Edifícios 37817 3393 843 553 4103 2869 2130 
N.º Apartamentos 1 2 3 4 5 a 9 10 a 15 16 ou + 
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Gráfico 10 - Distribuição percentual dos edifícios existentes no Concelho de Sintra, por época de 
construção 
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Figura 8 - Classificação por idade do parque construído 

 

Para além do número de apartamentos e da idade dos edifícios, outro factor relevante 
analisado foi o número de pisos por edifício. No Concelho de Sintra, as habitações 
unifamiliares (1 e 2 pisos) são predominantes, representando 74 % do total de edifícios 
existentes em 2001. Contudo, devido à construção, durante a década de 90, de diversos 
bairros habitacionais, o seu peso relativo tem vindo a decrescer. 
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Gráfico 11 – Evolução do tipo de habitação no período 1991/2001 no Concelho de Sintra 
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Através da análise dos dados apresentados na tabela seguinte, conclui-se que os 
edifícios de dois, três e sete ou mais pisos foram os que sofreram um maior aumento, 
sendo que apenas os edifícios de um piso sofreram uma diminuição do seu número total.  

Tabela 10 – Evolução do número de pisos por edifício na década de 1991/2001 

Ano 1 Piso 2 Pisos 3 Pisos 4 Pisos 5 Pisos 6 Pisos 7 ou mais Pisos Total 
1991 23 354 13 901 1 857 2 604 1 527 542 944 44 729 
2001 21 678 16 699 4 410 2 680 2 221 1 198 2 822 51 708 
Variação -1 676 2 798 2 553 76 694 656 1 878   

 

Gráfico 12 - Número de edifícios existentes, e respectiva tipologia entre 1991 e 2001 
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Figura 9 - Número de pisos dos edifícios por Freguesia 

3. Sector Doméstico – Dados relativos a Tipologias Construtivas 

O comportamento térmico dos edifícios é influenciado, entre outros factores, pela sua 
tipologia construtiva, isto é, pela sua configuração arquitectónica e pelos materiais e 
técnicas utilizados. Importa assim analisar alguns destes aspectos. 

Podemos dividir esta análise em duas classes: 

• Habitação unifamiliar / moradia (≤ a 2 pisos); 

• Habitação multifamiliar (> 2 pisos). 

Destas duas classes será necessário distinguir os edifícios isolados e não isolados, por 
ano de construção e pelas suas características. 

As tabelas seguintes apresentam os dados provenientes dos Censos 2001. 

 

Tabela 11 - Comparação 1991 -2001, número total de edifícios e número de edifícios por piso 

Ano 1 Piso 2 Pisos 3 Pisos 4 Pisos 5 Pisos 6 Pisos 7 ou mais Pisos Total 

2001 21 678 16 699 4 410 2 680 2 221 1 198 2 822 51 708 

1991 23 354 13 901 1 857 2 604 1 527 542 944 44 729 

 

Tabela 12 - Edifícios isolados e não isolados, por época de construção 

 Até 1960 1961-1980 1981-1990 1991-2001 TOTAL 
Edifícios isolados 4 106 7 408 4 616 4 030 20 160 

Edifícios não isolados 6 974 12 805 5 830 5 939 31 548 
TOTAL 11 080 20 213 10 446 9 969 51 708 
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Da análise dos dados é possível quantificar a tendência mais recente da construção em 
altura para o edificado habitacional, da concentração de fogos por edifício (o que pode 
até ser vantajoso em termos térmicos) e que apesar do RCCTE ter entrado em vigor em 
1991 (mais recentemente actualizado pelo DL nº80/2006 de 4 de Abril), esta medida 
não foi suficiente para inverter a tendência do uso do isolamento térmico nos edifícios 
de habitação do parque que vai sendo construído. 

4. Consumo de Energia no Sector Doméstico 

Através do estudo de diversas fontes�F

4, foi possível assumir a seguinte estrutura de 
consumos de energia eléctrica para o sector doméstico no Concelho de Sintra (2001). 

Tabela 13 – Taxa de posse de equipamentos consumidores de energia 

EQUIPAMENTO Consumo anual por 
equipamento (kWh/ano) 

Taxa de posse
% 

Consumo anual 
(kWh/ano) % 

Frigorifico/combinado 550 100 72 592 300 21 
Arca congeladora 507 46 30 781 775 9 
Máquina de Lavar Roupa 284 90 33 735 622 10 
Máquina de Lavar Louça 235 25 7 754 178 2 
Forno Eléctrico 123 80 12 987 422 4 
Computador 190 20 5 015 468 1 
Audiovisual 199 100 26 291 611 7 
Iluminação 500 100 65 993 000 19 
Aquecimento eléctrico - Ef. Joule 1 080 65 92 654 172 26 
Aquecimento eléctrico - B. Calor 540 5 3 563 622 1 
Outros   2 104 676 1 

TOTAL 4 208 353 473 846 100

 

Tabela 14 – Consumo de energia eléctrica por consumidor e família 

Consumo total de energia eléctrica 353 473 846 kWh/ano 
N.º Total de consumidores dom. 153 411 kWh/ano 
N.º Total de famílias 131 986 kWh/ano 
Consumo médio por consumidor 2 304 kWh/ano/cons 

Consumo médio por família 2 678 kWh/ano/fam 

 

A taxa de posse foi estimada a partir de dados do INE, para a região de LVT, ano 2000, 
e arredondada para cima. A partir destes dados, é possível desenhar medidas de 
eficiência energética, através da melhoria dos equipamentos ou por intervenções a nível 
da envolvente dos edifícios (reduzindo os consumos de aquecimento). 

 

 

 

                                                 
4 http://www.dgge.pt, http://www.p3e-portugal.com, http://www.ine.pt e dados de fabricantes de equipamentos 
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VIII. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Os custos com a Iluminação Pública são uma parcela bastante elevada nos gastos de um 
Município. Em Portugal a Iluminação Pública é responsável por cerca de 3 % do 
consumo total de energia eléctrica a que corresponde um valor que rondará os 100 M€ 
anuais. 

Em Sintra a Iluminação Pública corresponde a cerca de 55,5 kWh/habitante (DGGE 
2004) e a 2,3 % do consumo total de energia eléctrica no Concelho. Cada habitante de 
Sintra despende 4,66 €/ano para ter as ruas iluminadas à noite. 

Todos os agentes envolvidos na rede de iluminação pública ganham com a melhoria da 
sua eficiência energética: 

• Os utilizadores porque passaram a ter um melhor serviço;  

• O Município porque vê reduzida a sua factura de energia eléctrica mantendo 
uma boa qualidade na iluminação pública;  

• As distribuidoras, porque conseguem reduzirem os seus custos de exploração 
da rede;  

• O sistema electroprodutor nacional, porque consegue uma redução do 
consumo de energia primária;  

• O ambiente, porque com a redução do consumo de energia primária ter-se-á 
uma redução das emissões de dióxido de carbono, dióxido de azoto e dióxido 
de enxofre responsáveis pelo efeito de estufa e chuvas ácidas. 

1. Estado da Iluminação Pública no Concelho 

Em Sintra no ano 2004 a Iluminação Pública correspondeu, segundo a DGGE, a 2,3 % 
do consumo total de energia eléctrica do Concelho o que equivaleu a um gasto de 
1,91 M€ (8,40 c€/kWh).  

A evolução do consumo de energia eléctrica para Iluminação Pública no Concelho 
desde 1991 até 2004 é descrita no gráfico seguinte. A taxa de crescimento médio anual�F

5 
deste consumo é de 7,9 % o que corresponde a um aumento médio anual de 
1,0 GWh/ano. 

                                                 
5 A fórmula utilizada para o cálculo de todas as Taxas de Crescimento Médio Anual foi a seguinte: 

100)110( )/))log()(log( 1 ×−− xXXn , onde x= n-1 sendo que n representa o número de anos. Fonte: Estudos Políticos 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
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Tabela 15 - Evolução do consumo de energia eléctrica na Iluminação Pública 
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Crescimento médio anual: 7,9%

A evolução do consumo de energia eléctrica na Iluminação Pública por habitante, 
representada no gráfico seguinte, no Concelho de Sintra, teve um crescimento médio 
anual de 3,9 %. No ano de 1991 cada habitante do Concelho consumiu 32,3 kWh e em 
2004 esse valor correspondeu a 55,5 kWh. 

Gráfico 13 - Evolução do consumo de energia eléctrica na Iluminação Pública por habitante 
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Crescimento médio anual: 4,2%

A iluminação do Concelho de Sintra é garantida por cerca de 40 000 lâmpadas, sendo as 
mais utilizadas as de Vapor de Mercúrio (VM), seguido pelas lâmpadas de Vapor de 
Sódio de Alta Pressão (VSAP). As potências das lâmpadas de vapor de mercúrio 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  52/180 

utilizadas são de 50, 80, 125 W. O parque de iluminação encontra-se obsoleto e 
degradado. As luminárias são do tipo aberto com reflectores de baixo rendimento. Os 
valores iluminotécnicos são inadequados para os locais e diferentes actividades. 

O consumo das lâmpadas de VM existentes no Concelho encontra-se na tabela seguinte. 

Tabela 16 - Consumo das Lâmpadas de Mercúrio existentes no Concelho 

Tipo de Lâmpada Consumo (kWh) 

VM (50W) 3314 800 
VM (80W) 616 000 
VM (125W) 2 677 00 

Total 6 608 400 

Dada a situação do parque de iluminação do Concelho, a Câmara Municipal de Sintra 
criou um plano de intervenção que denominou como “Mais Luz em Sintra”. Este plano 
teve início em Dezembro de 2003 e foi concluído no final de 2005. 

Os principais objectivos deste plano, foram substituir todo o equipamento obsoleto 
existente na via pública e dotar o Concelho com uma Iluminação Pública eficiente e de 
qualidade. 

Este plano passou por substituir 24 000 luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de 
mercúrio por novos equipamentos com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão o 
que corresponderá a 55% da iluminação pública do Concelho remodelada. 

Os equipamentos adoptados foram os seguintes: 

• Lâmpadas com maior eficiência luminosa (VSAP de 105 lm/W e VM de 50 
lm/W); 

• Reflectores com optimização de distribuição fotométrica; 

• Luminárias fechadas; 

• Limitação de encadeamento colocando nas luminárias vidros planos, o que 
irá permitir também, uma menor depreciação. 

Após a intervenção do plano “Mais Luz em Sintra”, os consumos com os novos 
equipamentos, serão: 

Tabela 17 - Consumo após intervenção do Plano “Mais Luz em Sintra” 

Tipo de Lâmpada Consumo (kWh) 

VSAP (100W) 7 200 000 
VSAP (150W) 3 600 000 

Total 10 800 000 

O aumento verificado no consumo de energia eléctrica após a intervenção é de 63,4 %. 
Tal aumento justifica-se pelo alargamento do número de pontos de luz, pela utilização 
das lâmpadas de vapor de sódio de maior potência, mas mais eficientes. 
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Deve-se realçar que para garantir a mesma qualidade de luminosidade que se obtém 
com estas lâmpadas, seria necessário aumentar o número de pontos de luz, caso se 
usassem lâmpadas menos eficientes como são as de vapor de mercúrio, o que resultaria 
num aumento do consumo de energia eléctrica ainda mais elevado. 
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IX. CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA 

1. Evolução do Consumo de Energia no Sector Doméstico 

As estatísticas publicadas sobre consumo de energia no sector doméstico restringem-se 
apenas à energia eléctrica (Fonte: EDP) e ao gás natural (Fonte: LisboaGás). Os valores 
de consumo das restantes formas de energia (Combustíveis, Gás, Biomassa) foram 
obtidos através de inquéritos à população residente no Concelho. 

A tabela seguinte mostra a evolução do consumo de energia eléctrica per capita no 
Concelho de Sintra, no sector doméstico, nos anos de 1991, 1995, 2001 e 2004. 

Tabela 18 - Evolução do consumo doméstico de energia eléctrica no Concelho de Sintra 

Ano Consumo de energia eléctrica no 
sector doméstico (MWh) 

Consumo de energia eléctrica no sector 
doméstico (kWh/hab) 

1991 184 589 707,4 
1995 219 894 727,2 
2001 353 474 971,8 
2004 395 161 965,0 

Graficamente, estes valores podem ser apresentados da seguinte forma: 

Gráfico 14 - Evolução do consumo de energia eléctrica no sector doméstico, per capita 
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Crescimento médio anual: 2,4%

 
A tabela seguinte mostra a evolução do consumo de gás natural no sector doméstico, 
entre 1999 e 2004.De referir que a introdução do Gás Natural no Concelho de Sintra 
dá -se a partir de 1999. 

Tabela 19 - Evolução do Consumo de Gás Natural no Sector Doméstico 

Ano Consumo de Gás Natural (GWh) Consumo de Gás Natural (kWh/hab) 

1999 11,1 32,2 
2000 29,1 81,5 
2001 48,5 133,2 
2004 92,1 224,8 
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Graficamente, estes valores podem ser apresentados da seguinte forma: 

 

Gráfico 15 - Evolução do Consumo de Gás Natural no Sector Doméstico 
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Crescimento médio anual: 47,5%

 
Todo o estudo do consumo de energia no sector doméstico foi baseado num inquérito 
cujo alvo foi a população de Sintra e especialmente os agregados familiares. Foram 
efectuados 1 400 questionários, correspondendo a 1% das famílias de Sintra, tendo sido 
considerados 1 361 questionários válidos. 

O inquérito foi elaborado pela AMES tendo depois sido adaptado pelo Centro de 
Estudos de Opinião da Universidade Católica (CESOP) para tratamento automático. 

Os trabalhos de campo foram realizados de 3 a 20 de Julho de 2004, por 73 estudantes 
universitários, colaboradores habituais do CESOP, que receberam formação específica 
por parte da AMES para este tipo de trabalho, sendo supervisionados por 20 
coordenadores. O erro máximo da amostra com um grau de confiança de 95 % é de 
± 2,7 %. 

Foram definidos 17 pontos de amostragem situados nas várias freguesias do Concelho 
de Sintra em que o total de inquéritos realizados em cada freguesia foi proporcional ao 
número de famílias que nela vivem em relação ao total do Concelho, tendo como base 
os resultados dos Censos 2001. 

Existem em Sintra, segundo os últimos Censos 2001, 131 986 famílias. A população 
total do Concelho era de 363 749 pessoas. 

A selecção do inquirido foi feita escolhendo, entre as pessoas do alojamento aquela que 
mais frequentemente trata das questões relacionadas com os pagamentos das facturas de 
energia. 

O inquérito foi composto por 56 questões com 256 hipóteses de resposta, divididos por 
sete temas: Caracterização física e estrutural da habitação, conforto térmico da 
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habitação, consumos de energia (gás, energia eléctrica, lenha, carburantes), consumos 
de água, equipamentos consumidores de energia existentes na habitação, hábitos de 
mobilidade, caracterização da família e do seu rendimento. 

 Consumo de Energia Eléctrica 

No mês de Abril de 2004, 21% das famílias residentes no Concelho de Sintra, pagaram 
ao fornecedor de energia eléctrica um valor entre os 26 € e 35 €, como se pode observar 
no gráfico seguinte. O valor médio do Concelho foi de aproximadamente 45 €. 

Gráfico 16 - Distribuição do valor da factura de energia eléctrica referente ao mês de Abril de 2004 pelas 
famílias residentes no Concelho de Sintra 
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Assim, a estimativa do consumo de energia eléctrica no sector doméstico no mês de 
Abril de 2004, foi de 5 893 601 €/mês, o que corresponde a um consumo de 
aproximadamente 33,9 GWh/mês. 

Este valor foi calculado, tendo como base o valor unitário de 0,17 €/kWh, fornecido 
pela DGGE na brochura “Preços da Energia, nº45” para o mês de Maio de 2004 
acrescido do aumento de 2,1 % no preço unitário da energia eléctrica verificado de 2003 
para 2004 (total de 0,1736 €/kWh). 

Assim, em média cada família do Concelho de Sintra consome mensalmente 
257 kWh/mês/família obtendo-se por habitante do Concelho, um consumo de 
93,3 kWh/mês/pessoa (1 120 kWh/ano/pessoa no ano de 2004). 

Segundo os dados fornecidos pela EDP/DGGE, o consumo de energia eléctrica no 
sector doméstico no Concelho de Sintra no ano de 2004 foi de 395,16 GWh, o que 
representa uma média de 32,9 GWh/mês. 

Segundo o inquérito, o valor da estimativa do consumo de energia eléctrica para o ano 
de 2004 no sector doméstico foi de 33,9 GWh/mês, 2,9 % superior ao valor obtido com 
base nos dados facultados pela EDP/DGGE. 
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  Equipamentos Consumidores de Energia 

Segundo o inquérito, 86,4 % das famílias do Concelho de Sintra possuem frigorífico 
simples ou com congelador incorporado (combinado), 35,6 % possuem computador e 
23,1% têm congelador. 

Quanto aos equipamentos, grandes consumidores de energia eléctrica como são a 
máquina de lavar roupa (MLR), a máquina de secar roupa (MSR) e a máquina de lavar 
loiça (MLL) a taxa de posse é respectivamente 84,2 %, 19 % e 31 %. 

No gráfico seguinte, apresentam-se os valores obtidos para a taxa de posse dos vários 
equipamentos, através do inquérito realizado no Concelho de Sintra, e também os 
valores referidos num estudo realizado pela ADENE ao sector doméstico, publicado na 
brochura “Eficiência Energética em Equipamentos e Sistemas Eléctricos no Sector 
Residencial”. 

 

Gráfico 17 - Percentagem dos equipamentos existentes nas famílias inquiridas 
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A máquina de lavar a roupa (MLR) é usada duas vezes por semana por 29,3 % das 
famílias, sendo a média das famílias de 3,2 utilizações por semana. 
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Gráfico 18 - Número de utilizações semanais da máquina de lavar roupa 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6 7 > 7

Número de Utilizações

P
er

ce
nt

ag
em

 S
im

pl
es

 
A máquina de secar roupa (MSR) é usada uma vez por semana por 26,3 % das famílias 
sendo a média de utilização segundo o inquérito de 2 utilizações por semana. 

 

Gráfico 19 - Número de utilizações semanais da máquina de secar roupa 
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A máquina de lavar louça (MLL) é usada uma vez por semana por 18,8 % das famílias, 
sendo a média das famílias inquiridas de 2,9 utilizações por semana. 
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Gráfico 20 - Número de utilizações semanais de lavar louça 
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Segundo o estudo já mencionado realizado pela ADENE, uma utilização da máquina de 
lavar roupa três vezes por semana, tem um consumo anual de 202,8 kWh/ano. A 
máquina de lavar louça com um uso semanal de quatro vezes, consome anualmente 
291,2 kWh/ano. A máquina de secar roupa, com 2 utilizações semanais, tem um 
consumo anual de 374,2 kWh/ano. Usando estes valores e conhecendo a taxa de posse 
destes equipamentos nas famílias de Sintra consegue-se calcular o consumo anual destes 
equipamentos no sector doméstico do Concelho (tab.20) O frio de conservação tem um 
consumo médio anual de 550 kWh/ano e a iluminação um consumo médio anual de 
370 kWh/ano. 

Todos estes valores encontram-se resumidos na tabela seguinte. 

Tabela 20 - Quadro com os consumos dos principais equipamentos consumidores de energia 

Tipo de Equipamento Nº de Ciclos 
Semanais 

Consumo por 
Ciclo 

(kWh/ciclo)�F

6 
Consumo Médio 
Anual (kWh/ano) 

MLR 3 1,3 182,2 
MLL 4 1,4 65,5 
MSR 2 3,6 71,1 
Frio de Conservação5 -  550 
Iluminação5 -  370 

Consumo Global 1 238,8 

 

A distribuição do consumo de energia pelos equipamentos encontra-se representada no 
gráfico seguinte. 

 

                                                 
6 Valores obtidos através do estudo da ADENE 
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Gráfico 21 - Distribuição dos consumos de energia anuais pelos diferentes usos finais, num total de   
3048 kWh/família/ano 
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A categoria “Outros” com 60 % tem uma forte contribuição no valor final da factura de 
energia eléctrica por englobar, para além dos simples equipamentos domésticos de 
baixo consumo, os equipamentos de grande consumo como são os de aquecimento e 
arrefecimento ambiente. 

As lâmpadas fluorescentes compactas que apresentam uma elevada eficiência luminosa. 
(comparativamente com as lâmpadas incandescentes, apresentam um consumo 
energético 5 a 6 vezes inferior e um tempo médio de vida que pode atingir as 
15 000 horas, cerca de 15 vezes superior às lâmpadas incandescentes) está presente em 
apenas 31,4 % das habitações de Sintra. Das famílias que possuem lâmpadas 
fluorescentes compactas apenas 31 % possui cinco ou mais lâmpadas, 30 % três ou 
quatro e 39 % uma ou duas. 

Gráfico 22 - Tipos de lâmpadas usadas nas habitações do Concelho de Sintra 
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Gráfico 23 - Percentagem do número de lâmpadas de alto rendimento 
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 Consumo de Gás 

Das famílias residentes no Concelho de Sintra, 99,8 % usa gás nas suas habitações e 
apenas 0,2 % não o utiliza. O gás é normalmente utilizado para a confecção de 
alimentos, para o aquecimento de águas quentes sanitárias e, eventualmente, para o 
aquecimento ambiente. De notar, que em qualquer uma destas utilizações finais, o gás 
sofre a concorrência de outras formas de energia, nomeadamente da energia eléctrica. 

Das famílias que utilizam gás, 47,7 % usam gás canalizado nas suas habitações e 
52,3 % gás de garrafa. O total estimado de consumo de gás em Sintra ascendeu a 
377 GWh/ano com um custo de 31,1 M€/ano, correspondendo a um custo médio 
unitário de 8,25 ¢€/kWh. 

No gráfico seguinte, pode observar-se a percentagem de consumidores por tipo de 
serviço de gás. 

Gráfico 24 - Percentagem de consumidores por tipo de serviço de gás consumido no Concelho de Sintra 
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O maior consumo de gás verifica-se nas famílias que consomem nas suas habitações 
garrafas de 13 kg de gás butano correspondendo 45,6 %. Cada família consome em 
média 1,6 garrafas por mês despendendo para o efeito 22,03 €/mês. Em termos 
energéticos, o consumo anual de gás butano nas famílias de Sintra corresponde a 
193 GWh/ano. 

O consumo de gás propano em garrafas de 45 kg é efectuado em 2,1 % das famílias. 
Cada família consome em média 1 garrafas por mês despendendo para o efeito 
56 €/mês. Em termos energéticos, o consumo anual de gás propano em garrafas nas 
famílias de Sintra corresponde a 23,6 GWh/ano. 

O consumo de gás propano em garrafas pequenas de 11 kg é efectuado em 4,6 % das 
famílias. Cada família consome em média 1,7 garrafas por mês despendendo para o 
efeito 22,3 €/mês. Em termos energéticos, o consumo anual de gás propano em garrafas 
pequenas nas famílias de Sintra corresponde a 20,9 GWh/ano. 

O gás propano canalizado é utilizado por 15,4 % das famílias. O consumo médio 
mensal é de 14,4 kg/família/mês correspondendo a um custo de 16,13 €/família/mês. O 
consumo anual deste tipo de serviço de gás foi de 45,3 GWh/ano. 

O consumo de gás natural verifica-se em 32,1 % das famílias. O consumo médio mensal 
é de 17,6 m3/família/mês correspondendo a um custo de 13,95 €/família/mês. O 
consumo anual deste tipo de serviço de gás foi de 94,4 GWh/ano. 

Na figura seguinte, pode observar-se a percentagem dos consumos anuais totais no 
Concelho de Sintra, dos vários tipos de serviço de gás. 

Gráfico 25 - Consumo anual de gás em GWh no Concelho de Sintra 
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Na figura seguinte, encontra-se a distribuição dos custos anuais pelos diferentes tipos de 
gás. 
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Gráfico 26 - Custos anuais com o consumo de gás no Concelho de Sintra num total de 31 M€/mês. 
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Na figura seguinte, encontram-se os valores unitários do kWh dos diferentes tipos de 
serviços de gás (inclui-se o valor do IVA e a taxa de serviço respectivos ao ano de 
2004). É no gás propano que as famílias mais despendem por kWh, e o gás natural é 
onde se encontra o valor unitário mais baixo. 

 

Gráfico 27 - Valores unitários do kWh dos diferentes tipos de gás 
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 Consumo de Carburantes 

No que respeita ao consumo de carburantes para accionar veículos de transporte, 14% 
das famílias dizem utilizar gasóleo e 39,3 % dizem utilizar gasolina. Os gastos 
referentes ao mês de Abril de 2004 variaram até 600 €, com destaque para o intervalo 
compreendido entre 70 e 100 € para o gasóleo e entre 80 e 130 € para a gasolina. Assim, 
o valor médio para as famílias que consomem gasóleo é de 86 € e para as famílias que 
consomem gasolina é de 146 €/mês. 

 

Gráfico 28 - Distribuição por família do valor da factura do consumo de gasóleo ou GPL no mês de Abril 
de 2004 
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Gráfico 29 - Distribuição por família do valor da factura do consumo de gasolina no mês de Abril de 

2004 
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 Consumo de Energia 

O inquérito realizado permitiu estimar o consumo de três tipos de energia: eléctrica, gás 
e carburantes (gasolina e gasóleo rodoviários). 

Assim, realizou-se uma análise de comparação dos custos com energia com o 
rendimento de cada agregado familiar, com o objectivo de avaliar o peso da factura da 
energia no rendimento familiar. Esta análise baseou-se em quatro realidades tipificadas: 
uma para as famílias que têm apenas gastos com a energia eléctrica e com gás; outro 
para as famílias que têm gastos com a energia eléctrica, mais gás e gasolina; outro para 
as famílias que têm gastos com energia eléctrica, gás e gasóleo e por fim uma última 
realidade que representa o gasto médio das famílias de Sintra. 

Verifica-se que é no consumo de carburantes que as famílias de Sintra despendem mais 
dinheiro, correspondendo 52 % dos gastos em energia, 42 % para a gasolina e 10 % para 
o gasóleo. Para o valor final da factura energética familiar, a energia eléctrica e o gás 
contribuem cada um, com 32 % e 16 % respectivamente, tal como se observa na figura 
seguinte. 

Gráfico 30 - Distribuição dos Custos por tipo de energia nas famílias no Concelho de Sintra 
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Cruzando o valor da factura de energia com o rendimento mensal total das famílias do 
Concelho de Sintra, consegue-se calcular a contribuição da factura de energia no 
rendimento das famílias. A média de gastos em energia por cada família do Concelho de 
Sintra é de aproximadamente 161 €/mês, o que corresponde a uma parcela de 12,7 % do 
rendimento médio de cada família. 

Se considerarmos apenas as famílias que consomem gasolina, que correspondem a 40 % 
da população, a contribuição da factura de energia no rendimento das famílias aumenta 
para 18,6 %. 
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Por outro lado, se considerarmos as famílias que consomem gasóleo, 15,6 % da 
população, esta contribuição é de 13,8 % no valor do rendimento do agregado familiar. 
No gráfico da figura seguinte são apresentadas as diversas realidades familiares 
distribuídas por classes de rendimento. 

Gráfico 31 - Esforço da parcela da energia face ao rendimento familiar 
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Este gráfico permite avaliar o esforço relativo ao rendimento de cada família com o 
consumo de energia. À medida que subimos na classe de rendimento, este esforço é 
cada vez menor. Para as famílias de rendimento mais elevado (superior a 5 000 €/mês), 
este esforço é inferior a 5 % do rendimento do agregado familiar, apesar do seu 
consumo físico ser superior. 

As famílias com um rendimento inferior a 500 €/mês, 19,4 % da população de Sintra, 
são aquelas em que o valor da factura de energia, mais “pesa” no rendimento mensal. 
Este esforço relativo ao rendimento é em média de 21,8 % para os gastos com energia 
eléctrica e gás, atingindo o valor de 36 %, para as famílias de rendimentos mais baixos e 
que consomem energia eléctrica, gás e gasóleo. 

Para as famílias que não tenham modos próprios motorizados, sem consumos de 
carburantes (gasolina e gasóleo rodoviário) e com rendimentos inferiores a 500 €/mês 
têm uma factura de energia que corresponde a 17,4 % do rendimento. 

Na figura seguinte, encontramos os custos para cada tipo de energia, distribuídos pelas 
diversas classes de rendimento. Verifica-se que à medida que subimos na escala de 
rendimento, os valores absolutos dos consumos de energia aumentam, apesar da 
diminuição do esforço relativo no orçamento familiar. 
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Gráfico 32 - Custos da energia vs. Rendimento mensal líquido por família 
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Na figura seguinte, representa-se a distribuição dos custos com a energia numa família 
com um rendimento líquido mensal entre os 505 e 900 €. Este intervalo de rendimento é 
o predominante no Concelho de Sintra, correspondendo a 34 % da população. Assim, 
estas famílias têm um gasto mensal que corresponde a 20 % ao consumo de gás, 39 % 
ao consumo de energia eléctrica e 41 % ao consumo de combustíveis, 35 % para a 
gasolina e 6 % para o gasóleo respectivamente. 

Gráfico 33 - Custos médios com a energia numa família com rendimento mensal líquido entre 505 e 900€ 
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 Consumo de Lenha 

Em Sintra, verifica-se que 15 % das famílias consomem lenha, o que corresponde a 
cerca de 20 000 famílias no total do Concelho. Admite-se que praticamente a totalidade 
da lenha seja consumida para fornecer energia ao aquecimento ambiente. Mais de 
metade das famílias que consomem lenha vivem em apartamentos, apesar de 
corresponder a apenas 10 % do total de famílias que aí habitam. Mais de 1/3 das 
famílias que habitam em vivendas consomem lenha, correspondendo a cerca de 7 000 
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famílias. Das cerca de 20 000 famílias que consomem lenha 82% afirma ter consumido 
menos de 1 tonelada em 2003, 15% entre 1 e 3 toneladas, e apenas 3% consumiu mais 
de 3 toneladas de lenha, como se pode observar na figura seguinte 

Gráfico 34 - Quantidade de lenha consumida no ano de 2004 
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Assim, fazendo uma análise por defeito, estima-se que se tenham consumido cerca de 
16 000 toneladas de lenha no Concelho de Sintra em 2003 só no sector doméstico. 
Quanto ao consumo de lenha por rendimento do agregado familiar verifica-se que o 
consumo entre 1 e 3 toneladas aumenta com o aumento do rendimento, no entanto os 
3% de famílias que afirmam consumir acima das 3 toneladas têm rendimentos inferiores 
a 500 €. 

Gráfico 35 - Distribuição da quantidade de lenha consumida de acordo com o rendimento do agregado 
familiar 
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Das famílias que consomem lenha 69% compra a lenha pronta a ser utilizada enquanto 
que 28% prefere apanhar a própria lenha. 

 

Gráfico 36 - Origem da lenha consumida 
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Com o aumento do rendimento do agregado familiar diminui a percentagem de famílias 
que apanha a sua própria lenha e aumenta o número de famílias que opta por comprá-la, 
como se pode observar na figura seguinte. 

 

Gráfico 37 - Distribuição da origem da lenha de acordo com o rendimento do agregado familiar 
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Verifica-se que 3% do total de famílias utiliza fogões de sala, salamandras ou lareiras 
fechadas como equipamento de combustão de biomassa, enquanto que 11% recorrem a 
lareiras abertas. 
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Gráfico 38 - Tipo de equipamento utilizado para aquecimento ambiente nas famílias que consomem 
lenha 
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Assim, das famílias que consomem lenha, 22% utilizam fogão de sala, salamandra ou 
lareira fechada como equipamento de combustão, enquanto que 78% ainda utilizam 
lareiras abertas, como se pode observar na figura seguinte. 

 

Gráfico 39 - Equipamento de combustão das famílias que utilizam lenha 
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Atendendo a que o rendimento de combustão em lareira aberta é de apenas 13%, 
verifica-se que a combustão da biomassa pode melhorar em muito a sua eficiência se a 
sua combustão for realizada em equipamentos adequados, cujo rendimento pode ser 
superior a 50%. O rendimento de um bom fogão ou salamandra pode ser de 65%, 
portanto 5 vezes superior à maioria das condições de queima de biomassa em Sintra. 
Assim a promoção do uso eficiente da biomassa é tão ou mais importante que o próprio  
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uso desta forma de energia. Só assim, a biomassa terá uma importância significativa no 
balanço energético municipal. 

2. Evolução do Consumo de Energia nos Serviços Públicos 

O consumo de energia eléctrica (Fonte: EDP) nos serviços públicos per capita, do 
Concelho é apresentado na tabela seguinte. 

Tabela 21 - Evolução do Consumo de energia eléctrica nos Serviços Públicos no Concelho 

Ano 
Consumo de energia eléctrica nos 

Serviços Públicos (GWh) 
Consumo de energia eléctrica nos 

Serviços Públicos (kWh/hab) 

1991 14,9 57,2 
1995 27,4 90,5 
2001 44,8 123,1 
2004 58,3 142,4 

Graficamente estes valores podem ser representados da seguinte forma: 

Gráfico 40 - Evolução do Consumo de Energia Eléctrica per capita, nos Serviços Públicos 
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Crescimento médio anual: 7,3%

 
3. Evolução do Consumo de Energia na Agricultura, Serviços e Indústria 

O consumo total de energia (energia eléctrica, combustíveis líquidos, gasosos e sólidos) 
por ano, nos sectores Agricultura, Indústria e Serviços do Concelho de Sintra é 
apresentado na tabela seguinte: 

Tabela 22 - Evolução do Consumo de energia na Agricultura, Indústria e Serviços no Concelho de Sintra 

Em seguida, faz-se uma análise mais pormenorizada dos consumos de energia nos 
sectores da Agricultura, Serviços e Indústria. 

Ano Consumo de energia nos sectores 
Agricultura, Indústria e Serviços (GWh) 

Consumo de energia nos sectores 
Agricultura, Indústria e Serviços (kWh/hab)

1991 432,1 1 655,8 
1995 633,3 2 094,6 
2001 839,1 2 306,7 
2004 943,4 2 303,9 
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 Agricultura 

O consumo per capita de energia eléctrica (Fonte: EDP) no sector da Agricultura, teve 
no período em análise um crescimento médio anual de 0,4 % (para o cálculo deste 
crescimento foi desprezado o valor de 1991 visto ter sido considerado um ano atípico), 
como se pode observar no gráfico seguinte. 

Gráfico 41 - Evolução do Consumo de Energia Eléctrica per capita, no Sector Agricultura 
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 Serviços 

Ao passo que o consumo per capita de energia eléctrica (Fonte: EDP) no sector dos 
Serviços, teve no período em análise um crescimento médio anual de 4,8 % (para este 
cálculo desprezou-se o ano de 1991 por se considerar um ano atípico). 

Gráfico 42 - Evolução do Consumo de Energia Eléctrica per capita, no Sector dos Serviços 
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Em relação ao consumo de gás natural por habitante, os dados fornecidos pela 
LisboaGás, permitiram calcular um crescimento médio anual de 32,8 % para os anos de 
1999 até 2004 associado ao Projecto de Introdução do Gás Natural em Portugal. 

Tabela 23 - Evolução do Consumo de Gás Natural no sector dos Serviços 

Ano Consumo de Gás Natural (GWh) Consumo de Gás Natural, per 
capita (kWh/hab) 

1999 6,3 18,1 
2000 19,1 53,4 
2001 20,7 56,9 
2004 30,7 75,0 

 

Gráfico 43 - Evolução do Consumo de Gás Natural no Sector dos Serviços 
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Para uma caracterização mais pormenorizada deste sector, foram analisados os dados 
obtidos através da Câmara Municipal de Sintra. 

Tabela 24 - Número de Sedes Sociais existentes no Concelho de Sintra, por subsector 

Subsector N.º de Estabelecimentos % 
Serviços 96 9,3 
Hotéis, Restaurantes e Afins 177 17,1 
Bancos e Seguradoras 10 1,0 
Administração e Serviços Públicos 40 3,9 
Educação 346 33,4 
Saúde 76 7,4 
Estabelecimentos Desportivos 269 26,0 
Casas de Espectáculo e Clubes 12 1,2 
Forças Armadas 9 0,9 

TOTAL 1 035 100,0 

 

Obtém-se graficamente, a seguinte distribuição: 
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Gráfico 44 - Distribuição do número de estabelecimentos por subsector de actividade 
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Da análise dos dados recolhidos conclui-se que o sector Educação é o mais representado 
com 33,4% do total de estabelecimentos (em que 99,7% do total são estabelecimentos 
de ensino não superior e 0,3% de estabelecimentos de ensino superior). 

Os Estabelecimentos Desportivos representam 26,0% do total, divididos em 
estabelecimentos com piscina e sem piscina, conforme o gráfico seguinte. 

 

Gráfico 45 - Distribuição do número de estabelecimentos desportivos pela existência ou não de piscina 
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Em terceiro lugar, aparece o sector que agrega os Hotéis, Restaurantes e afins com 
17,1%. 
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Gráfico 46 - Distribuição do número de estabelecimentos por subsector dos hotéis, restaurantes e afins 
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O quarto subsector mais representado é o subsector Serviços com 9,3% do total de 
estabelecimentos, como se pode observar no gráfico seguinte. 

Gráfico 47 - Distribuição do número de estabelecimentos pelo subsector Serviços 
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 Indústria 

O consumo per capita de energia eléctrica (Fonte: EDP) no Sector Industrial, teve no 
período em análise um crescimento médio anual de -2,1 %, não considerando o ano de 
1991, uma vez que dado não é suficientemente fidedigno, como se pode observar no 
gráfico seguinte.  
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Gráfico 48 - Evolução do Consumo de Energia Eléctrica per capita, no Sector da Indústria 
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Na indústria, o consumo de gás natural (Fonte: LisboaGás) por habitante, teve um 
crescimento médio anual de 47,8 %, para os anos de 1999 até 2004. 

Tabela 25 - Evolução do Consumo per capita de Gás Natural no Sector Industrial Concelho de Sintra  

Ano Consumo de Gás Natural (GWh) Consumo de Gás Natural, per capita 
(kWh/hab) 

1999 12,5 36,2 
2000 67,7 189,8 
2001 79,3 217,9 
2004 104,6 255,4 

 

Gráfico 49 - Evolução do Consumo per capita de Gás Natural no Sector da Indústria 
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Para uma caracterização mais pormenorizada do sector industrial do Concelho de Sintra, 
foram analisados dados fornecidos pela Câmara Municipal de Sintra. 

Os dados disponibilizados dizem respeito apenas aos Parques Industriais do Concelho. 
São eles, Abrunheira, Armes, Massamá, Negrais, Sabugo e Sacotes – Barrosa, não 
estando abrangidas as Indústrias que se encontram fora desses Parques. 

A informação obtida foi organizada e tratada de acordo com as Divisões do Código de 
Actividades Económicas (CAE) do Instituto Nacional de Estatística (INE). Nas tabelas 
seguintes apresenta-se a análise global dos dados por número de empresas e n.º de 
trabalhadores. 

Tabela 26 - Número de empresas/entidades presentes nos Parques Industriais organizadas por CAE 

Divisão do 
CAE 

N.º 
Empresas % Nomenclatura da Divisão do CAE 

15 12 3,4% Alimentar e Bebidas 
17 2 0,6% Fabricação de Têxteis 
20 9 2,5% Madeira e Cortiça (Excepto Mobiliário) 
21 3 0,8% Pasta, Papel e Cartão 
22 16 4,5% Edição, Impressão e Reprodução 
24 19 5,4% Produtos Químicos 
25 6 1,7% Borracha e Matérias Plásticas 
26 14 4,0% Produtos Minerais Não Metálicos 
27 1 0,3% Indústria Metalúrgica de Base 
28 36 10,2% Produtos Metálicos (Excepto Máquinas) 
29 7 2,0% Máquinas 
31 2 0,6% Máquinas e Aparelhos Electrónicos 
32 1 0,3% Equipamentos e Aparelhos de Rádio, Televisão e Comunicação 
36 2 0,6% Mobiliário 
40 1 0,3% Produção e Distribuição de Electricidade, gás e vapor 
45 11 3,1% Construção 
50 38 10,7% Comércio de Veículos Automóveis 
51 127 35,9% Comércio por grosso 
52 13 3,7% Comércio a retalho 
55 3 0,8% Alojamento e restauração 
60 7 2,0% Transportes terrestres 
63 1 0,3% Agências de Viagens e outras Actividades de Apoio Turístico 
64 3 0,8% Correios e Telecomunicações 
65 1 0,3% Intermediação Financeira (Excepto seguros) 
70 2 0,6% Actividades Imobiliárias 
72 1 0,3% Actividades Informáticas e conexas 
74 7 2,0% Outras actividades de serviços 
75 1 0,3% Administração Pública 
80 1 0,3% Educação 
90 1 0,3% Saneamento e Limpeza Pública 
91 2 0,6% Actividades Associativas Diversas 
92 4 1,1% Actividades Recreativas, Culturais e Desportivas 

TOTAL 354 100,0%   
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Tabela 27 - Número de Trabalhadores nos Parques Industriais, por Divisão do CAE 

Divisão do CAE N.º Trabalhadores % Nomenclatura da Divisão do CAE 

15 1 778 13,4% Alimentar e Bebidas 
17 348 2,6% Fabricação de Têxteis 
20 136 1,0% Madeira e Cortiça (Excepto Mobiliário) 
21 65 0,5% Pasta, Papel e Cartão 
22 1 095 8,3% Edição, Impressão e Reprodução 
24 1 444 10,9% Produtos Químicos 
25 502 3,8% Borracha e Matérias Plásticas 
26 220 1,7% Produtos Minerais Não Metálicos 
27 20 0,2% Indústria Metalúrgica de Base 
28 1 282 9,7% Produtos Metálicos (Excepto Máquinas) 
29 313 2,4% Máquinas 
31 177 1,3% Máquinas e Aparelhos Electrónicos 
32 251 1,9% Equipamentos e Aparelhos de Rádio, Televisão e Comunicação 
36 32 0,2% Mobiliário 
40 0 0,0% Produção e Distribuição de Electricidade, gás e vapor 
45 304 2,3% Construção 
50 780 5,9% Comércio de Veículos Automóveis 
51 3 182 24,1% Comércio por grosso 
52 526 4,0% Comércio a retalho 
55 49 0,4% Alojamento e restauração 
60 106 0,8% Transportes terrestres 
63 10 0,1% Agências de Viagens e outras Actividades de Apoio Turístico 
64 171 1,3% Correios e Telecomunicações 
65 0 0,0% Intermediação Financeira (Excepto seguros) 
70 0 0,0% Actividades Imobiliárias 
72 55 0,4% Actividades Informáticas e conexas 
74 206 1,6% Outras actividades de serviços 
75 70 0,5% Administração Pública 
80 15 0,1% Educação 
90 6 0,0% Saneamento e Limpeza Pública 
91 0 0,0% Actividades Associativas Diversas 
92 80 0,6% Actividades Recreativas, Culturais e Desportivas 

TOTAL 13 223 100,0%   

 

Os dados recolhidos são seguidamente apresentados na forma de gráfico, onde se optou 
por apenas colocar as Divisões do CAE mais significativas. 
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Gráfico 50 - Distribuição por actividade, das principais indústrias presentes nos Parques Industrias do 
Concelho, num total de 354 Indústrias. 
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Gráfico 51 - Trabalhadores presentes nos Parques Industriais do Concelho 
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Da análise dos dados recolhidos conclui-se que o sector do comércio é o sector mais 
representativo, com cerca de 50,3% do total das empresas sedeadas nos Parques 
Industriais. Em termos industriais, o sector mais representado é o das Indústrias de 
Produtos Metálicos (excepto Máquinas) com 10,2%, logo seguido pelas Indústrias de 
Produtos Químicos com 5,4%. 

Quando se analisam os dados em termos de trabalhadores por divisão de CAE, os 
valores variam consideravelmente, visto que o Sector Comércio é o mais representativo 
no entanto é o que tem menos trabalhadores (34%). A Indústria de Produtos 
Alimentares representa 13,4% do total de trabalhadores (apesar de apenas representar 
3,4% do total de empresas) e a Indústria de Produtos Químicos representa 10,9% do  



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  80/180 

total de trabalhadores (apesar de apenas representar 5,4% do total de empresas). Após a 
análise dos dados e do gráfico, pode-se concluir que não existe nenhuma Indústria mais 
representativa do Concelho, existindo antes uma grande variedade de indústrias e 
empresas de comércio e serviços. 

4. Análise Global à Evolução do Consumo de Energia Eléctrica e Gás Natural 
dos Diferentes Sectores 

Elaborando uma análise global à Evolução do Consumo de Energia Eléctrica e Gás 
Natural dos Diferentes Sectores, temos que: 

Gráfico 52 - Evolução do Consumo de Energia Eléctrica por Sector de Actividade no período 1991/2004 
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Gráfico 53 - Evolução do Consumo de Gás Natural por Sector de Actividade, no Concelho de Sintra 
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5. Evolução do Consumo de Energia no Concelho 

De seguida apresentam-se as matrizes energéticas calculadas para os anos de 1991, 
1995, 2001 e 2004 e as respectivas representações gráficas. 

 Matriz Energética 1991 

Tabela 28 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Final no ano de 1991 

Sector Público GWh 
1991 Doméstico Transportes

Agricultura, 
Indústria e 
Serviços Ent. 

Públicas
Ilum. 

Pública Total Total % 
Total 

Total 
(grupo) 

EE
 

- 184,6 0 316,8 6,5 8,4 14,9 516,3 38,4 516,3 

Butano 48,9 0,2 21,1 4,9 0 4,9 75,1 

Propano 64,1 0,2 27,6 6,4 0 6,4 98,3 

G
as

os
os

�
F

7  

GN 0 0 0 0 0 0 0 

12,9 173,4 

Fuelóleo 0 0 49,3 1,0 0 1,0 50,3 

Gasóleo 0 278,1 16,4 3,3 0 3,3 297,8 

Gasolinas 0 302,9 0,6 1,8 0 1,8 305,3 

Lí
qu

id
os

6  

Petróleo 0 0 0,3 0 0 0 0,3 

48,7 653,7 

Só
lid

os
 

Lenhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

To
ta

l 

 - 297,6 581,4 432,1 23,9 8,4 32,3 1 343,4 100,0 1 343,4

kWh/hab  - 1 140,4 2 228,0 1 655,9 91,6 32,2 123,8 5 148,1     

 

Gráfico 54 - Matriz Energética para o ano de 1991 
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 Matriz Energética 1995 

Tabela 29 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Final no ano de 1995 

Sector Público GWh 
1995 Doméstico Transportes

Agricultura, 
Indústria e 
Serviços Ent. 

Públicas
Ilum. 

Pública Total Total % 
Total 

Total 
(grupo) 

EE
 

- 219,9 0 356,8 14,6 12,8 27,4 604,1 24,7 604,1 

Butano 131,9 0,4 56,9 13,2 0 13,2 202,4 

Propano 142,3 0,4 61,3 14,2 0 14,2 218,2 

G
as

os
os

�
F

8  

GN 0 0 0 0 0 0 0 

17,2 420,6 

Fuelóleo 0 0 116,2 2,4 0 2,4 118,6 

Gasóleo 0 646,3 38,1 7,6 0 7,6 692,0 

Gasolinas 0 599,7 1,2 3,6 0 3,6 604,5 

Lí
qu

id
os

7  

Petróleo 0 0 3,0 0 0 0 3,0 

58,1 1 418,1

Só
lid

os
 

Lenhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

To
ta

l 

 - 494,1 1246,8 633,5 55,6 12,8 68,4 2 442,8 100,0 2442,8

kWh/hab  - 1 634,1 4 123,4 2 095,1 183,9 42,3 226,2 8 078,8  -  

 

Gráfico 55 - Matriz Energética para o ano de 1995 
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 Matriz Energética 2001 

Tabela 30 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Final para o ano de 2001 

Sector Público GWh 
2001 (Final) Doméstico Transportes

Agricultura, 
Indústria e 
Serviços Ent. 

Públicas
Ilum. 

Pública Total Total % 
Total 

Total 
(grupo) 

EE
 

- 353,5 0 505,8 24,0 20,8 44,8 904,1 27,5 904,1 

GPL 295,6 0,9 127,4 29,5 0 29,5 453,4 

G
as

os
os

�
F

9  

GN 48,5 0 100,0 30,1 0 30,1 178,6 
19,2 631,9 

Fuelóleo 0 0 43,3 0,9 0 0,9 44,2 

Gasóleo 0 938,1 55,2 11,1 0 11,1 1004,4 

Gasolinas 0 653,4 1,3 4,0 0 4,0 658,7 

Lí
qu

id
os

8  

Petróleo 0 0 0,1 0 0 0 0,1 

51,8 1 707,4

Só
lid

os
 

Biomassa 44,5 0 6,1 0 0 0 50,6 1,5 50,6 

To
ta

l 

 - 742,1 1 592,4 839,1 99,4 20,8 120,2 3 294,0 100,0 3 294,0

kWh/hab  - 2 039,8 4 377,6 2 306,7 273,2 57,3 330,5 9 054,6 -  

 

Gráfico 56 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Final para o ano de 2001 
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Tabela 31 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Primária para o ano de 2001 

Sector Público GWh 
2001 (Primária) Doméstico Transportes

Agricultura, 
Indústria e 
Serviços Ent. 

Públicas
Ilum. 

Pública Total Total % 
Total 

Total 
(grupo)

EE
 

- 731,7 0 1046,9 49,6 43,1 92,7 1871,3 43,9 1871,3

GPL 295,6 0,9 127,4 29,5 0 29,5 453,4 

G
as

os
os

�
F

10
 

GN 48,5 0 100,0 30,1 0 30,1 178,50 
14,8 631,9 

Fuelóleo 0 0 43,3 0,9 0 0,9 44,2 

Gasóleo 0 938,1 55,2 11,1 0 11,1 1004,4 

Gasolinas 0 653,4 1,3 4,0 0 4,0 658,7 

Lí
qu

id
os

9  

Petróleo 0 0 0,1 0 0 0 0,1 

40,1 1 707,4

Só
lid

os
 

Biomassa 44,5 0 6,1 0 0 0 50,6 1,2 50,6 

To
ta

l 

 - 1 120,3 1 592,4 1 380,2 125,0 43,1 168,14 4 261,2 100,0 4 261,2

kWh/hab  - 3 079,9 4 377,4 3 794,4 343,7 118,5 462,3 11 713,8  -  

 

Gráfico 57 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Primária para o ano de 2001 
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 Matriz Energética 2004 

Tabela 32 - Matriz Energética para o Consumo de Energia Final para o ano de 2004 

Sector Público GWh 
2004 Doméstico Transportes

Agricultura, 
Indústria e 
Serviços Ent. 

Públicas
Ilum. 

Pública Total Total % 
Total 

Total 
(grupo) 

EE
 

- 395,2 0 530,7 35,6 22,7 58,3 984,2 24,0 984,2 

GPL 439,9 1,4 189,6 43,9 0 43,9 674,8 

G
as

os
os

�
�
F

11
 

GN 92,1 0 135,3 40,7 0 40,7 268,1 
23,9 942,8 

Fuelóleo 0 0 11,8 0,2 0 0,2 12,0 

Gasóleo 0 1154,5 68,0 13,6 0 13,6 1236,1 

Gasolinas 0 710,5 1,4 4,3 0 4,3 716,2 

Lí
qu

id
os

8  

Petróleo 0 0 0,1 0 0 0 0,1 

49,8 1964,4

Só
lid

os
 

Biomassa 47,6 0 6,5 0 0 0 54,1 1,4 54,1 

To
ta

l 

 - 974,7 1866,4 943,4 138,3 22,7 161,0 3 945,5 100,0 3 945,5

kWh/hab  - 2 380,4 4 557,8 2303,9 337,8 55,5 393,3 9 635,3 -  

 

Gráfico 58 - Matriz Energética para o Consumo de Energia no ano de 2004 
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Figura 10 - Fluxograma da procura de energia final no ano de 2004 

 

De uma forma geral o consumo de energia no Concelho de Sintra tem sofrido um 
crescimento de 8,6 % ao ano.  

Gráfico 59 – Evolução do Consumo de Energia no período de 1991 a 2004 
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No que respeita ao consumo de energia eléctrica, este tem sofrido um aumento gradual 
desde 1991, na ordem dos 5% ao ano (veja-se gráfico seguinte). 
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No que diz respeito ao consumo de combustíveis gasosos, é de realçar o período entre 
1993 e 1994 em que o consumo aumentou 125%. O crescimento médio durante os 14 
anos analisados situou-se nos 14% ao ano. 

Gráfico 60 – Evolução do consumo de energia por tipo no período de 1991 a 2004 
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O peso relativo dos combustíveis líquidos tem vindo a decrescer desde 1999, apesar de 
ainda representar perto de 50% do total consumido no ano de referência (2004). 

Gráfico 61 – Evolução do Consumo de energia no período de 1991 a 2004 
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O sector dos transportes é o sector que apresenta um maior consumo energético 
influenciando todas as variações, como se verifica no gráfico seguinte. 
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Gráfico 62 – Evolução do consumo de energia no sector dos transportes no período 1991/2004 
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Gráfico 63 -  Consumo de energia por tipo e por sector no ano de referência, 2004 
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6. Emissões de CO2 

O consumo de energia eléctrica e de combustíveis fósseis tem um impacto sobre a 
atmosfera no que respeita a emissões de CO2.  

Nos gráficos seguintes, apresenta-se a evolução dos consumos totais de energia eléctrica 
(e também para o sector doméstico) e de combustíveis, entre 1991 e 2004. Para além da 
evolução dos consumos, também se apresenta a evolução das emissões de dióxido de 
carbono (CO2) para a atmosfera: 

Gráfico 64 – Evolução dos consumos de energia eléctrica e correspondentes emissões de CO2 
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Gráfico 65 - Consumo de Combustíveis per capita e respectivas emissões de CO2 para a atmosfera 
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X. RECURSOS ENDÓGENOS 
A Directiva Comunitária 2001/77/CE, de 27 de Setembro, relativa à produção de 
energia eléctrica a partir de fontes renováveis estipula que, para Portugal, 39% de 
energia eléctrica produzida em 2010 seja de origem renovável e a Directiva Comunitária 
2003/30/CE, de 8 de Maio, recentemente transposta para o DL nº 62/2006 de 21 de 
Março preconiza que até 2005 os Estados Membros substituam 2%, e até 2010 5,75% 
dos combustíveis de origem fóssil por biocombustíveis no sector dos transportes 
rodoviários. 

1. Biomassa 

1.1 Fonte 
A floresta é uma riqueza que interessa preservar do ponto de vista ambiental e socio-
económico, uma vez que representa um activo importante, quer na criação de emprego, 
quer como fornecedor de matéria-prima, quer ainda como purificador do ar e reciclador 
de oxigénio. Este recurso renovável é uma mais valia que necessita de uma gestão 
adequada de modo a garantir a sua valorização e renovação sustentável. 

Através da fotossíntese, as plantas capturam energia do sol e transformam em energia 
química. Esta energia pode ser convertida em energia térmica e/ou energia eléctrica. As 
fontes orgânicas que são usadas para produzir energias usando este processo são 
chamadas de biomassa. 

A biomassa é definida, de acordo com a Directiva 2001/77/CE, como: “a fracção 
biodegradável de produtos e resíduos da agricultura (incluindo substâncias vegetais e 
animais), da floresta e das indústrias conexas, bem como a fracção biodegradável dos 
resíduos industriais e urbanos”. 

A biomassa para fins energéticos pode ser caracterizada em três grandes categorias: 

• Biomassa "seca" (sólida): engloba a biomassa florestal (madeira, resíduos 
florestais e resíduos provenientes da indústria da madeira), a biomassa da 
agricultura (resíduos da poda, casca de frutos secos, casca de arroz, escamas de 
pinha, bagaço de azeitona, etc.) e as lamas de ETARs; 

• Biomassa "húmida" (biogás): algas marinhas, estrumes, líquidos residuais 
orgânicos, efluentes agro-pecuários, agro-industriais e urbanos; 

• Biomassa "líquida" (biocombustível): existe uma série de biocombustíveis 
líquidos com potencial de utilização, todos com origem em "plantações 
energéticas": 

• Biodiesel (éter metílico): obtido principalmente a partir de óleos de colza e de 
girassol ou óleos vegetais usados, através do processo químico de 
transesterificação. 

• Etanol: é o mais comum dos álcoois e caracteriza-se por ser um composto 
orgânico, incolor, volátil, inflamável, solúvel em água, com cheiro e sabor 
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característicos. Produzido a partir da fermentação de hidratos de carbono 
(açúcar, amido, celulose), com origem em culturas como a cana-de-açúcar ou 
por processos sintéticos. 

• Metanol: os processos de produção mais comuns são de síntese a partir do gás 
natural, ou ainda a partir da madeira através de um processo de gaseificação. 

A valorização da biomassa para produção de energia é uma forma de controlar as 
emissões de CO2 para a atmosfera, uma vez que a quantidade de CO2 emitida na 
combustão da biomassa é idêntica à captada pela planta aquando do seu crescimento. 

Assim, na medida em que a biomassa consumida substitui combustíveis fósseis, e que a 
biomassa recolhida evita a eclosão e propagação dos incêndios florestais, a utilização de 
biomassa de uma forma sustentável contribui decisivamente para a redução do efeito 
atmosférico de estufa e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

1.2 Conversão 
As fontes de biomassa, as suas características e a tipologia do seu uso energético 
condicionam todo o processo da fileira de valorização. 

O uso eficiente da biomassa deve nortear toda a constituição de uma fileira energética 
baseada num combustível renovável e gerador de mais valias interessantes ao nível local 
como seja o emprego e a independência e segurança no abastecimento energético. 

Adequar a tecnologia ao uso e à dimensão específica do serviço são a chave para o uso 
eficiente e rentável da biomassa como combustível. Na figura seguinte apresenta-se um 
esquema simplificado das diversas oportunidades de uso eficiente da biomassa e que 
poderão integrar uma fileira integrada. 

  
Figura 11 – Diferentes formas de valorizar energeticamente a biomassa 
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São essencialmente três as tipologias de uso da biomassa, cada uma com características 
muito próprias: 

• Sector doméstico – pode utilizar biomassa florestal transformada na forma de 
toros, peletes ou briquetes; 

• Sector terciário – pode utilizar biomassa como no sector doméstico e ainda 
estilha, neste caso para potências térmicas superiores a 100 kW e com sistemas 
automáticos. Estão neste caso as padarias, piscinas, hotelaria e em geral, todos 
os locais com utilização regular anual e nas 24 horas do dia como hospitais, 
prisões, etc.; 

• Sector industrial – pode utilizar biomassa florestal na forma de estilha em 
sistemas automáticos para cogeração, podendo-se alargar a utilização à biomassa 
com origem nos RSU orgânicos e ainda às lamas de ETAR. Isto devido ao maior 
controlo e capacidade de consumo, o que permite controlo e assistência 
permanentes. 

Biomassa “seca” (sólida) 

O processo de conversão ou aproveitamento de energia a partir da biomassa sólida, 
passa primeiro pela recolha dos vários resíduos de que é composta, seguido do 
transporte para os locais de consumo, onde se faz o aproveitamento energético por 
combustão directa. 

A sua valorização energética constitui um excelente meio de minimizar os riscos de 
incêndio e tem a vantagem de ter menor risco ambiental e ser um recurso renovável.  

Tem a desvantagens de ter um menor poder calorífico, uma maior possibilidade de 
emissões de partículas para a atmosfera que significa maior custo de investimento para, 
a caldeira, os equipamentos de redução de emissões de partículas e existir dificuldades 
no stock e armazenamento. 

Biomassa "húmida" (biogás) 

A sua obtenção faz-se a partir da degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica 
contida nos resíduos como efluentes agro-pecuários, da agro-industriais e urbanos, 
obtendo-se uma mistura gasosa de metano e dióxido de carbono (biogás), aproveitando 
o seu potencial energético através da queima para obtenção de energia térmica e/ou 
eléctrica. 

Biomassa "líquida" (biocombustível) 

Os biocombustíveis (biodiesel, etanol, metanol) podem ser utilizados na substituição 
total ou parcial como combustíveis para veículos motorizados. 

No caso do biodiesel a sua utilização, com uma percentagem até 30%, é possível em 
motores de Diesel convencionais, sem alterações ao motor. Podendo ser utilizados com 
concentrações até 100% em motores especialmente preparados para o efeito. 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  93/180 

1.3 Tecnologias 
Biomassa “seca” (sólida) 

Na recolha transformação e transporte da biomassa são utilizadas diversas tecnologias 
mecanizadas dependendo da idade das árvores, do tamanho dos resíduos e do tipo de 
processo de conversão utilizado. 

As tecnologias de aproveitamento do potencial da biomassa sólida utilizam processos 
termoquímicos (combustão, gasificação e liquefacção) que consistem na utilização de 
calor para proceder à decomposição da matéria orgânica por reacções químicas. 

• Combustão ou queima directa: processo que pela oxidação completa ou 
parcial do carbono e do hidrogénio converte a energia química da biomassa em 
calor. Esta reacção química complexa pode ser esquematizada da seguinte 
forma:  

   combustível + carburante = Produtos da reacção + calor. 

• Gasificação: processo onde a matéria orgânica é decomposta por reacções 
térmicas na presença de quantidades subestequeométricas de agentes oxidantes 
para dar origem a uma mistura combustível gasosa composta fundamentalmente 
por monóxido de carbono, hidrogénio, dióxido de carbono, metano, vapor de 
água e em menor quantidade outros hidrocarbonetos mais pesados e alcatrões. 

• Liquefacção: Processo de produção de combustíveis líquidos por meio da 
reacção da biomassa triturada num meio líquido com monóxido de carbono em 
presença de um catalisador alcalino (P=150-250 atm, T=300-350ºC, t=10-30 
min; obtém-se um líquido viscoso que pode ser utilizado como combustível em 
fornos). 

Na figura seguinte apresenta-se um esquema simplificado dos rendimentos energéticos 
proporcionados pelas tecnologias actuais do uso da biomassa sólida 

 

 Figura 12 - Rendimentos associados ao aproveitamento energético da biomassa 
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Neste sentido, a utilização da biomassa sólida para energia deverá obedecer aos 
seguintes critérios mínimos: 

Nos equipamentos e edifícios de serviços e residenciais, com destaque para piscinas, 
escolas, pavilhões gimnodesportivos, hospitais, hotéis, etc., a biomassa deverá ser 
utilizada com equipamentos de queima com eficiências superiores a 75% para produção 
de energia térmica; 

Na indústria deverá ser privilegiada a utilização da biomassa para cogeração baseada na 
utilização útil da energia térmica, permitindo eficiências globais superiores a 60%.As 
centrais a biomassa exclusivas para a produção de energia eléctrica, não permitem 
rendimentos efectivos superiores a 25% o que representa uma valorização da biomassa 
quase a nível da lareira/fogueira. 

Biomassa "húmida" (biogás) 

As tecnologias de aproveitamento do potencial da biomassa “húmida” utilizam 
processos bioquímicos (digestão anaeróbia, digestão microbiana, hidrólise ácida) que 
consistem na produção de biogás (metano e gás carbónico) pela acção de 
microrganismos acidogénicos e etanogénicos. 

Para o aproveitamento do biogás, dependendo da sua fonte (suiniculturas, RSU, lamas) 
são aplicadas diversas tecnologias de aproveitamento deste potencial energético, 
finalizando quase todos na queima do biogás para obtenção de calor e/ou para 
transformação em energia eléctrica. 

Biomassa "líquida" (biocombustível) 

• Biodiesel: produzido através da transesterificação que é um processo químico 
que consiste na separação da glicerina dos óleos vegetais para a obtenção do 
biodiesel (éster metílico). O processo inicia-se juntando o óleo vegetal (éster de 
glicerina) com álcool metílico (ou metanol) e ainda um catalisador (Sódio ou 
Hidróxido de Potássio) para acelerar o processo. Após a reacção obtém-se a 
glicerina (sub-produto muito utilizado na indústria farmacêutica, cosmética e 
alimentar) e o éster metílico ou Biodiesel. 

• Etanol: produzido através da fermentação, que consiste na conversão anaeróbia 
de compostos orgânicos pela acção de microrganismos, em grande parte dos 
casos, da levedura Saccharomyces cerevisiae. No caso da fermentação alcoólica 
o substrato orgânico é a sacarose e os produtos são fundamentalmente o etanol e 
o gás carbónico. 

• Metanol: produzido através da gaseificação, que consiste no aquecimento da 
biomassa em presença de oxidante (ar ou O2) em quantidades menores do que a 
estequiométrica, obtendo-se um gás combustível composto de CO, H2 ,CH4 e 
outros. Deste gás, utilizando-se catalisadores, pode-se obter o metanol. 

Nos biocombustíveis líquidos as tecnologias para conversão em energia final são 
essencialmente as convencionais da indústria automóveis: motores de ciclo de Otto ou 
diesel onde é queimado directamente o biocombustível. 
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1.4 Actualidade 
Os recursos renováveis representam actualmente cerca de 20% do fornecimento total de 
energia no Mundo, com cerca de 14% proveniente de biomassa. A União Europeia 
importa cerca de 40% e Portugal cerca de 85% da sua energia, pelo que, o uso da 
biomassa, como recurso renovável e endógeno é um factor decisivo na segurança do 
abastecimento, independência energética e de redução da factura externa com a 
aquisição de combustíveis. 

Em Portugal a biomassa contribuiu com 10,6% na satisfação do consumo de energia 
primária totalizando 2,8 Mtep sendo que cerca de 20% foram directamente utilizados no 
sector doméstico. Destes, 1,1 Mtep de biomassa foram utilizados para produção de 
energia eléctrica tendo-se gerado 1 082 GWh com uma potência instalada de 
363 MW. (DGGE, 2004)  

A biomassa em Portugal é a principal fonte nacional de energia, suplantando mesmo a 
hidroelectricidade no abastecimento energético do País. Assim, para o contributo de 
14,2% do abastecimento de energia primária em Portugal no ano de 2004��F

12, a biomassa 
contribuiu com cerca de 75%, contra 25% da hidroelectricidade e da energia eólica. 

Apesar da actual contribuição da biomassa no balanço energético nacional, este recurso 
está ainda muito subaproveitado tal como o provam a devastação florestal provocada 
pelos incêndios, alimentados por excessos de biomassa não recolhidos na floresta, como 
o reduzido aproveitamento do biogás a quase nula utilização de biocombustíveis. 

O quadro legal e as condições económicas internacionais são hoje mais favoráveis ao 
uso de energias renováveis, pelo que é de todo o interesse aproveitar estas 
oportunidades, tirando proveito dos estudos e trabalhos já realizado. 

Actualmente os preços da energia no sector doméstico e no sector dos serviços, tendo 
em conta que o custo unitário afecto à utilização de qualquer forma de energia depende 
do valor unitário em que é comercializada e do seu potencial energético, são 
apresentados nas figuras seguintes. 

Gráfico 66 - Comparação do custo unitário da energia de diferentes formas no sector doméstico 
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12 No ano de 2004 o índice de hidraulicidade foi inferior ao normal (IPH=0,81). Em 2003 o IPH foi de 1,33. 
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Notas explicativas do gráfico anterior:  

Energia Eléctrica (EE): *(1) e *(2) inclui todos os custos tendo em consideração 10% 
de uso efectivo da potência contratada; *(3) e *(4) só inclui a energia, excluindo os 
custos com a potência. 

Biomassa: para determinar o custo unitário da energia da biomassa sólida calculou-se o 
valor do kWh correspondente a cada forma e comparou-se com os valores de outras 
fontes como a energia eléctrica, o gás natural e o gasóleo de aquecimento. 

Briquetes: apresentam o custo energético mais baixo, apesar de terem um custo de 
aquisição em massa superior à lenha. Isto deve-se a um menor teor em humidade e 
cinzas aumentando-lhe o poder calorífico. 

Gráfico 67 - Comparação do custo unitário da energia de diferentes formas no sector dos serviços 
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Os custos apresentados a nível de serviços são mais reduzidos, uma vez que são 
comercializados de uma forma regular e em maior escala. 

Biomassa “seca” (sólida) 

No Concelho de Sintra existe uma razoável área florestal cujo aproveitamento 
energético está muito aquém das suas potencialidades. 

A biomassa resultante das operações de exploração florestal e das intervenções 
silvícolas, nomeadamente corte final, limpezas e desbastes, desrames e cortes sanitários, 
é o material que não tendo valor comercial ou industrial é normalmente deixado no 
povoamento, aumentando o risco de incêndio, mas que poderá ser valorizado 
energeticamente. 

Para a sua caracterização recorreu-se à utilização das Cartas de Uso e Ocupação do Solo 
elaboradas pelo Parque Natural Sintra-Cascais (em 1992 e actualizadas em 1995), e à 
Carta de Usos de Solo de Sintra presente no Plano Municipal de Intervenção Florestal 
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(Dezembro de 2000), esta última para a caracterização da área do Concelho não 
coincidente com a do Parque Natural. 

 

 

 Figura 13 - Carta de Ocupação do Solo do Concelho de Sintra 

 

Verifica-se que a área improdutiva, que também inclui os incultos e áreas de água, é a 
forma mais expressiva de ocupação do solo, correspondendo a cerca de 35% da 
superfície total em estudo, representando em termos de área, 11 233ha. A segunda 
forma de ocupação do solo, em termos de representatividade, é atribuída ao espaço 
agrícola, com 27% (8 482 ha), seguindo-se a área social, com 21% (6 640ha). A floresta 
ocupa 16% da área municipal (5 122 ha), e apenas 1% (415 ha) diz respeito a áreas 
ardidas, parte das quais (281 ha) está a ser alvo de repovoamento florestal. 

Tabela 33 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à Classe de Ocupação de Solo 

 

Classe de Ocupação do Solo Área (ha) Taxa de Ocupação 
Floresta 5 122 16% 
Ardido 415 1% 
Improdutivo 11 233 35% 
Agrícola 8 482 27% 
Social 6 640 21% 

Total 31 892 100% 
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Gráfico 68 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à Classe de Ocupação de Solo 
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No que respeita às classes de grupos de ocupação de solo, o grupo das folhosas é o mais 
expressivo, ocupando 45% da área florestal (2 441 ha). O povoamento de resinosas 
apresenta uma taxa de ocupação de 39% (2 094 ha), seguindo-se os povoamentos de 
floresta mista e repovoamento florestal com uma representatividade de 11% (586 ha) e 
5% (281 ha) respectivamente. 

Tabela 34 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à classe de grupos de ocupação de solo 

Classes de Grupos de Ocupação de 
Solo Área (ha) Taxa de Ocupação 

Folhosas 2 441 45% 
Resinosas 2 094 39% 
Floresta Mista 586 11% 
Repovoamento Florestal 281 5% 

Total 5 402 100% 

Gráfico 69 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à classe de grupos de ocupação de solo 
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Considerando as classes de Uso de Solo, a espécie predominante ao longo de todo o 
Concelho é o Pinheiro Bravo (30%), correspondendo em termos absolutos a uma área 
de 1 627 ha. Seguindo-se o Eucalipto (13%), o Cedro (12%) e a Acácia (11%). O 
Choupo apresenta ainda alguma expressividade ocupando uma área de 0,2 ha. 

Tabela 35 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à Classe de Uso de Solo 

Classe de Uso de Solo Área (ha) Taxa de Ocupação 
Acácia 583,5 10,8% 
Castanheiro 332,1 6,1% 
Cedro 659,0 12,2% 
Choupo 0,2 0,0% 
Eucalipto 685,7 12,7% 
Folhosas Diversas 150,9 2,8% 
Folhosas e Resinosas 586,5 10,9% 
Pinheiro Alepo 11,6 0,2% 
Pinheiro Bravo 1 627,3 30,1% 
Pinheiro Manso 446,1 8,3% 
Repovoamento Florestal 280,6 5,2% 
Plátanos 2,4 0,0% 
Resinosas Diversas 0,3 0,0% 
Quercus fagínea 36,2 0,7% 

Total 5 402,4 100% 

 

Gráfico 70 - Caracterização do Concelho de Sintra no que respeita à Classe de Uso de Solo 
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Com base nos coeficientes de conversão retirados de diferentes estudos de 
produtividade de Biomassa Florestal e apresentados na seguinte tabela, estima-se que o 
potencial energético técnico da Biomassa Sólida, Húmida (lamas) e Líquida 
(biocombustível) corresponde a cerca de 130 GWh/ano no Concelho de Sintra. 
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Tabela 36 - Coeficientes de conversão para o cálculo dos resíduos do Concelho de Sintra 

Espécie Coef. Conversão 
de [ton/ha/ano] 

Resíduo Anidro 
Disponível 
[ton/ano] 

Resíduo Anidro 
Retirável 
[ton/ano] 

Acácia 11,83 5 915 3 549 
Pinheiro 1,42 1 704 1 022,4 
Sobreiro 0,97 97 58,2 
Eucalipto 1,42 710 426 
Outras Resinosas 1,42 568 340,8 
Outras Folhosas 1,53 306 183,6 
Diversos 1,53 306 183,6 
Arvoredo disperso 1 800 480 
Culturas Agrícolas 1 479 287,4 
Espaços Verdes 2 200 120 

 

Considerando os custos totais de exploração e recolha dos resíduos (sem utilização de 
fundos públicos nas brigadas sapadoras florestais), o custo unitário da preparação do 
resíduo tem o valor máximo de 58 €/tonelada seca, a que corresponde um custo 
energético específico de ≈1,35 ¢€/kWh. Note-se que o custo da energia eléctrica para os 
consumidores do sector terciário é de ≈ 7,5 ¢€/kWh. 

As quantidades de biomassa disponíveis neste momento são muito superiores, dado o 
acumulado de dezenas de anos com pouca ou mesmo nenhuma intervenção na limpeza 
florestal. 

Entraves como a falta de equipamentos para sistemas de recolha apropriado, falta de 
uma estrutura do sector, falta de tratamento fiscal adequado (a biomassa, por ex. a lenha 
está sujeita a uma taxa de I.V.A. de 21%, ao contrário de outras fontes: gás natural 5%), 
receio dos proprietários e industriais da indústria da madeira, uma grande oferta de 
sectores concorrentes como o do gás, têm originado uma estagnação do aproveitamento 
deste potencial. 

A biomassa sólida actualmente aproveitada no Concelho de Sintra para fins energéticos 
representa cerca de 10% do seu potencial. 

A AMES, juntamente com o Centro de Sondagens da Universidade Católica, realizou 
no ano de 2004 um inquérito para caracterização do consumo de biomassa no sector 
doméstico no Concelho. Conclui-se que cerca de 20 000 famílias utilizam biomassa, 
correspondendo a cerca de 15% das habitações sintrenses e apenas 22% possuem 
equipamentos de queima que conferem algum grau de utilização eficiente deste 
combustível renovável. As quantidades anuais de biomassa consumidas no sector 
doméstico atingem cerca de 16 000 ton, no estado em que são utilizadas, o equivalente 
em termos energéticos a 52,8 GWh/ano (considerando 3,3 kWh/kg), correspondendo a 
6% do consumo de energia nas habitações. 

Analisando as condições em que a biomassa é utilizada no sector doméstico, verifica-se 
que poucas habitações a utilizam com eficiência uma vez que apenas 22% possuem 
equipamentos de queima que conferem algum grau de utilização eficiente deste 
combustível renovável. 
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Biomassa "húmida" (biogás/lamas) 

Os efluentes líquidos (esgoto) têm fundamentalmente características orgânicas e são 
canalizados para Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) municipais, onde 
são tratados por processos físico-químicos e biológicos. 

No Concelho de Sintra existem onze ETARs das quais três servem populações 
superiores a 10 000 habitantes equivalentes, são elas a ETAR da Bacia da Ribeira de 
Colares (Sistema 1), a ETAR de Colares (Sistema 2) e a ETAR de Montelavar, sendo 
portanto as que têm potencial de produção de biogás no interior do Concelho. As 
freguesias consideradas urbanas e localizadas na encosta Sul do Concelho descarregam 
os seus efluentes na Sanest, S.A. (Saneamento da Costa do Estoril) através dos 
emissários de Manique, Laje, Barcarena e Jamor. Nas tabelas seguintes faz-se a 
distinção entre os dois sistemas de descarga de esgotos por freguesias abrangidas. 

Tabela 37 - Freguesias servidas pelos Serviços Municipalizados de Sintra (SMAS) 

ETARs do Concelho de 
Sintra 

Almargem do Bispo, Almoçageme, Azóia, Cavaleira, Bacia da Ribeira de 
Colares (Sistema 1), Colares (Sistema 2), S. João das Lampas, Magoito, 
Montelavar, Sabugo, Vila Verde. 

Freguesias servidas Almargem do Bispo, Colares, Montelavar, Pêro Pinheiro, S. João das 
Lampas, Santa Maria e S. Miguel, S. Martinho e Terrugem. 

Tabela 38 - Freguesias servidas pela SANEST, S.A. 

SANEST, S.A. 

Freguesias servidas 
Agualva, Algueirão-Mem Martins, Belas, Cacém, Casal de Cambra, 
Massamá, Mira Sintra, Monte Abraão, Queluz, Rio de Mouro, S. Marcos e 
S. Pedro de Penaferrim 

Um produto inevitável do tratamento primário (decantação) e secundário (decantação + 
biológico) de águas residuais nas ETARs são as lamas, as quais contêm a maior parte 
da matéria orgânica presente no esgoto original. Estas lamas são um substrato que 
poderá ser considerado um combustível. 

Na tabela seguinte é estimada a quantidade de lama produzida diariamente por 
habitante, expressa em quantidade de matéria seca, com base nos dados cedidos pelos 
SMAS-Sintra que dizem respeito aos anos de 2004 e 2005. 

Tabela 39 - Capitação das lamas nas ETARs Municipais do Concelho de Sintra 

2004 2005 
 

ETAR Hab 
Eq 

Vol de 
lama 
(m3) 

Matéria 
Seca 
(%) 

Lama 
Seca 
(m3) 

Capitação 
das lamas 

(litros/habeq)
Hab 
Eq 

Vol de 
lama 
(m3) 

Matéria 
Seca 
(%) 

Lama 
Seca 
(m3) 

Capitação 
das lamas 

(litros/habeq)
Almargem 
do Bispo 1 080 52 28 14,6 13,5 1 100 21 6,3 1,3 1,2 

Almoçageme 2 125 207 8 15,5 7,3 2 250 173 21,0 36,3 16,1 
Cavaleira 6 400 473 10 47,3 7,4 6 600 552 12,0 66,2 10,0 
Sistema 1 20 295 366 20 73,2 3,6 21 241 465 20,0 93,0 4,4 
Sistema 2 23 092 810 18 145,8 6,3 23 550 1 610 - - - 
S. João das 
Lampas 6 142 37 - - - 6 196 173 28,0 48,4 7,8 

Magoito 4 638 3 356 9 302,0 65,1 4 731 2 281 10,0 228,1 48,2 
Montelavar 10 200 231 92 212,5 20,8 10 200 232 22,0 51,0 5,0 
Sabugo 1 994 117 31 36,3 18,2 2 040 59 87,3 51,5 25,2 
Vila Verde 2 700 174 92 160,1 59,3 2 750 96 87,0 83,5 30,4 

Total 78 667 5 823 - 1 007,3 12,7 80 658 5 662 - 659,5 8,2 
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No Concelho de Sintra foi estimada uma quantidade de lamas secas provenientes de 
ETARs de 23 600 ton/ano, das quais 10 900 ton são digeríveis e foram identificados 
uma quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) recolhidos em 2003 de 
1,1 kg/hab/dia, dos quais 36% são considerados matéria orgânica fermentável, o que 
perfaz um total de 52 000 ton/ano. 

Convertendo a matéria fermentável em biogás, cada sintrense pode produzir diariamente 
42 litros de biogás correspondendo a uma produção anual de 5,5 milhões de m3 de 
biogás, a que corresponde um equivalente energético de 35,8 GWh/ano 
(98,4 kWh/hab/ano) ou seja meia garrafa de gás por ano por cada habitante ou ainda 
energia eléctrica para 10 dias por habitante. Assim, o Município de Sintra tem um 
potencial anual de produção de biogás de cerca de 3 078 tep. 

Outra fonte potencial de matéria orgânica para digestão anaeróbia são os resíduos 
sólidos urbanos (RSU). Actualmente apenas os processos de compostagem e digestão 
anaeróbia proporcionam uma via biológica para reciclar matéria e nutrientes da fracção 
orgânica dos RSU. Apenas a digestão anaeróbia é um processo com balanço energético 
positivo, gerando 75 a 150 kWh por tonelada de resíduo  

No ano de 2003 as quantidades de RSU recolhidas pela Tratolixo provenientes dos 
Concelhos de Cascais, Oeiras, Mafra e Sintra ascenderam a 338 500 ton. 

Gráfico 71 - Quantidade percentual de RSU recolhida por Concelho no ano de 2003 
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Gráfico 72 - Potencial energético de biogás no Concelho de Sintra proveniente da matéria orgânica 
existente nos RSU e nas lamas das ETARs (Total: 35,8 GWh/ano) 
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1.5 Futuro 
Biomassa “seca” (sólida) 

A biomassa é um recurso que a nível Nacional carece de um conhecimento mais 
aprofundado, esta conclusão é descrita em diversos relatórios oficiais, nomeadamente 
no Fórum Energias Renováveis em Portugal 2001, com o reconhecimento por todas as 
partes intervenientes em estabelecer os quadros de referência que permitam a 
quantificação das existências e respectivas disponibilidades para fins energéticos. 

A promoção da utilização de biomassa na produção de energia e no caso particular dos 
resíduos florestais está fundamentalmente dependente do conhecimento da realidade 
actual em termos das disponibilidades e dos obstáculos existentes à sua efectiva 
utilização. 

É fundamental criar condições para que o uso de biomassa seja uma solução energética 
eficiente e uma opção economicamente, socialmente e ambientalmente viável, tanto a 
nível de produto como de equipamentos onde se deverá potenciar a sua comodidade de 
uso e aprovisionamento, de modo a permitir que este recurso energético possa competir 
directamente com os sistemas convencionais a energia eléctrica, gás ou gasóleo e que 
possa vir a ser uma opção nas habitações sociais, piscinas, escolas, etc. 

Sendo o Concelho de Sintra tetravalente, onde juntamente com o urbano e o histórico 
predomina um vasto conjunto rural e vegetal, a preservação da fauna e da flora 
autóctones são de extrema importância do ponto de vista ecológico e de educação 
ambiental. Estando o património florestal ameaçado por incêndios florestais e pela 
subsequente invasão de espécies exóticas, onde predomina o género Acácia sp., a 
valorização energética da biomassa reveste-se de enorme importância e oportunidade. 
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O desenvolvimento de projectos sustentáveis na área da valorização da biomassa para 
fins energéticos passará pela criação de uma fileira da biomassa esquematizada na 
figura 14, onde um operador logístico coordenará com as entidades públicas e privada a 
exploração da floresta e consoante o tipo de resíduo coordenará o seu parqueamento em 
zona de fácil acessibilidade. Em função das necessidades energéticas e do tipo de 
tecnologia de conversão dos consumidores, o operador logístico fará a gestão do 
fornecimento da biomassa transformando-a em toros, estilha ou composto conforme os 
casos. 
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Consumidor 

final 
   

Fonte de 
Biomassa 

 

Parqueamento 

 
Toros 
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Figura 14 - Representação esquemática da fileira para a Valorização de Resíduos Florestais 

 

Face à representatividade da Acácia no Concelho (16% da ocupação florestal do 
Concelho) e ao facto de a Acácia ser uma infestante que tem vindo a proliferar no 
Concelho desde o incêndio de 1966 mesmo com medidas que passam por ataque 
químico, mecânico e arranque manual, o desenvolvimento da fileira da biomassa poderá 
passar por controlar o crescimento da infestante considerando-a como um “plantação 
energética natural” onde a Acácia com diâmetro superior a 15 cm seja cortada e o 
tronco parqueado para secagem natural e posterior transformação em estilha calibrada 
para utilização em caldeiras de queima directa com alimentação automática de 
combustível para produção de águas quentes sanitária e aquecimento ambiente em 
habitações e edifícios públicos. 

A nível industrial, uma das formas mais imediatas de aumentar a eficiência energética é 
a instalação de cogeração. Consiste na produção simultânea de energia eléctrica e calor 
de processo, podendo traduzir-se em poupanças de combustível de 20 a 30 % 
relativamente à produção separada, ou seja, em central termoeléctrica e caldeira 
auxiliar. No Concelho de Sintra foram identificados dois locais com possibilidade de 
instalação de unidades de cogeração com gaseificação de biomassa: na Zona Industrial 
de Mem-Martins / Abrunheira; e nas instalações da Tratolixo localizadas em Trajouce. 
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Biomassa "húmida" (biogás) 

A digestão anaeróbia, ao promover a transformação da matéria orgânica, reduz o nível 
de sólidos presentes nas lamas e, consequentemente, o volume total de resíduo. Permite 
ainda a estabilização das lamas, reduzindo o odor ofensivo e eliminando a maior parte 
da carga patogénica presente. 

Ao longo do processo de digestão os nutrientes, inicialmente presentes sob a forma 
orgânica, sofrem fenómenos de complexação química, estando presentes no produto 
final numa forma mais facilmente assimilável pelas plantas. Este aspecto sugere o 
reforço das possibilidades de aplicação da lama final digerida no solo agrícola como 
fertilizante. Recorrendo a este adubo em detrimento do azoto de origem sintética, pode 
significar uma redução de consumo de energia da ordem dos 16 kWh/kg de azoto. 

Em ETARs destinadas a tratar efluentes de populações superiores a 10 000 habitantes 
caso da ETAR da Bacia da Ribeira de Colares (Sistema 1), da ETAR de Colares 
(Sistema 2) e da ETAR de Montelavar, é ambientalmente interessante e 
economicamente não despiciente proceder-se à digestão anaeróbia de lamas com 
consequente produção de biogás. 

Um dos aspectos mais importantes da digestão anaeróbia é a produção de biogás. O 
metano presente no biogás confere-lhe um conteúdo energético que permite a sua 
utilização como combustível gasoso em diversas aplicações. A mais interessante é a 
produção combinada de calor e energia eléctrica (cogeração) em grupos motor-gerador, 
que não só permite gerar uma mais-valia na forma de energia eléctrica para consumo 
local ou exportação para a rede como ainda fornece energia térmica para processos 
industriais, domésticos ou de serviços. 

A União Europeia publicou a Directiva nº 1999/31 em 26 de Abril, também conhecida 
por “Directiva Aterros”, a qual foi transposta para o Direito Nacional no dia 23 de Maio 
de 2002 pelo Decreto – Lei nº 152/2002. O Artigo 7º do DL 152/02 visa a “Estratégia 
de Redução dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis”. A directiva toma como referência 
os valores de matéria orgânica biodegradável produzidos no ano de 1995. 

Um dos pontos essenciais da “Directiva Aterros” é o controlo do destino final a dar à 
matéria biodegradável. Assim, com base na quantidade total de matéria biodegradável 
produzida no ano de 1995, foi definido um calendário de redução da deposição em 
aterro de forma a cumprir a Directiva: 

• até 2006, redução para 75%; 

• até 2009, redução para 50%; 

• até 2016, redução para 35%. 

A biometanização das lamas provenientes das ETARs é um contributo essencial ao 
cumprimento da “Directiva Aterros”, atendendo a que pode contribuir com 50% para a 
redução de emissões do gás metano causador do efeito atmosférico de estufa. 
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A simulação do cumprimento da Directiva Comunitária indica que no ano de 2016 o 
Concelho de Sintra só poderá depositar em aterro no máximo 22 000 ton de matéria 
orgânica, como se pode verificar através da análise da tabela seguinte. 

Tabela 40 - Consequência da implementação da “Directiva Aterros” no Concelho de Sintra 

Ano 2003 2006 2009 2016 

ETARs 10 873 10 873 10 873 10 873 

RSU 52 007 52 007 52 007 52 007 Produção Anual de Matéria Orgânica (ton) 

Total 62 880 62 880 62 880 62 880 

Matéria Orgânica máxima depositável em aterro (%) 100 75 50 35 

Matéria Orgânica máxima depositável em aterro (ton) 62 880 47 160 31 440 22 008 

Matéria Orgânica mínima a ser Biometanizada (ton) 0 15 720 31 440 40 872 

 

Gráfico 73 - Quantidade de matéria orgânica destinada a biometanização 
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Deste modo, a restante matéria orgânica presente nos RSU, bem com as lamas das 
ETARs deverão ser encaminhadas para uma central de metanização. Assim sendo, no 
ano de 2016, esta deverá ter capacidade para tratar no mínimo 41 000 ton/ano de 
matéria orgânica biodegradável, como se pode constatar da tabela 38 e da observação do 
gráfico 72. Esta capacidade pode ser reduzida se for implementada a compostagem 
doméstica nas zonas rurais e de moradias. 

Uma proposta para o desafio imposto pela “Directiva Aterros” pode ser equacionada do 
seguinte modo: 

• Diminuir quer o consumo de água, quer o teor em matéria orgânica do efluente, 
através de informação sobre os malefícios do uso de máquinas trituradoras 
resíduos orgânicos associadas aos lava-loiças. 

• Promoção da recolha selectiva da matéria orgânica especialmente em zonas de 
elevada densidade populacional; 
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• Promoção da compostagem doméstica em zonas de moradias e rurais. 

• Relativamente às explorações pecuárias, em particular no que respeita à 
suinicultura e avicultura, o aproveitamento do biogás permite reduzir 
substancialmente a carga poluente das águas residuais descarregadas no solo e 
nas linhas de água, para além de gerar receitas com a venda da energia 
produzida. 

Biomassa “líquida” (biocombustível) 

Biodiesel: 

A União Europeia elaborou a Directiva Comunitária 2003/30/CE de 8 de Maio de 2003, 
que acabou por ser recentemente transposta para o direito interno no Conselho de 
Ministros de 19 de Janeiro de 2006. A Directiva visa a promoção da utilização de 
Biocombustíveis ou outros combustíveis renováveis nos transportes. Resumidamente os 
Estados Membros deveriam ter assegurado a colocação nos seus mercados de uma 
proporção mínima de biocombustíveis de 2% de toda a gasolina e de todo o gasóleo 
colocados no mercado até 31 de Dezembro de 2005. Esta meta não foi atingida, mas de 
tudo faremos para que com a replicação do nosso exemplo, a meta proposta para 2010 
seja largamente cumprida, visando a introdução de 5,75% de toda a gasolina e de todo o 
gasóleo colocados no mercado até 31 de Dezembro de 2010. 

Sintra já deu o primeiro passo neste sentido, pois executou o projecto do primeiro posto 
de abastecimento de biocombustível. Numa primeira fase a frota municipal de recolha 
de RSU, SMAS e parte da CMS, utilizarão biocombustível com uma mistura de 5% 
biodiesel e 95% gasóleo. Objectiva-se que a médio prazo esta percentagem seja 
gradualmente incrementada, acompanhada de monitorização de emissões de GEE. 

Uma segunda fase do projecto prevê a implementação de uma unidade de produção de 
biodiesel, exclusivamente a partir de óleos alimentares usados, com uma produção 
diária que rondará os 3 000 litros/dia. 

1.6 Casos de Estudo 
Integração de Biomassa (estilha) em Piscina Municipal Coberta 

A piscina é constituída por um tanque semi-olímpico com 25x12,5m, um tanque de 
aprendizagem com 12,5x8m e 3 m3 de acumulação de águas quentes sanitárias. 

A integração de biomassa, de modo automático, como energia principal para o 
aquecimento da água dos tanques, para a produção de AQS e aquecimento do ar 
mantendo o sistema a gás para a produção de energia nos “picos” das necessidades 
energéticas, possibilitará a redução de emissões de CO2, a redução da factura energética 
e consequentemente os custos de exploração, mantendo as condições consideradas 
necessárias para o conforto dos utentes e o normal funcionamento da Piscina. 

O sistema de produção de energia térmica será constituído por uma caldeira de água 
quente com utilização automática de biomassa (estilha) com potência de 0,5 MW e com 
sistema de dissipação de calor através de permutadores de calor. 
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A caldeira a biomassa estará preparada para a queima automática de estilha com PCI 
superior a 3 kWh/kg e terá: 

• Carregamento automático de combustível através de silo 

• Depurador de fumos 

• Recolha automática de cinzas 

• Chaminé 

• Queimador a gás como reserva. 

Considerando o investimento de 225 380 €, o custo do gás natural de 0,50 €/m3, o custo 
da estilha de 30 €/tonelada e o custo de manutenção e mão-de-obra/ano de 2 500 €, de 
acordo com a tabela seguinte, o benefício energético (poupança anual) com a integração 
de biomassa representa 26 286 €/ano e os proveitos anuais (valia económica) 
representam 12,8 % do montante do investimento. 

Tabela 41 - Biomassa/Gás Natural 

 Estilha Gás Natural 
Energia Piscina [kWh/ano] 300 357 300 357 

Energia AQS [kWh/ano] 48 324 48 324 
Energia Ar e outros [kWh/ano] 225 122 225 122 

Total Energia Final Necessária [kWh/ano] 794 191 750 069 
Consumo de Combustível Anual [kg] e [m3] 227 668 71 232 

Custo de energia [€/ano] 6 830 35 616 
Custo de Manutenção [€/ano] 2 500  

Custo da Instalação [€] 225 380  
Economia Anual [€] 26 286 

PRI [anos] 8.6 
TIR a 20 anos [%] 11.8% 

Valia Económica (proveito/investimento) 12.8% 

O Período de Retorno do Investimento é de 8,6 anos, a Taxa Interna de Rentabilidade a 
20 anos (vida útil do equipamento) é de 11,8% e é evitada anualmente a emissão de 157 
toneladas equivalentes de CO2. 

Projecto RIDETE 

A RIDETE de Mem-Martins, acrónimo de, Rede Industrial de Distribuição de Energia 
Térmica.  

Como combustível, utilizar-se-á uma mistura composta por Lamas provenientes de 
ETAR complementadas com resíduos florestais (serrim, etc.), na proporção energética 
de até 15% de Lamas e 85% de resíduos florestais. 

Esta unidade de cogeração disponibilizará uma potência eléctrica útil, a injectar na rede 
eléctrica pública de 6 MWe e uma potência térmica em calor útil na forma de vapor de 
6,5MWt.  

A tecnologia proposta consiste num gaseificador de biomassa com a potência térmica 
nominal de 20 MW no consumo de biomassa, produzindo um gás de síntese com um 
poder calorífico inferior (PCI) de aproximadamente 5,5 MJ/m3. 
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A tabela a seguir apresenta resumidamente o balanço energético da unidade de 
cogeração com gasificação integrada de biomassa. 

Tabela 42 – Balanço energético da unidade de cogeração 

Regime Nominal
Potência (MW) 20 
Horas de funcionamento anuais(h/ano) 7 800 
Lamas (PCI 10 MJ/kg, 10% HR)(kg/h) 1 080 
Biomassa Vegetal (PCI 17 MJ/kg, 10%HR)(kg/h) 3 600 

Consumo de Biomassa 

Energia Biomassa consumida anualmente (GWh) 156 
Instantânea (MW) 6,5 Energia Térmica Disponível Total anual (GWh) 50,7 
Instantânea (MW) 6 Potência Eléctrica Total anual (GWh) 46,8 

Rendimento Eléctrico (%) 30 

Rendimento Térmico (%) 32,5 

Rendimento Total (%) 62,5 

 

O sistema de gaseificação transforma os compostos sólidos à base de Carbono, 
Hidrogénio e Oxigénio em gás rico em Hidrogénio e Monóxido de Carbono, podendo 
depois ser utilizado num motor de combustão interna para produção de energia eléctrica 
e aproveitamento útil do calor em processo de cogeração de acordo com a figura 
seguinte. 

Figura 15 - Diagrama de blocos do processo de uma central de cogeração com gaseificação de biomassa 

 

Tabela 43 – Análise da valia económica do projecto 

Valoração Económica do Processo 
Investimento 21,5 M€ 
  
Custos de O&M (anual) 1,6 M€ 
Benefícios/Receitas  
Electricidade (6 MWe, 7800h = 46800 MWh@100€) 4,680 M€ 
Energia Térmica Útil (6,5 MWt, 7800h = 50700 MWh@10€) 0,507 M€ 
 5,187 M€ 
Benefício Líquido  
Receitas – Custos O&M 3,587 M€ 
Retorno do Investimento (simples, em anos) 6 
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2. Energia Solar 

2.1 Fonte 
No centro do Sol dão-se reacções químicas que provocam uma temperatura à sua 
superfície na ordem dos 6 000ºK. 

A energia resultante destas reacções é radiada para o espaço, e parte dela atinge a 
atmosfera terrestre com uma intensidade de cerca de 1 373 W/m². 

Uma vez que parte da energia inicial é reflectida ou absorvida pela atmosfera, num dia 
de céu claro é possível medir junto a superfície terrestre num plano perpendicular, cerca 
de 1 000 W/m². 

Esta radiação disponível à superfície terrestre divide-se em três componentes: 

• Directa: a que vem "directamente" desde o disco solar; 

• Difusa: a proveniente de todo o céu excepto do disco solar, das nuvens, gotas de 
água, etc.; 

• Reflectida: proveniente da reflexão no chão e dos objectos circundantes. 

A soma das três componentes é denominada como radiação global, e representa, nas 
condições já referidas, cerca de 1 000 W/m². 

Para Sintra, num plano inclinado (cerca de 40º) e orientado a Sul, o valor médio diário 
de potência da radiação solar global directa pode atingir os 414 W/m². 

2.2 Conversão 

Existem duas formas diferentes de utilizar a energia solar: 

• ���HActiva: transformação dos raios solares noutras formas de energia: ���Htérmica ou 
���Heléctrica. 

• ���HPassiva: aproveitamento da energia para aquecimento de edifícios ou prédios, 
através de concepções e estratégias construtivas. 

Energia solar térmica activa (ST) 

Princípio: qualquer objecto exposto à radiação solar aquece. Simultaneamente, há 
perdas por radiação, convecção e condução, que aumentarão com a temperatura do 
corpo. 

Vantagens: tanto na sua forma mais simples, obtenção de água quente, como em outras 
aplicações do género, a significativa poupança energética e económica (que chega a 
atingir em alguns casos mais de 80%) e ainda a grande disponibilidade de ���Htecnologia no 
mercado, são factores que transformaram a energia solar térmica numa das mais 
comuns, vantajosas e atractivas formas de energia renovável. 

Desvantagens: o elevado investimento inicial na instalação solar, apresenta-se por 
vezes como o maior entrave ao desenvolvimento desta solução. 
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Principais aplicações: 

• Produção de Água Quente Sanitária (AQS), para uso doméstico, hospitais, 
hotéis, etc.: 

• Aquecimento da água de tanques de piscinas; 

• Aquecimento ambiente no Inverno: tecnicamente possível e economicamente 
interessante quando é possível utilizar o excesso de energia solar captada 
durante o Verão para p.ex. aquecimento de uma piscina; 

• Arrefecimento ambiente em sistemas de climatização através da produção de 
água fria por chiller de absorção ou de adsorção, ou através de sistemas de 
arrefecimento excicantes; 

• Produção de água a elevadas temperaturas destinada a uso industrial; 

• Outras aplicações: aplicações de baixa ou intermédia temperatura, como estufas, 
secadores desalinizadores, secadores, destoxificadores e ainda cozinhas solares. 

Energia solar fotovoltaica (SF) 

Princípio: a conversão directa da energia solar em energia eléctrica envolve a 
transferência dos fotões da radiação incidente para os electrões da estrutura atómica 
desse material. 

Vantagens: É uma das mais promissoras fontes de energia renováveis pela sua quase 
total ausência de poluição, ausência de partes móveis susceptíveis de desgaste, não 
produzir cheiros ou ruídos, ter baixa ou nenhuma manutenção e os módulos terem um 
elevado tempo de vida. 

Desvantagens: a baixa conversão da energia solar em energia eléctrica que reflecte o 
baixo rendimento dos módulos, e o elevado custo dos painéis e dos sistemas de 
acumulação de energia eléctrica. 

Principais aplicações: 

• Electrificação remota em zonas distantes da rede eléctrica; 

• Sistemas autónomos de bombagem de água para irrigação, sinalização, 
alimentação de sistemas de telecomunicação, iluminação pontual, etc.; 

• Aplicação de micro-potência em relógios, maquinas de calcular, etc.; 

• Integração na envolvente exterior de edifícios com reduções de custos 
construtivos e energéticos e possível venda à rede eléctrica. 

• Parques fotovoltaicos de produção de energia eléctrica para venda à rede 
eléctrica. 

• Veículos motorizados terrestres, marítimos e aéreos. 
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Energia solar passiva (SP) 

Princípio: aproveitamento da energia solar, incidência dos raios solares, para 
aquecimento de edifícios ou prédios, através de concepções e estratégias construtivas. 

Vantagens: baixo custo de algumas soluções e redução em cerca de 40% das 
necessidades energética. 

Desvantagens: não tem, apesar de maior exigência na pormenorização das soluções e 
na fiscalização da obra. 

Principais aplicações: 

• Em qualquer edifício com exigência de conforto ambiental. 

2.3 Tecnologias 
Tal como já foi referido, existem duas formas diferentes de utilizar a energia solar, a 
activa e a passiva. Segue-se uma análise às tecnologias existentes para cada uma das 
formas referidas. 

Tecnologias activas 

Existem vários tipos de tecnologia activa para o aproveitamento e conversão da energia 
solar: 

• ���HColector solar; 

• ���HPainel fotovoltaico; 

• ���HOutras tecnologias térmicas activas; 

Colector solar 

A mais comum das tecnologias de aproveitamento da energia solar térmica activa são os 
colectores solares. Existem diferentes tipos de colectores, conforme se ilustra na figura 
seguinte, nomeadamente, colectores: 

• a ar; 

• planos; 

• concentradores; 

• de vácuo. 

 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  113/180 

 

Figura 16 - Tipos de Colectores Solar 
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Sistemas solares térmicos 

Os dois principais tipos de sistemas de energia solar térmica são: 

• Circulação em termosifão para pequenas necessidades energéticas, onde o 
depósito de acumulação está por cima do colector solar não necessitando de 
bomba circuladora. 

• Circulação forçada utilizada em médias e grandes instalações, onde a permuta de 
energia entre os colectores solares e o depósito de acumulação é forçado por 
bomba circuladora controlada por comando diferencial. 

Painéis fotovoltaicos 

A energia fotovoltaica pode ser produzida de várias formas, com grandes variações de 
eficiência e custos. Podem-se dividir em dois grupos básicos: tecnologia de células 
discretas e tecnologia de película fina integrada. 

• Silício monocristalino: fatias de blocos monocristais de silício crescente com 
eficiência de cerca de 16%; 

• Silício policristalino: fatias obtidas a partir de blocos de silício de pureza 
intermédia com eficiência de cerca de 14%; 

• Malha dendrítica: filme de silício monocristalino vazado de um cadinho de 
silício fundido, numa malha dendrítica; 

• Galio Arsenio (GaAs): material semicondutor usado especialmente na tecnologia 
espacial com eficiência de cerca de 28%. 

• Tecnologia de película fina integrado Cobre Indio Desilenio (cuInSe2, ou CIS): 
um filme fino de material policristalino com eficiência de cerca de 11%; 

• Silício amorfo (a-Si): usado em produtos de consumo como relógios e 
calculadoras. 

Sistemas solares fotovoltaicos 

Os três principais tipos de sistemas de energia solar fotovoltaicos: 

• Sistemas ligados à rede onde a energia eléctrica produzida pode ser totalmente 
injectada na rede eléctrica pública, ou apenas parcialmente, sendo a outra parte 
da energia produzida direccionada para o consumo próprio da instalação; 

• Sistemas isolados onde a energia eléctrica produzida é armazenada em baterias 
controladas através de controlador de carga. 

• Sistema híbrido onde a energia eléctrica produzida é maior, permitindo aumentar 
o tempo de vida útil das baterias ou até dispensar a sua utilização. 
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Outras tecnologias 

Outros mecanismos de aproveitamento da energia solar térmica são: 

• Cozinha de reflectores parabólicos onde a luz solar é focada num ponto ou ao 
longo dum eixo axial onde é colocado o alimento ou a panela; 

• Cozinha de caixa consiste numa caixa com uma cobertura transparente, para 
criar efeito de estufa, e de reflectores para aumentar a radiação incidente; 

• Cozinha de painel consiste num conjunto de reflectores que focam a luz solar 
directamente na panela rodeada por um saco plástico ou um balão de vidro. 

• Dessalinizadores: ao incidir os raios solares na caixa do desalinizador as 
moléculas de água da solução salina ganham energia até evaporarem ficando o 
sal no fundo do recipiente. As gotas de água desalinizada condensam na parte 
interior da cobertura transparente e escorrem para um canal. 

• Destoxificadores: aproveitamento dos raios UV para a descontaminação de 
efluentes orgânicos contaminados, fazendo passar estes efluentes através de 
tubos transparentes que são "iluminados" por espelhos com configurações de 
parábolas ou CPC. 

Tecnologias passivas 

Mecanismos construtivos integrados nos edifícios, cujo objectivo é o de contribuir para 
o seu aquecimento ou arrefecimento natural. 

Sistemas de aquecimento passivo: 

• Ganho directo (orientação do edifício): uma boa orientação, disposição interior 
das fracções e de elementos verticais transparentes com devida protecção, pode 
evitar até 20% das necessidades de aquecimento; 

• Ganho indirecto ou desfasado: a parede com grande inércia térmica absorve a 
energia solar nela incidente, sendo posteriormente transferida para o espaço 
interior caso da parede de trombe, parede massiva e colunas de água; 

• Ganho isolado: no sistema de ganho isolado, a captação dos ganhos solares e a 
acumulação de energia é efectuada independentemente do edifício, caso das 
estufas e colectores de ar. 

Sistemas de arrefecimento passivo: 

• Ventilação natural: a circulação natural de ar no interior do edifício contribui 
para a diminuição da temperatura interior e para a remoção do calor sensível 
armazenado na massa térmica. 

• Arrefecimento pelo solo: o solo no Verão tem temperaturas inferiores à 
temperatura exterior, constitui-se como uma importante fonte fria que pode ser 
aproveitada através de condutas subterrâneas colocadas entre 1 e 3 m de 
profundidade. 
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• Arrefecimento evaporativo: baseia-se na diminuição de temperatura associada à 
mudança de fase da água do estado líquido para o estado de vapor. O sistema 
consiste no arrefecimento do ar exterior por evaporação da água antes de entrar 
no edifício. 

• Arrefecimento radiativo: a emissão de radiação por parte dos elementos da 
envolvente exterior de um edifício pode ser utilizada no arrefecimento do 
mesmo. É um processo contínuo que ocorre nos períodos diurnos e 
principalmente nocturnos. 

2.4 Actualidade 
Energia solar térmica activa (ST) 

Embora Portugal seja um dos países da Europa com maior incidência de radiação solar 
(cerca de 2 880 horas de insolação por ano no Concelho de Sintra) e apresentar um 
potencial estimado em 2,8 milhões de m2 de colectores solares térmicos (FÓRUM 
Energias Renováveis em Portugal 2001), verifica-se que o mercado nacional de 
colectores solares para o aquecimento de água tem uma dimensão muito inferior à de 
outros países. Tomando como exemplo a Áustria, que com cerca de 1 500 horas de 
insolação por ano representou em 2004, uma capacidade acumulada de aproveitamento 
de energia solar térmica superior em cerca de 14,5 vezes em relação à capacidade 
acumulada instalada em Portugal [Áustria 1 460 MWt, Portugal 101 MWt (6,9%)]. A 
área de colectores solares instalados em 2004 representa em relação à população cerca 
de 0,02 m2/hab em Portugal e cerca de 0,26 m2/hab na Áustria. 

No que diz respeito ao Concelho de Sintra, estima-se que o potencial técnico de 
aproveitamento solar térmico é aproximadamente 877 GWh/ano. Para o cálculo deste 
potencial foram consideradas diversas variáveis, entre as quais se destacam a área de 
cobertura de edificado existente no Concelho (foi considerada apenas a área respeitante 
à vertente Sul), o potencial de aproveitamento de um m2 de colector solar 
(850 kWh/m2/ano). 

Na perspectiva de inverter esta situação, em 2001 foi lançado o Programa Água Quente 
Solar para Portugal (AQSpP), cujo objectivo é a criação de um mercado sustentável de 
colectores solares para o aquecimento de água, com ênfase na vertente "Garantia da 
Qualidade", de cerca de 150 000 m2 de colectores por ano que representa cerca de 
105 MWh/ano possibilitando atingir uma meta da ordem de 1 milhão de m2 de 
colectores instalados e operacionais até 2010. Esta iniciativa não tem tido efeitos 
práticos positivos devido principalmente ao fraco conhecimento por parte dos potenciais 
utilizadores, à insuficiência e inadequação das medidas de incentivo, aos 
constrangimentos a nível da construção civil e ao elevado investimento inicial que, 
embora seja facilmente recuperado através da poupança de energia e consequente 
redução dos custos de exploração face aos sistemas convencionais é uma das barreiras  
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mais frequentemente citadas como inibidora da expansão do mercado da energia solar 
térmica. 

No sentido de incentivar o aproveitamento da energia solar para o aquecimento de água, 
o Estado oferece incentivos fiscais e benefícios financeiros para a compra de sistemas 
solares térmicos. Os incentivos fiscais incidem no IRS – Imposto sobre o Rendimento 
Singular (são dedutíveis à colecta do IRS 30% das importâncias despendidas com a 
aquisição de equipamentos solares novos, com o limite máximo de 728,00 € não sendo 
acumulável com as deduções relativas a encargos com imóveis), no IRC – Imposto 
sobre o Rendimento Colectivo (é considerado um período mínimo de vida útil de 4 anos 
do sistema solar, para efeitos de reintegração e amortização do investimento) e no IVA 
– Imposto de Valor Acrescentado (os equipamentos específicos para a captação e 
aproveitamento da energia solar estão sujeitos à taxa intermédia de 12%).Os incentivos 
financeiros resumem-se à Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético 
e Racionalização de Consumos (MAPE) que concede incentivos para a instalação de 
sistemas de aquecimento que utilizem colectores solares térmicos que podem atingir 
40% das despesas elegíveis não reembolsável para entidades públicas e subvenção 
mista, composta por 50% de incentivo reembolsável e 50% de incentivo não 
reembolsável para entidades privadas. O MAPE encontra-se actualmente suspenso em 
todo o território nacional, situação que provavelmente se manterá até à entrada em 
vigência do novo Quadro Comunitário de Apoio (QCA), desconhecendo-se ainda as 
linhas específicas deste novo instrumento. De referir, que antes a da sua suspensão, o 
MAPE não se encontrava em vigor para o Região de Lisboa e Vale do Tejo, pelo que o 
Concelho de Sintra já não dispunha de incentivos financeiros desde Outubro de 2005 
(de acordo com Despacho nº 21018/2005, 2º série de 8 de Outubro de 2005). 

Energia solar fotovoltaica (SF) 

O país, devido às suas condições climáticas, possui excelentes condições para a 
conversão fotovoltaica com índices de produção entre os 1 000 e os 1 500 kWh por ano, 
por cada kWp instalado. 

A Directiva Europeia sobre a produção de energia eléctrica de origem renovável 
(2001/77/CE) impõe metas a atingir para cada um dos Estados-Membro. Portugal 
comprometeu-se a produzir 39% da energia eléctrica através de fontes renováveis de 
energia no ano de 2010, uma meta ambiciosa, não obstante incluir a grande hídrica. 

No final do ano de 2004, a capacidade total instalada em sistemas fotovoltaicos em 
Portugal era de 2,65 MWp (0.42 MWp em sistemas ligados à rede e 2,23 MWp em 
sistemas isolados). Na Áustria, no mesmo ano, a capacidade total instalada era de 
19,18 MWp (16,49 MWp em sistemas ligados à rede e 2,69 MWp em sistemas 
isolados), mais 725 %. 

Considerando que os preços dos equipamentos fotovoltaicos têm baixado 
substancialmente nos últimos anos e o facto de actualmente ser aplicada uma tarifa 
“verde” (cerca de 4 a 5 vezes o preço da energia eléctrica de origem petrolífera) para os  
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produtores de energia eléctrica por via solar fotovoltaica que contabiliza as mais-valias 
ambientais, começa a ser economicamente interessante a instalação de “centrais” de 
produção de energia eléctrica a partir da radiação solar, para venda à rede pública. 
Actualmente, um preço de referência para instalações ligadas à rede é de 5 €/Wp. 

No Concelho de Sintra o aproveitamento de energia solar fotovoltaica não existe. 
Contudo existe um potencial de aproveitamento técnico na ordem de 48 GWh/ano. Este 
potencial foi calculado utilizando diversas variáveis, entre as quais se destacam a área 
de cobertura de edificado existente no Concelho (foi considerada apenas a área 
respeitante à vertente Sul) e o potencial de aproveitamento de um m2 de colector solar 
(185 kWh/m2/ano). 

Energia solar passiva (SP) 

Nos últimos quinze anos, a legislação portuguesa estabeleceu dois regulamentos 
térmicos que visam a melhoria dos edifícios, quer em termos da qualidade da 
envolvente, quer em termos dos respectivos sistemas energéticos de climatização, que 
foram importantes instrumentos na melhoria das condições de conforto e da eficiência 
energética do parque nacional construído: 

• O "Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios" 
(RCCTE), Decreto-Lei 40/90, de 6 de Fevereiro, visa directamente a melhoria da 
qualidade térmica da envolvente dos edifícios, no sentido da "melhoria das 
condições de conforto sem acréscimo do consumo de energia". Ainda que 
considerado bastante moderado em termos de exigência, teve um impacto 
significativo na forma de construir em Portugal levando a que a maioria dos 
edifícios já utilizem isolamentos térmicos, o vidro duplo passou a ser a norma 
nas boas construções e, sobretudo, os utilizadores já perguntam por estes 
pormenores quando adquirem um edifício ou apartamento. 

• O "Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios" 
(RSECE), Decreto-Lei 118/98, de 7 de Maio, visa fundamentalmente os 
edifícios com sistemas de climatização, de forma a melhorar a sua eficiência 
energética. Este regulamento estabelece um conjunto de regras de modo que "as 
exigências de conforto e de qualidade do ambiente impostas no interior dos 
edifícios, possam vir a ser asseguradas em condições de eficiência energética". 

Estes dois regulamentos foram recentemente revogados e substituídos por novas 
versões, consentâneas com o Sistema Nacional de Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) – ver capítulo F deste relatório. 

O PDM de Sintra considera no seu art. 91.º - Processo de incentivo 1d) e 2: 1d) “Nos 
empreendimentos ou edifícios onde se operem iniciativas de redução de consumo 
energético, designadamente a actos projectuais de arquitectura solar passiva” e 2) “O 
incentivo traduz-se em admitir um acréscimo até 20% aos parâmetros urbanísticos nas 
operações de edificabilidade de obras singulares ou de operações de loteamento”. No  
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entanto, o facto de não estar definida e quantificada qual a redução das necessidades 
energéticas, a aplicação deste Artigo tem tido reduzida expressão. 

2.5 Futuro 
Energia solar térmica passiva e activa (SP e ST) 

A introdução dos novos RCCTE e RSECE e da SCE, espera-se que se traduza num 
novo alento na utilização de tecnologias solares passivas e activas nos edifícios. O SCE 
prevê que todas as construções, à semelhança dos electrodomésticos, tenham um 
certificado que caracteriza o consumo energético do edifício. O RCCTE obriga à 
utilização do ST sempre que haja uma exposição adequada, ou em alternativa, a 
utilização de outra fonte renovável de energia. 

A nível da tecnologia na aplicação de ST, o aquecimento ambiente a baixa temperatura 
de edifícios com piscina (dissipação de calor no Verão) será uma área com elevado 
potencial, bem como, o arrefecimento de edifícios, em comunhão com medidas de 
diminuição de cargas térmicas e aplicação das normas de conforto adaptativo (p.ex.: 
Projecto Europeu KEEP COOL e Programa Japonês “COOL BIZ”), através de sistemas 
de absorção, adsorção ou excicantes. 

A dinamização com incentivo municipal, de um serviço de venda de energia sob a 
forma de água quente, será uma forma de financiar instalações de energia solar térmica 
para produção de água quente, através de um esquema de prestação de serviço em que 
as empresas de venda de energia sob a forma de água quente: projecta, financia, 
executa, explora e garante a manutenção do sistema. O utilizador compromete-se a 
comprar a energia disponibilizada de acordo com um contrato de prestação de serviços a 
estabelecer entre as partes. 

A exploração da utilização de ST na climatização de edifícios, no aquecimento de águas 
sanitárias e tanques de piscinas será do ponto de vista económico e ambiental uma área 
estratégica para o Concelho de Sintra. 

Energia solar fotovoltaica (SF) 

No futuro, os sistemas fotovoltaicos tornar-se-ão certamente cada vez mais acessíveis e 
competitivos em relação às outras formas de energia, prevendo-se um significativo 
crescimento da produção de energia eléctrica de origem solar de forma descentralizada, 
por empresas e por particulares, para consumo próprio, mas principalmente para venda, 
designadamente em coberturas de edifícios de habitação, de serviços e industriais. 

No Concelho de Sintra a utilização de energia fotovoltaica, será uma área de negócio 
com potencial para a Câmara Municipal, Empresas Municipais e armazéns privados que 
representam uma área de cobertura de edifícios virada a Sul passíveis de aproveitamento 
de energia fotovoltaica. 
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2.6 Casos de Estudo 
Integração de Energia Solar Térmica em Piscina Municipal Coberta 

A piscina coberta é constituída por um tanque semi-olímpico com 25x12,5m, um tanque 
de aprendizagem com 12,5x8m e 3 m3 de acumulação de águas quentes sanitárias. 

A integração de energia solar como energia principal para o aquecimento da água das 
piscinas e para a produção de AQS mantendo o sistema a gás para o tratamento do ar e 
como energia secundária (apoio) para o aquecimento das piscinas e produção das AQS, 
possibilitará a redução de emissões de CO2, a redução da factura energética e 
consequentemente os custos de exploração, mantendo as condições consideradas 
necessárias para o conforto dos utentes e o normal funcionamento da Piscina. 

O sistema de produção de energia térmica será constituído por 224 m2 de colectores 
solares térmicos associados a sistema de integração solar e cobrirá cerca de 62% das 
necessidades energéticas anuais para aquecimento das piscinas e produção de AQS. 

Considerando o investimento de 138 600 €, o custo do gás natural de 0,50 €/m3 e o 
custo de manutenção e mão-de-obra/ano de 925 €/ano; de acordo com a tabela seguinte, 
o benefício energético (poupança anual) com a integração de energia solar representa 
14 840 €/ano e os proveitos anuais (valia económica) representam 10,7% do montante 
do investimento. 

Tabela 44 - Energia Solar/Gás Natural 
 Solar Gás Natural 
Energia Útil necessária Piscina [kWh/ano] 307 596 307 596 
Energia Útil necessária AQS [kWh/ano] 48 324 48 324 
Total Ener. Útil necessária [kWh/ano] 355 920 355 920 

Energia. Obtida (solar) [kWh/ano] 225 756 - 
Fracção Solar [%] 61,8% - 

Total Energia Final Necessária [kWh/ano] 191 418 523 412 
Consumo de Gás Natural [m3/ano] 18 178 49 707 

Custo Energia [€/ano] 9 089 24 854 
Custo de Manutenção [€/ano] 925  

Custo da Instalação [€] 138 600  
Economia Anual [€] 14 840 
PRI [anos] 9,3 

TIR a 15 anos [%] 8,6 
Valia Económica (proveito/investimento) 10,7% 

Valia Ambiental [ton CO2/ano] 83 

O Período de Retorno do Investimento representa cerca de 9,3 anos, a Taxa Interna de 
Rentabilidade a 15 anos (vida útil do equipamento) de 8,6 % e é evitada anualmente a 
emissão de 83 toneladas equivalentes de CO2. 

Considerando que existem no Concelho de Sintra 10 piscinas cobertas de aprendizagem, 
com a dimensão de 16x8m, com um consumo diário de AQS de 2 000l e 4 piscinas 
cobertas de desporto com a dimensão de 25x12,5m e um consumo diário de AQS de 
3 000l, a integração de energia solar térmica como fonte de energia principal para o 
aquecimento das AQS nas 14 piscinas representaria a colocação de cerca de 1 100 m2 de 
colectores solares, com um investimento global de 595 000€. O período de retorno 
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médio para este investimento seria de 4,2 anos e evitava-se a emissão de cerca de 675 
toneladas de CO2 por ano para a atmosfera. 

Tabela 45 – Integração de energia solar térmica nas piscinas cobertas do Concelho de Sintra 
 Quantidade 

(número) 

Área 

(m2) 

Investimento 

(€) 

CO2 

(toneladas) 

Benefício 
anual 

(€) 

Período de 
Retorno 

(anos) 

Piscina Coberta de 
Aprendizagem 

10 590 350 000 360 77 000 4,6 

Piscina Coberta de 
Desporto 

4 510 245 000 315 66 000 3,7 

TOTAL 14 1 100 595 000 675 143 000 4,2 

 

Integração de Energia Solar Térmica em Pavilhão Gimnodesportivo 

O pavilhão gimnodesportivo dá apoio a uma escola e o consumo de águas quentes 
sanitárias nos balneários representa cerca de 5 m3 por dia. 

A integração de energia solar como energia principal para a produção de AQS 
mantendo o sistema a gás como energia secundária (apoio), possibilitará a redução de 
emissões de CO2, a redução da factura energética e consequentemente os custos de 
exploração, mantendo as condições consideradas necessárias para o conforto dos utentes 
e o normal funcionamento da Pavilhão. 

O sistema de produção de energia térmica será constituído por 60 m2 de colectores 
solares térmicos associados a sistema de integração solar e cobrirá cerca de 71% das 
necessidades energéticas anuais para produção de AQS. 

Face à energia eléctrica, gás propano (GPL) e gás natural e considerando o investimento 
de 32 980 €, de acordo com a tabela seguinte, o benefício energético (poupança anual) 
com a integração de energia solar representa anualmente 5 083 €, 3 910 € e 3 550 € 
respectivamente e os proveitos anuais (valia económica) representam 12,9%, 6,8% e 
5,2% do montante do investimento. 

Tabela 46 - Energia Solar/Apoio 
Cálculo 

ST 
F.Solar 

% 
Área 
m2 

Consumo 
Anual 
[kWh] 

Energia 
Obtida 
[kWh] 

Energia 
Captada 
[kWh/m2] 

Balanço 
Energético 

[€] 

Valia 
Económica 

% (>8%) 

Valia 
ambiental 
kg eq. CO2 

TIR 
[anos] 

TIR 15
% 

AQS – 
E.E. 71.5 60 71 140 50 834 847 5 083,40 15,4 23 458 6 12,9 

AQS - 
GPL 71.5 60 71 140 50 834 847 3 910,31 11,9 18 092 8 6,8 

AQS - 
GN 71.5 60 71 140 50 834 847 3 549,66 10,8 18 633 9 5,2 

Custo GPL= 0,68€/kg     Custo E.Eléctrica= 0,1 €/kWh     Custo GN= 0,5 €/m3 

 

O Período de Retorno do Investimento face ao GPL representa cerca de 8 anos, a Taxa 
Interna de Rentabilidade a 15 anos (vida útil do equipamento) de 6,8 % e é evitada 
anualmente a emissão de 18 toneladas equivalentes de CO2. 
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Considerando todos equipamentos desportivos existentes no Concelho de Sintra que 
necessitam de AQS, simulou-se a integração de energia solar térmica como fonte de 
energia principal na produção das AQS. O resultado da simulação é apresentado na 
tabela seguinte: 

Tabela 47 – Integração de energia solar térmica nos equipamentos desportivos do Concelho de Sintra 
 Quantidade 

(número) 

Área 

(m2) 

Investimento 

(€) 

CO2 

(toneladas) 

Benefício 
anual 

(€) 

Período de 
Retorno 

(anos) 

Grande campo de 
jogos 

42 1 080 910 000 370 80 000 11,4 

Pequeno campo 
de jogos 

72 1 680 985 000 375 79 500 12,4 

Pista de atletismo 2 25 15 000 5 1 100 13,6 
Pavilhão 19 485 275 000 105 23 000 12 

Sala de desporto 53 680 400 000 150 32 000 12,5 
Piscina descoberta 
de aprendizagem 

1 25 13 000 5 1 000 11,8 

Piscina descoberta 
de Desporto 

2 55 45 000 20 4 200 10,7 

TOTAL 191 4 030 2 643 000 1 030 268 600 9,8 

Verifica-se que seria necessário colocar cerca de 4 030m2 de colectores solares, com um 
investimento global de 2 643 000€, com um período de retorno médio de cerca de 9,8 
anos. Esta integração de colectores solares levaria a uma redução de emissão de CO2 de 
cerca de 1 030 toneladas por ano. 

Impacto da introdução de sistemas solares térmicos para AQS no sector 
doméstico (só moradias no Concelho de Sintra) 

Nº de Habitações Unifamiliares (CENSOS 2001):  37 817 

Energia produzida 

A dimensão média do agregado familiar é de 2,76 pessoas por fogo. Podemos 
considerar, para este efeito, como 3 pessoas/fogo. Para esta situação, um sistema solar 
para aquecimento de águas sanitárias deverá ter uma área de captação de 2 m² e um 
depósito acumular de 150 lts. Em termos médios para Portugal, este sistema fornece de 
energia útil cerca de 1 320 kWh/ano. 

Considere-se que um Programa a implementar pela AMES, CMS, em parceria com 
outras entidades, conseguiria obter uma taxa de penetração dos sistemas solares 
térmicos no parque habitacional (só nas moradias) de 25%. 

N.º de moradias com sistemas solares:    0,25 x 37 817 = 9 454 

Energia útil fornecida pelos sistemas solares:  9 454 x 1 320 = 12 GWh/ano  

Energia substituída 

Considera-se que 60% das moradias dispõe de termoacumuladores eléctricos, com 95% 
de rendimento e que 40% das moradias dispõe de esquentadores a gás com rendimento 
de 65%. Para conservação em energia primária, considera-se para o gás 1 GWh = 86 tep 
e para a energia eléctrica o valor “oficial” da DGGE de 1 GWh = 290 tep. 
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Energia primária substituída = 2 515 tep/ano 

Custo do investimento 

Custo de sistemas solares domésticos para AQS: 750 €/m² 

Custo total = 750 x 2 x 9 454 = 14 181 375 € = 14 M€ 

Este investimento poderá ser analisado, em termos económicos, no âmbito da criação do 
Programa acima referido, de modo a que as entidades patrocinadoras assumam uma 
componente. 

Aproveitamento de Energia Fotovoltaica 

No Concelho de Sintra, com a instalação de 25 m2 de painéis fotovoltaicos com 
100 Wpico/m2 em cada edifício (moradias, prédios publico, etc.), obter-se-ia uma área 
total de 120 hectares e uma potência de pico de 185 MW, resultando numa produção 
anual superior a 200 GWh. Este potencial evitaria a emissão de 170 000 toneladas/ano 
de CO2 para a atmosfera. 

3. Energia Eólica 

3.1 Fonte 
O vento resulta do deslocamento de massas de ar, derivado dos efeitos das diferenças de 
pressão atmosférica entre duas regiões distintas e é influenciado por efeitos locais como 
a orografia e a rugosidade do solo. 

Essas diferenças de pressão têm uma origem térmica estando directamente relacionadas 
com a radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar. 

Podemos classificar os ventos nos seguintes tipos: 

• Ventos globais; 

• Ventos de superfície; 

• Ventos locais. 

Ventos Globais 

O vento que sobe desde o Equador para os pólos origina uma zona de baixas pressões 
perto do solo o que atrai ventos do Norte e do Sul. Nos pólos, devido ao ar frio, são 
originadas zonas de altas pressões. Estes ventos na realidade são considerados como 
ventos geostróficos, e ocorrem a partir da altitude dos 1 000 m. As velocidades destes 
ventos podem ser medidas por balões meteorológicos. 

Ventos de superfície 

Os ventos são muito influenciados pela superfície terrestre até altitudes de 100 m. O 
vento é travado pela rugosidade da superfície da terra e pelos obstáculos. A direcção do 
vento perto da superfície é ligeiramente diferente dos ventos geostróficos, devido à 
rotação da terra. 
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Ventos locais 

Apesar da importância dos ventos locais na determinação dos ventos dominantes numa 
determinada área, a direcção do vento é influenciada pela soma dos efeitos globais e 
locais. Quando os ventos globais são suaves, os ventos locais podem dominar o regime 
de ventos: 

• Brisas Marinhas: Durante o dia a terra aquece mais rapidamente pela influência 
do sol que o mar. O ar sobe e circula para o mar, criando uma depressão ao nível 
do solo, que atrai o ar frio do mar criando a brisa marinha. Normalmente ao 
entardecer há um período de calma, quando as temperaturas do solo e do mar se 
igualam. Durante a noite os ventos sopram em sentido contrário, tendo a brisa 
terrestre, normalmente, velocidades inferiores, uma vez que a diferença entre a 
temperatura do solo e do mar é mais pequena. 

• Ventos da montanha: um exemplo é o vento do vale o qual tem origem nos 
declives orientados a Sul no hemisfério Norte. Quando os declives estão 
quentes, a densidade do ar diminui e o ar sobe seguindo a superfície do declive. 
Durante a noite a direcção do vento inverte-se, passando a descer o declive. Se o 
fundo do vale for inclinado o ar pode ascender e descender pelo vale, este efeito 
tem o nome de vento canhão. 

3.2 Conversão 
A conversão do vento em energia obedece a alguns conceitos importantes: 

• Energia do vento; 

• Efeitos do vento; 

• Produção de energia; 

• Lei de Betz. 

Energia do vento 

De modo muito sucinto, o aerogerador obtém energia convertendo a energia do vento 
num binário actuando sobre as pás do rotor. A quantidade de energia transferida ao rotor 
pelo vento depende da densidade do ar, da área de varrimento do rotor e da velocidade 
do vento. 

Efeitos do vento 

A variação do vento com a altura ao solo (rugosidade), a variabilidade do vento, a 
turbulência, a presença de obstáculos, os efeitos de esteira, parque, túnel e colina 
(definem a localização e distância entre turbinas) e as condições marítimas, são outros 
factores que influenciam o aproveitamento desta fonte de energia. 
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Produção de energia 

A energia cinética, resultante das deslocações de massas de ar, pode ser transformada 
em: 

• Energia mecânica através de aeromotores; 

• Energia eléctrica através de turbinas eólicas ou aerogeradores. 

A potência mecânica disponível (P) numa turbina depende grandemente (factor cúbico) 
da velocidade do caudal de ar que passa através dela, o que faz com que o interesse e o 
aproveitamento deste recurso varie muito com a intensidade e a direcção do vento. 

Lei de Betz 

A Lei de Betz diz que só se pode converter menos de 16/27 (59%) da energia cinética 
em energia mecânica ao utilizar um aerogerador o que representa que para a produção 
de energia eléctrica em grande escala só locais com valores de velocidades média anuais 
de vento superiores a 6 m/s são interessantes. 

De facto, a velocidade à qual os aerogeradores começam a rodar situa-se nos 3-5 m/s 
(velocidade de ligação), no entanto, abaixo de 5 m/s a quantidade de energia no vento é 
muito baixa, e a turbina apenas começa a funcionar por volta dos 5 m/s. 

3.3 Tecnologia 
Para o aproveitamento da energia eólica existem vários tipos de tecnologia: 

• Moinhos de vento; 

• Aeromotores; 

• Turbinas eólicas ou aerogeradores. 

Moinhos de vento 

Os moinhos de vento são utilizados desde a antiguidade para moer cereais ou para 
bombagem de água. São disso exemplo os muitos moinhos de vento existentes no 
Concelho de Sintra, alguns deles ainda em funcionamento. 

Aeromotores 

Principalmente usados para a extracção de água de poços, muito diversificados nos 
Estados Unidos e em aplicações do mesmo tipo (moinhos Americanos) no Concelho de 
Sintra. 

Devido ao grande factor de "solidez" (número de pás*corda média) este tipo de turbina 
funciona a muito baixas velocidades, no entanto, tem uma reduzida eficiência na 
extracção de energia do vento quando comparada com as turbinas com apenas duas ou 
três pás. 

Turbinas eólicas 

É a principal tecnologia utilizada para a produção de energia eléctrica na actualidade. 

Existem essencialmente dois tipos de turbinas eólicas: 
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• De eixo horizontal (HAWT’s Horizontal Axis Wind Turbines): são o tipo de 
turbinas mais comuns, de accionamento por forças sustentadoras e aplicadas na 
maior parte dos parques de produção de energia eléctrica. 

Actualmente a maior parte são constituídas com três pás, no entanto é possível e 
existem turbinas com duas e apenas uma pá. A principal desvantagem, destas turbinas 
com duas ou uma pá é a menor estabilidade da turbina. 

• De eixo vertical (VAWT’s Vertical Axis Wind Turbines): baseiam-se num 
princípio semelhante às clássicas noras de água, onde a água chega 
perpendicularmente em relação ao eixo de rotação da nora. Utilizadas também 
para a produção de energia eléctrica, e tem como principal vantagens teóricas: 

- A independência da direcção do vento, no entanto os esforços nas pás 
exercidos pela força centrífuga limita a s 

- Maior rendimento em comparação com as turbinas de eixo horizontal; 

- O gerador pode estar no solo e pode-se prescindir de uma torre, para a 
máquina. 

- As principais desvantagens das turbinas de eixo vertical são: 

- Velocidades junto do solo baixas (junto da parte inferior do rotor). 

- Arranque “forçado”, i.e., a máquina necessita de um “empurrão” antes de 
arrancar. 

- Em caso de substituição do rolamento principal é necessário desmontar toda 
a turbina. 

3.4 Actualidade 
A primeira experiência de energia eólica para produção de energia eléctrica em Portugal 
foi efectuada pelo INETI no Concelho de Sintra em Lourel no ano de 1985 com uma 
turbina de 22 kW desactivada em 1999. O primeiro parque eólico foi criado em 1988 
em Santa Maria (Açores), mas actualmente a distribuição destas centrais abrange quase 
todo o território nacional com aproximadamente 708 MW de potência instalada até 
Maio 2005, 81 parques eólicos e 521 turbinas eólicas. Só nos últimos 5 anos, com o 
Programa Energia, é que se criaram algumas condições para o desenvolvimento real 
deste tipo de energia, mas todavia insuficientes tendo em conta o panorama verificado 
em países mais favoráveis à energia eólica. 

Cerca de metade dos parques eólicos (48%) em Portugal são parques pequenos, com 
potências entre 1 a 10 MW. 31% dos parques têm uma dimensão média, com potências 
entre 10 a 25 MW. Apenas existe um parque eólico com potência superior a 50 MW. 

O recurso energético eólico “onshore” disponível em Portugal estima-se nos 4 800 MW, 
tendo em conta um cenário de restrição ambiental moderada. Contudo, o potencial 
eólico em Portugal é muito superior, sendo no entanto difícil de avaliar dadas as 
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condicionantes ambientais e outras. Assim para 2010/2012 o Governo adoptou uma 
meta de 5 100 MW instalados. 

Apesar deste potencial, existiram uma série de barreiras que contribuíram para o fraco 
desenvolvimento da energia eólica em Portugal: 

• Ligação à rede: uma vez que os locais com maior potencial se encontram em 
locais remotos ou servidos por redes fracas, muitas vezes o escoamento de 
energia só é conseguido através da construção de novas linhas, o que eleva os 
custos ou até inviabiliza as operações, sendo também problemática a gestão da 
atribuição dos pontos de interligação; 

• Impacte ambiental: as principais incidências ambientais habitualmente 
apontadas são o ruído, o impacto visual e a influência na fauna avícola, no 
entanto a evolução tecnológica (diminuição dos ruídos, turbinas mais potentes, 
menor número de unidades a instalar) terá tendência para compatibilizar os dois 
interesses; 

• Procedimentos burocráticos: os trâmites administrativos de um projecto de 
energia eólica são complexos, burocráticos e morosos, envolvendo muitos 
organismos da Administração com critérios pouco explícitos e sem regras de 
organização entre os vários agentes envolvidos. 

Após a implementação de medidas como a MAPE, e recentemente, em Maio 2005, com 
o anúncio do concurso que irá atribuir cerca de 1 700 MW, pretende-se chegar aos 
4 500 MW até final da década, contribuindo de uma forma essencial para a meta dos 
39% de produção de energia eléctrica com fonte nas ER. 

No Concelho de Sintra o aproveitamento do potencial energético do vento não existe. 
Para ser possível alterar esta situação, foi elaborado um estudo pelo INETI em conjunto 
com a AMES com o objectivo de adquirir um conhecimento aprofundado do regime de 
vento. Esse estudo denomina-se Atlas de Vento do Concelho de Sintra, que se apresenta 
na figura seguinte. 
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Figura 17 - Atlas de Vento do Concelho de Sintra 

 

Este Atlas foi processado para a cota de 80 m, tendo-se utilizado uma metodologia 
multi-estação desenvolvida pelo INETI (Costa e Estanqueiro, 2003) acoplada ao modelo 
WAsP, o qual consiste no cálculo de uma grelha de recurso que pondera localmente os 
resultados espaciais obtidos pelo modelo, utilizando todas as estações anemométricas 
disponíveis para a caracterização do potencial eólico da zona. 

Na figura seguinte, mostra-se um mapa com rosas de ventos processadas em pontos de 
grelha seleccionados, o qual foi sobreposto ao Atlas de Vento. 
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Figura 18 - Rosas de vento no Concelho de Sintra 

3.5 Futuro 
Tendo em conta a necessidade do cumprimento da Directiva Comunitária respeitante ao 
acordo de Quioto, que impõe como meta 39% de produção de energia eléctrica com 
base nas energias renováveis até 2010, assim como as recentes medidas de apoio, como 
a remuneração da energia produzida para níveis perto do praticado nos países Europeus, 
prevê-se a instalação de cerca de 4 500 MW de capacidade de geração em energia 
eólica. 

Actualmente estão aprovados mais 748 MW de energia eólica, o que, tendo em conta o 
tempo de licenciamento, poderá elevar a potência instalada de eólica até 2 000 MW em 
2007. 

É ainda necessária a centralização dos processos de licenciamento em apenas um único 
organismo, que coordenaria e teria a cargo todo o procedimento administrativo, de 
forma a diminuir os prazos de implementação dos projectos os quais, actualmente, 
rondam os 2 a 4 anos. 

A energia eólica mostra-se como uma das fontes renováveis com maior potencialidade e 
maior desenvolvimento futuro, não apenas pelas metas estabelecidas, mas também pelo 
interesse que desperta nas entidades e empresas o desenvolvimento de projectos de 
grande envergadura e visibilidade, além do retorno financeiro bastante atractivo. 

Na sequência da elaboração do Atlas de Vento do Concelho de Sintra, foi também 
elaborado um estudo sobre os Fluxos de Potência no Concelho de Sintra e um Mapa do 
Número de Horas de Funcionamento de uma turbina teste de 2,3 MW com uma altura 
de 80 m de modo a ser possível identificar os locais óptimos para a futura instalação de 
Parques Eólicos no Concelho. Esses dois mapas são apresentados nas figuras seguintes. 
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Figura 19 - Mapa do Fluxo de Potência no Concelho de Sintra 

 
Figura 20 - Mapa do número anual de horas de funcionamento de uma turbina teste 

Da análise dos mapas apresentados anteriormente conclui-se que o Concelho de Sintra 
tem um grande potencial de aproveitamento deste recurso endógeno. No entanto, no 
Concelho de Sintra existem condicionantes de várias ordens, nomeadamente, a 
existência do Parque Natural Sintra Cascais, que coincide com a área Oeste do 
Concelho, a existência da Base Área n.º1 que se situa na Granja do Marquês e que tem 
afecta a si um corredor aéreo e um perímetro de segurança, as condicionantes 
relacionadas com o Aeroporto Internacional de Lisboa e ainda as condicionantes 
relacionadas com o aeródromo de Tires.  

Assim, e tendo em conta as diversas condicionantes, o potencial sustentável de 
aproveitamento de Energia Eólica no Concelho de Sintra é de cerca de 110 MWh/ano.  
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Este valor foi calculado pelo INETI e teve em conta as condicionantes ambientais 
(Reserva Natural, Parque Natural e Rede Natura 2000), as condicionantes de ocupação 
socio-económica (muito intensa) e as condicionantes orográficas (declive inferior a 
35%). 

4. Mini e Micro Hídrico 

4.1 Fonte 
No ciclo da água, a precipitação sobre as montanhas cria escoamentos convergentes nos 
rios e ribeiras. Nestes escoamentos existe um grande potencial energético que depende 
de diversos factores tais como: o caudal disponível, a queda de água, as características 
do terreno, restrições ambientais e a avaliação económica do aproveitamento. 

Uma central mini-hídrica pode ser definida como uma instalação produtora de energia 
eléctrica a partir de energia hídrica até uma potência instalada de 10 MW e uma central 
micro-hídrica até 100 kW. 

A disponibilidade anual deste recurso depende da quantidade de água disponível para 
turbinar, sendo factores determinantes a pluviosidade, o regime de funcionamento e de 
elaboração (com ou sem armazenamento) e a bacia hidrográfica. 

4.2 Conversão 
Para a produção de hidro-electricidade recorre-se à combinação optimizada de uma 
determinada altura de queda e do caudal disponível, verificando-se que quando maior 
for a queda aproveitável menor poderá ser o caudal utilizado. 

A energia disponível resulta da transformação da energia potencial da massa de água em 
energia cinética de rotação de uma turbina acoplada a um gerador de energia eléctrica. 

A energia produzida numa central micro ou mini hídrica pode ser introduzida na rede 
eléctrica, ou ser utilizada de forma isolada para fornecer energia eléctrica a uma 
pequena povoação, a um complexo industrial ou agrícola. 

4.3 Tecnologias 
Uma central mini ou micro hídrica é geralmente composta por: 

• Uma tomada de água adaptada à natureza do terreno ou instalada sobre um canal 
de irrigação ou sobre a adução de água potável; 

• Um canal de derivação e/ou uma conduta forçada munido de grelha; 

• Um sistema contra cheias, isolamento do canal, isolamento da turbina; 

• Uma câmara de carga no caso dum canal a céu aberto, ou de uma chaminé de 
equilíbrio no caso de uma conduta sob pressão, que permite a ligação com a 
conduta forçada; 

• Uma turbina que transforma em energia mecânica, a energia potencial fornecida 
pela queda de água; 
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• Um canal de descarga do caudal turbinado; 

• Um gerador que produz energia eléctrica a partir da energia mecânica da turbina; 

• Um sistema de regulação, controlo e transformação; 

• Um pequeno edifício que abriga o equipamento instalado e o controlo que pode 
ser local ou à distância; 

• Uma linha de transmissão que transporta a energia eléctrica produzida. 

4.4 Actualidade 
Em Portugal o potencial de aproveitamento de energia mini-hídrica está distribuído por 
todo o território nacional, com maior concentração no Norte e Centro do país. 

O Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Maio abriu a actividade de produção independente 
de energia eléctrica a pessoas singulares ou colectivas públicas ou privadas, com o 
limite de 10 MW de potência instalada. Desde então até 1994 foram licenciados 120 
empreendimentos de utilização de água para produção de energia. Destes 120 até a data 
apenas 44 estão em funcionamento, representando um total de 170 MW de potência 
instalada e uma produção de 550 GWh/ano. 

Tendo em conta as antigas concessões, 34 mini-hídricas com uma potência total de 
30 MW e 100 GWh/ano, e ainda 20 do SENV (Sistema Eléctrico Não Vinculado-Grupo 
EDP) com 56 MW e produtividade de 165 GWh/ano, o total de aproveitamento mini-
hídrico situa-se actualmente em 98 centrais que correspondem a 256 MW de potência 
instalada e uma produção 815 GWh/ano. 

Nos últimos anos tem vindo a ser muito reduzido o número de instalações devido a 
vários factores como: 

• Dificuldades nos processos de licenciamento, onde intervêm diferentes entidades 
sem coordenação entre elas. 

• Dificuldades na ligação à rede eléctrica por insuficiências da mesma. 

• Falta de critérios objectivos para a emissão de pareceres das diversas entidades. 

• Restrições ambientais; 

Apesar da tecnologia estar comprovada e Portugal ter um potencial interessante, o 
potencial de aproveitamento de energia micro-hídrica não tem expressão. 

No Concelho de Sintra o aproveitamento do potencial energético micro e mini hídrico 
não existe. 

4.5 Futuro 
Apesar de ser difícil estimar o potencial nacional de exploração micro e mini hídrico é 
possível apontar para valores perto dos 1 000 MW, dos quais entre 500 e 600 MW são 
concretizáveis em poucos anos (até 2010), com uma produção média entre 1 500 e 
1 800 GWh/ano. Contudo, será necessário aplicar medidas de forma a ultrapassar os 
actuais constrangimentos. 
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No Concelho de Sintra o potencial deste tipo de energia não está contabilizado, no 
entanto, estima-se que ao nível da mini-hídrica seja nulo e que na gama da micro-
hídrica exista um potencial interessante nas várias ribeiras do Concelho e no sistema de 
abastecimento de água do SMAS. 

5. Geotermia 

5.1 Fonte 
Existe uma grande quantidade de energia sob a forma térmica contida no interior do 
planeta. Está é transmitida para a crosta terrestre sobretudo por condução. Esta 
representa uma potência de 10 000 vezes da energia consumida por ano no mundo 
actualmente. 

Um sistema geotérmico (i.e., uma concentração “superficial” de calor terrestre) é o 
resultado de uma combinação particular de condições geodinâmicas, litológicas, 
hidrodeológicas e físico-químicas. 

A energia geotérmica é um recurso mineiro, uma energia de ciclo curto, endógena e 
descentralizada. 

5.2 Conversão 
O potencial geotérmico pode ser classificado em duas categorias: 

• alta entalpia (T>100 ºC): este recurso está geralmente associado a áreas de 
actividade vulcânica, sísmica ou magmática. A estas temperaturas é possível o 
aproveitamento para a produção de energia eléctrica. 

• baixa entalpia (T<100 ºC): resultam geralmente da circulação de água de origem 
meteórica em falhas e fracturas e por água residente em rochas porosas a grande 
profundidade. O aproveitamento deste calor pode ser realizado directamente 
para aquecimento ambiente, de águas, estufas, piscicultura ou processos 
industriais. 

5.3 Tecnologias 
Nos processos geotérmicos existe uma transferência de energia por convecção tornando 
útil o calor produzido e contido no interior da Terra. A exploração desta energia é 
efectuada através de furos. 

Existem dois tipos de exploração: furo de produção único e doblete geotérmico (furo de 
extracção e furo de injecção). Para ambos os casos, é possível realizar um 
aproveitamento em “cascata” do calor geotérmico de modo a possibilitar que o fluido 
seja utilizado a vários níveis térmicos até cerca de 20ºC. 

5.4 Actualidade 
Em Portugal Continental existem essencialmente aproveitamentos de baixa entalpia ou 
termais que podem ser divididos em duas tipos: 
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• Aproveitamento de pólos termais existentes (temperaturas entre 20 e 76 ºC): 
exemplos disso são os aproveitamentos em Chaves e S. Pedro do Sul com cerca 
de 3 MWt a temperaturas de cerca de 75 ºC a funcionar desde a década de 
oitenta. 

• Aproveitamento de aquíferos profundos das bacias sedimentares: caso do 
projecto geotérmico do Hospital da Força Aérea do Lumiar, em Lisboa, obtida a 
partir de um furo com 1 500 m de profundidade com temperaturas superiores a 
50 ºC, a funcionar desde 1992. 

Os aproveitamentos mais interessantes na área da geotermia são os realizados nas ilhas 
dos Açores. Só em S. Miguel a energia produzida por esta fonte representou em 2003 
cerca de 25% da energia eléctrica consumida na Ilha. 

No Concelho de Sintra o aproveitamento do potencial energético geotérmico não existe. 

5.5 Futuro 
Em Portugal continental o aproveitamento de pólos termais já existentes e das 
aplicações directas nas orlas sedimentares podem representar um potencial de cerca de 
20 MWt. 

Uma utilização futura desta energia poderá ser a aplicação em Bombas de Calor 
Geotérmicas (BCG) reversíveis, que aproveitam o calor a partir de aquíferos ou das 
formações geológicas através de permutadores instalados no sub-solo, permitido 
utilizações na climatização. 

6. Oceano 

6.1 Fonte 
Existem várias formas potenciais de aproveitamento da energia dos oceanos: energia 
das marés, energia associada ao diferencial térmico, correntes marítimas e energia das 
ondas. 

Actualmente a energia das ondas é uma das formas de energia dos oceanos que 
apresenta maior potencial de exploração, tendo em conta a força das ondas e a 
imensidão dos oceanos.  

A energia das ondas tem origem directa no efeito dos ventos, os quais são gerados pela 
radiação solar incidente. 

6.2 Conversão 
A conversão de energia a partir das ondas apresenta semelhanças com a eólica. Dado 
que as ondas são produzidas pela acção do vento, os dois recursos apresentam idêntica 
irregularidade e variação sazonal. Contudo, a natureza ondulatória do mar está na 
origem da maior complexidade de concepção de sistemas de conversão. 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  135/180 

Em ambos os casos extrai-se energia dum meio fluido em movimento e de extensão 
praticamente ilimitada, onde os sistemas de aproveitamento são modulares, com 
potências instaladas por unidade previsivelmente inferiores à dezena de MW. 

6.3 Tecnologia 
Actualmente existe uma substancial variedade de dispositivos e métodos de extracção 
de energia das ondas, ainda não havendo uma convergência para uma tecnologia 
dominante. No entanto, podem-se distinguir dois grupos: 

• sistemas na costa (ou próximos da costa); 

• sistemas em águas profundas (offshore). 

Sistemas na costa: normalmente localizados em águas pouco profundas (8-20 m), 
apoiados directamente na costa, ou próximos dela (possivelmente associados a obras de 
protecção costeira ou molhes portuários). São por vezes considerados de primeira 
geração, por serem praticamente os únicos que atingiram a fase de protótipo. O sistema 
de coluna de água oscilante é o tipo mais bem sucedido. A tecnologia envolvida é 
relativamente convencional. A peça de equipamento mais específica é uma turbina de ar 
que acciona um gerador eléctrico. A central da ilha do Pico e recentemente a central da 
ilha de Islay (Escócia) são deste tipo. Estes sistemas têm a vantagem de os problemas de 
transporte de energia para terra e de acesso para manutenção serem de fácil resolução; e 
a desvantagem de a localização depender dum conjunto de factores geomorfológicos, de 
os bons locais para construção não abundarem e de o impacte visual ser significativo. 

Sistemas de águas profundas: situados normalmente em profundidades de 25-50 m, 
por vezes designados de segunda geração. Têm sido estudados dispositivos muito 
variados, sem que pareça ter surgido um tipo que domine os restantes como o mais 
vantajoso e promissor. Em geral o órgão principal é um corpo oscilante flutuante ou, 
mais raramente, totalmente submerso. O sistema de extracção de energia pode ainda 
utilizar a turbina de ar, ou equipamentos mais sofisticados (sistemas óleo-hidráulicos, 
motores eléctricos lineares, etc.). Estes sistemas têm a vantagem de não estarem 
dependentes das condições de costa e de serem os mais adequados para o 
aproveitamento da energia das ondas em grande escala; e a desvantagem de a nível do 
transporte de energia para terra, da amarração ao fundo, acessos para manutenção e 
interferências com a navegação e pesca apresentarem elevada complexidade técnica. 

6.4 Actualidade 
A energia que chega à costa do Concelho de Sintra (≈21 km) é de cerca de 4,8 TWh/ano 
(em águas profundas). A conversão de apenas 1% desta energia em energia útil 
(substancialmente aquém do que é tecnicamente viável) produziria 48 GWh/ano, o que 
(para um factor de carga de 0,25) corresponderia a uma potência instalada de 22 MW.A 
contribuição seria naturalmente de sistemas “offshore”. 

As zonas costeiras portuguesas (em especial a costa ocidental do continente e as ilhas 
dos Açores) têm condições naturais entre as mais favoráveis em qualquer parte do 
Mundo para o aproveitamento da energia das ondas: recurso abundante (cerca de 25- 
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30 kW/m média anual), plataforma continental estreita (ou seja águas profundas na 
proximidade da costa), consumo e rede eléctrica concentrados junto à costa. 

Em termos de I&D, Portugal é um dos países pioneiros (actividade desde a década de 
setenta). Dos três grandes projectos europeus actuais com construção de protótipos, 
liderou um (ilha Pico) e participou nos outros dois (LIMPET, ilha de Islay, Escócia, e 
AWS, Viana do Castelo). Portugal liderou a elaboração do Atlas Europeu de Energia 
das Ondas, referente ao recurso em águas profundas (offshore), estando em fase de 
finalização o Atlas Nacional de Ondas que descreve o recurso junto à costa do 
continente. No entanto, a passagem da fase laboratorial para a demonstração com 
protótipo em mar real é fortemente dispendiosa e requer uma longa preparação e 
envolve riscos de vária ordem. 

6.5 Futuro 
Portugal é hoje um dos países que dominam a tecnologia das centrais de coluna de água 
oscilante e respectivo equipamento incluindo a conversão por turbina de ar. A 
tecnologia da coluna de água oscilante, associada a estruturas fixas, tem sido 
considerada particularmente adequada para sistemas mistos de energia das ondas e 
eólica “offshore”. 

As condições naturais da costa portuguesa, as tarifas especiais estabelecidas para a 
energia das ondas e a existência de capacidade tecnológica específica nacional tornam o 
Concelho de Sintra particularmente interessante como base para a demonstração de 
tecnologias de energia das ondas em sistemas “offshore”. 

O desenvolvimento de sistemas de energia das ondas “offshore” obrigará a uma 
participação de parceiros estrangeiros, por exigir maior esforço financeiro, comportar 
maiores riscos, e ainda por ser escassa entre nós a experiência em tecnologias 
“offshore”. 
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XI. PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 

1. Cenários de Desenvolvimento 

O tratamento da informação relativa aos diferentes sectores (necessidades, consumo, 
oferta de energia, utilização) conjugada com as tendências de desenvolvimento socio-
económico e tecnológico no Concelho, permite a formulação de cenários que 
possibilitam modelar e antever as perspectivas de evolução do sector energético para o 
horizonte de 2015. 

A procura de energia é fundamentalmente determinada pelo crescimento da população, 
pela dinâmica das actividades económicas e pela introdução de novas tecnologias e de 
técnicas de gestão mais racionais. 

Os cenários de evolução demográfica para o Concelho considerando: o Plano Director 
Municipal (PDM), a estimativa da população do Concelho de Sintra divulgada pelo INE 
para o ano de 2004 e o estudo “Dinâmica e Perspectivas Demográficas do Concelho de 
Sintra 2001-2016; Prof. Marreiros” são resumidamente apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 48 - Dinâmica e perspectivas demográficas do Concelho de Sintra 2001-2016 

Cenários de Crescimento Demográfico 2001 2004��F

13 2011 2016 
Forte e acelerado 363 749 409 482 554 588 669 763 

Ritmo de crescimento   52,40% 20,80% 
Contracção de crescimento 363 749 409 482 385 769 389 151 

Ritmo de crescimento   6,10% 0,80% 
Controlado 363 749 409 482 437 701 467 019 

Ritmo de crescimento   20,30% 6,70% 
  

Foram formulados dois cenários de desenvolvimento socio-económico com base na 
evolução das variáveis sectoriais consideradas e nas perspectivas futuras relativas à 
dinâmica das forças motoras, públicas e privadas, no que respeita à produtividade, à 
modernização e à inovação, bem como, ao enquadramento e renovação do sistema 
energético segundo diferentes eixos: 

• Aumento dos consumos ligados à melhoria das condições socio-económicas da 
população e aumento do Produto; 

• Eficiência energética ligada à evolução tecnológica e melhor utilização dos 
equipamentos; 

• Racionalização dos usos ligada à substituição de fontes renováveis; 

• Intervenção e articulação dos órgãos governamentais responsáveis pela 
implementação das políticas energéticas e sectoriais. 

                                                 
13 O ano de referência para os cenários de desenvolvimento foi o ano de 2004, com base na estimativa da população 
do Concelho de Sintra divulgada pelo INE. 
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Cenário Tendencial – “business as usual (BAU)” 

Cenário de evolução “natural” com a integração dos efeitos previstos das medidas e 
instrumentos em curso, a nível nacional e comunitário, para a melhoria da eficiência 
energética e redução de emissões de GEE considerando um crescimento demográfico 
“controlado” no Concelho. 

Cenário Voluntarista 

Cenário de iniciativa municipal, com premissas de desenvolvimento consideradas no 
cenário tendencial, mas onde se impõe um conjunto de metas alcançáveis ao nível do 
Município, no sentido de reduzir as necessidades energéticas e maximizar a utilização 
dos recursos energéticos endógenos sem pôr em causa a dinâmica do desenvolvimento 
do Concelho. 

1.1. Cenário Tendencial – “Business As Usual (BAU)” 

1.1.1. Doméstico 
O sector doméstico reflectiu-se, nos últimos anos, na melhoria das condições de vida e 
no aumento do poder de compra da população. 

Até ao final de 2015, espera-se um crescimento no número de alojamentos, uma 
melhoria das condições de conforto e um aumento da taxa de posse de diversos 
electrodomésticos, bem como, um aumento da parcela de alojamentos que possuem 
energia solar para produção de águas quentes sanitárias. 

A metodologia assenta na agregação dos consumos energéticos do sector doméstico em 
quatro usos principais: tratamento ambiente, água quente, energia eléctrica e cozinha. 
Para cada um destes usos são identificadas diversas variáveis, a partir das quais é 
determinada uma taxa global de evolução dos consumos energéticos por uso e por 
energia no horizonte considerado. 

Assim, para o cenário tendencial de desenvolvimento do sector doméstico, admitiu-se 
um aumento médio anual dos consumos de energia de 3% entre 2004 e 2010, e 1,5% 
entre 2010 e 2015. 

1.1.2. Agricultura e Indústria 
Sector primário – agricultura 

Na Região da Grande Lisboa, o sector primário tem vindo a perder importância no que 
diz respeito à sua participação na formação do VAB regional, não se prevendo nos 
próximos anos, uma inversão dessa tendência. Em 2004, a sua participação no VAB 
regional era de apenas 0,25% e o crescimento anual do VAB entre 1995 e 2004 foi de 
3%. 

O abandono de mão-de-obra do sector primário para outros sectores poderá fomentar o 
investimento em processos de produção mais mecanizados e o aumento das áreas 
cobertas, visam o aumento da produção, a maior diversificação dos produtos e a 
melhoria da sua qualidade. 
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Assim, para o cenário tendencial de desenvolvimento da agricultura admitiu-se uma 
taxa média de crescimento anual do VAB de 2% entre 2004 e 2010, e 1% entre 2010 e 
2015. 

Sector Secundário – indústria e construção 

Na Região da Grande Lisboa, o sector industrial e construção em 2004 teve uma 
participação no VAB da ordem dos 20% e o crescimento anual do VAB entre 1995 e 
2004 foi cerca de 5%. 

O sector secundário, nos principais Parques Industriais do Concelho de Sintra 
(Abrunheira, Armes, Massamá, Negrais, Sabugo e Sacotes – Barrosa), caracteriza-se 
por representar cerca de 38% das principais empresas com cerca de 43% de empregados 
e não existir nenhuma Indústria mais representativa. As restantes principais empresas 
pertencem ao comércio (por grosso, a retalho e automóveis). 

No contexto do cenário tendencial de desenvolvimento, tendo em atenção a evolução do 
sector industrial e a realização de novas infra-estruturas públicas e a continuação do 
crescimento da construção civil, nomeadamente no ramo da habitação e da hotelaria, 
admitiu-se uma taxa média de crescimento anual do VAB de 6% entre 2004-2015. 

1.1.3. Serviços 
Sector Terciário – serviços e público 

Na Região da Grande Lisboa, o sector de serviços em 2004 teve uma participação no 
VAB da ordem dos 88% e o crescimento anual do VAB entre 1995 e 2004 foi cerca de 
7%. 

O sector terciário no Concelho de Sintra (não incluindo os principais Parques 
Industriais) caracteriza-se por um elevado número de estabelecimentos de ensino (33%), 
desporto (26%), hotelaria (17%), serviços (9%) e saúde (7.4%). 

No contexto do cenário tendencial de desenvolvimento, na hotelaria é de esperar um 
melhor enquadramento da oferta através da criação de novos produtos turísticos, 
nomeadamente de lazer e recreio, associados à paisagem e à Natureza e da melhoria da 
qualidade dos serviços. 

Nos serviços públicos, admitiu-se uma melhoria na saúde, no ensino, na segurança 
social, entre outros, para responder às necessidades. 

Assim, para o cenário tendencial de desenvolvimento do sector dos serviços incluindo o 
público, admitiu-se uma taxa média de crescimento anual do VAB de 8% entre 2004 e 
2010, e 8% entre 2010 e 2015. 

1.1.4. Transportes 
Nas últimas décadas, a procura dos transportes terrestres, aéreos e marítimos teve um 
aumento acelerado devido à crescente necessidade de deslocação, resultante do 
desenvolvimento socio-económico e da melhoria das infra-estruturas de transporte.  
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Admitiu-se que o acesso à oferta e a melhoria das acessibilidades continuarão a motivar 
o crescimento acentuado do parque automóvel particular. O transporte público colectivo 
deverá ter um ligeiro crescimento da procura em termos absolutos, enquanto que o 
transporte de aluguer com condutor deverá manter-se praticamente constante. 

Para o cenário tendencial no sector dos transportes, considerou-se um aumento médio 
anual dos consumos de energia de 3% entre 2004 e 2010, e 3% entre 2010 e 2015. 

1.2. Cenário Voluntarista 
Na perspectiva de demonstrar os impactes de uma política energética fortemente 
mobilizada na valorização dos recursos energéticos endógenos e na promoção da 
utilização racional da energia, foi elaborado o Cenário Voluntarista, onde se impõe um 
conjunto de metas e medidas possíveis de concretizar neste domínio. 

Este cenário tem como base o cenário tendencial de desenvolvimento que apresenta 
condições favoráveis à inovação, quer em termos tecnológicos, quer em termos de 
opções de política energética, permitindo a adopção de metas mais ambiciosas no 
horizonte considerado. 

A comparação das projecções da procura de energia do cenário voluntarista com as 
projecções do cenário tendencial, que tem por base as mesmas condicionantes socio-
económicas, permite avaliar os benefícios e o interesse estratégico a longo prazo, 
designadamente do ponto de vista económico e ambiental, da adopção de uma política 
energética adequada e empenhada em levar a cabo determinadas medidas chave no 
domínio da energia. 

As premissas consideradas para cada sector, que constituem as metas a atingir no 
âmbito do cenário voluntarista, tendo por base o cenário tendencial, são as seguintes: 

1.2.1. Doméstico 
Redução de 7,5% dos consumos globais de energia até ao ano 2015, em relação ao 
cenário tendencial, através da integração de energias renováveis e da conservação de 
energia nos edifícios de habitação e do aumento da eficiência média dos equipamentos, 
principalmente na iluminação, climatização e equipamentos de frio (frigoríficos e 
congeladores); substituição, em relação ao cenário tendencial, de 15% dos consumos de 
GPL e de energia eléctrica utilizados para aquecimento de águas sanitárias por energia 
solar térmica, até 2015. 

1.2.2. Sector Primário - Agricultura 
Redução de 2% dos consumos globais de energia até ao ano 2015, em relação ao 
cenário tendencial, através da integração de energias renováveis e do aumento da 
eficiência energética na utilização final. 
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1.2.3. Sector Secundário - Indústria 
Redução de 5% dos consumos globais de energia até ao ano 2015, em relação ao 
cenário tendencial, através da integração de energias renováveis e do aumento da 
eficiência energética nos processos e estruturas de apoio. 

1.2.4. Sector Terciário - Serviços 
Redução de 15% dos consumos globais de energia até ao ano 2015, em relação ao 
cenário tendencial, sobretudo na hotelaria, nos serviços públicos, escritórios privados, 
serviços e estabelecimentos de restauração e bebidas através da integração de energias 
renováveis e na conservação da energia nos edifícios e nas redes de fluidos térmicos, do 
aproveitamento de calor dos sistemas de refrigeração e da introdução de sistemas de 
gestão e de tecnologias mais eficientes, na climatização, iluminação, bombagem e 
aquecimento de águas; substituição, em relação ao cenário tendencial, de 5% dos 
consumos de combustíveis fósseis utilizados para aquecimento de águas sanitárias e de 
piscinas por energia solar térmica, até 2015. 

1.2.5. Transportes 
Redução de 3% dos consumos globais de energia do sector até 2015, em relação ao 
cenário tendencial, através de políticas que minimizem as necessidades de deslocação e 
os congestionamentos rodoviários. 
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XII. PROJECÇÕES DA PROCURA DE ENERGIA 
Definidos os cenários: tendencial e voluntarista, são caracterizadas as configurações 
futuras da procura de energia final, para cada sector e por forma de energia. 

O tratamento da informação relativa aos diferentes sectores (necessidades, consumo, 
oferta de energia, utilização) conjugada com as tendências de desenvolvimento socio-
económico e tecnológico no Concelho, permite, numa 1ª fase, a formulação de cenários 
que possibilitam modelar e antever as perspectivas de evolução do sector energético 
para o horizonte de 2015. 

1. Procura de Energia Final 

As projecções da procura de energia final por sector foram determinadas para cada um 
dos dois cenários, para os anos 2010 e 2015, como se apresenta de forma sintética nos 
quadros seguintes. 

Tabela 49 - Projecções da Procura de Energia Final por Sectores para o Cenário Tendencial em GWh 

Sectores 2001 2004 2010 2015 
Doméstico 742 975 1 233 1 338 
Agricultura, indústria e serviços 839 943 1 376 1 889 
Serviços públicos 120 161 271 419 
Transportes 1 592 1 866 2 229 2 584 

Total 3 294 3 945 5 110 6 231 

 

Tabela 50 - Projecções da Procura de Energia Final por Sectores para o Cenário Voluntarista em GWh 

Sectores 2001 2004 2010 2015 
Doméstico 742 975 1 110 1 204 
Agricultura, indústria e serviços 839 943 1 307 1 700 
Serviços públicos 120 161 258 377 
Transportes 1 592 1 866 2 163 2 507 

Total 3 294 3 945 4 838 5 788 

Tendo em atenção os diversos tipos de utilização final da energia nos diversos sectores, 
foram determinadas as projecções da procura de energia final por produto, para cada um 
dos dois cenários, conforme apresentado nos quadros e figuras seguintes. 

Tabela 51 - Projecções da Procura de Energia Final por Produtos para o Cenário Tendencial em GWh 

Produtos 2001 2004 2010 2015 
Energia eléctrica 904 984 1 484 1 899 
Fuelóleo 44 12 17 24 
Gasóleo 1 004 1 236 1 490 1 744 
Gasolinas 659 716 855 992 
GPL 453 675 775 898 
Gás natural 178 268 385 532 
Biomassa e resíduos 51 54 83 114 
Solar 0 0 20 28 

Total 3 294 3 945 5 110 6 231 
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Tabela 52 - Projecções da Procura de Energia Final por Produtos para o Cenário Voluntarista em GWh 

Produtos 2001 2004 2010 2015 
Energia eléctrica 904 984 1 345 1 641 
Fuelóleo 44 12 16 21 
Gasóleo 1 004 1 236 1 444 1 682 
Gasolinas 659 716 830 961 
GPL 453 675 695 766 
Gás natural 178 268 359 481 
Biomassa e resíduos 51 54 87 123 
Solar 0 0 62 113 

Total 3 294 3 945 4 838 5 788 

 

Gráfico 74 - Projecções da Procura Total de Energia Final 
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Gráfico 75 - Projecções da Procura Total de Energia Final 
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A justificação dos pressupostos base adoptados para a determinação das projecções da 
procura de energia final de cada um dos cenários, por sector relevante, resumidas nos 
quadros anteriores é apresentada nos pontos seguintes. 

1.1. Doméstico 
A procura de energia final no sector doméstico é francamente influenciada pelo nível de 
vida da população. A melhoria dos padrões de conforto das habitações (água quente, 
electrodomésticos) e das infra-estruturas urbanas induzem ao aumento da procura de 
energia final. 

No entanto, associado ao crescimento das necessidades de energia, espera-se a 
intervenção de dois factores atenuantes desse crescimento: a melhoria da eficiência 
energética dos equipamentos e a maior preocupação da população para a poupança da 
energia. Assim, na sequência do que foi definido no cenário tendencial, pressupôs-se 
um crescimento da procura de energia final da ordem dos 2,5% ao ano. 

O inquérito efectuado ao sector doméstico permitiu conhecer com maior pormenor os 
quatro principais módulos — preparação de refeições; aquecimento de água sanitária; 
energia eléctrica específica e climatização — nos quais se estruturou o consumo de 
energia final do sector. Até ao ano 2015, prevê-se mudanças, no que diz respeito à 
distribuição do consumo pelas diferentes formas de energia utilizadas para estas quatro 
aplicações, à semelhança do que tem vindo a acontecer desde 1991. 

A utilização de lenha em aplicações como a preparação de refeições ou o aquecimento 
de águas sanitárias tenderá progressivamente a reduzir a sua participação. Deste modo, 
no cenário tendencial, é de esperar que, até ao final do período de projecção do plano, a 
participação da lenha não exceda os 2% no balanço energético do sector doméstico. 

Para este mesmo cenário, prevê-se que a energia eléctrica venha a diminuir o peso da 
sua participação nas utilizações destinadas ao aquecimento de águas sanitárias. Pelo 
contrário, em relação às necessidades de energia eléctrica específica e à preparação de 
refeições, antevê-se um aumento significativo da sua participação, devido ao 
crescimento da taxa de posse de equipamentos eléctricos. Assim, no final do período de 
projecção do plano, estima-se que a energia eléctrica chegue aos 45%, no balanço 
energético do sector. 

Quanto ao consumo de gás natural, espera-se um aumento significativo da sua 
participação, devido à preferência dos consumidores relativamente a esta forma de 
energia, em substituição do GPL para as mesmas aplicações. 

No que refere à participação das energias renováveis, espera-se um crescimento 
significativo da energia solar térmica, em virtude da criação recente da Água Quente 
Solar para Portugal e novo RCCTE, que visa incentivar e orientar a instalação de 
colectores solares no sector doméstico para aquecimento de águas sanitárias. 

No cenário voluntarista, considerou-se a substituição de cerca de 3,5% do GPL, gás 
natural e energia eléctrica utilizados para produção de águas quentes sanitárias por 
energia solar térmica, em relação ao cenário tendencial, no ano 2015. Considerou-se 
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também a generalização de medidas de utilização racional de energia no sector 
doméstico, que por si só implicarão uma redução de 8% dos consumos globais, 
resultando no aumento médio anual da procura de energia final de cerca de 1,8%, até 
2015, ou seja, menos 0,75% que o previsto no cenário tendencial. 

A figura seguinte mostra a evolução esperada da procura de energia final no sector 
doméstico, no horizonte de projecção do plano. 

Gráfico 76 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Doméstico 
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Gráfico 77 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Doméstico 
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1.2. Agricultura e Indústria 
Sector Primário - Agricultura 

Para quantificar o impacte de cada um dos dois cenários de desenvolvimento na procura 
de energia final, admitiu-se um indicador que expressa uma relação entre a produção do 
sector, traduzida pelo VAB, e o consumo de energia necessário a essa produção, 
indicador esse que se denomina por intensidade energética do VAB. 

De acordo com o que foi definido no cenário tendencial para o sector primário, espera-
se o aumento gradual da mecanização dos processos de produção nos sectores agrícola e 
pecuário. Assim, prevê-se uma optimização do consumo de energia face à produção 
obtida e, por conseguinte, uma redução na intensidade energética do VAB, o que leva a 
crer que a procura de energia final no sector primário deverá ter um aumento muito 
ligeiro, nos próximos 15 anos. 

Ainda em relação ao cenário tendencial, no que diz respeito à distribuição pelas 
diferentes formas de energia, não se espera alterações significativas ao longo do período 
de projecção do plano, apenas uma ligeira tendência para que a participação da energia 
eléctrica aumente no sector. 

De acordo com o cenário voluntarista, através de uma maior eficiência energética e de 
um maior aproveitamento das energias renováveis, nomeadamente energia solar e 
biomassa, espera-se a redução da intensidade energética do VAB, que se traduzirá na 
diminuição da procura de energia final, em relação ao cenário tendencial. 

Sector Secundário – Indústria e Construção 

Para o cenário tendencial, no sector da indústria, o VAB terá um crescimento estimado 
em cerca de 6% ao ano e admite-se que os valores da intensidade energética manter-se-
ão constantes até ao ano 2015, devido ao aumento da mecanização e automatização dos 
processos, em substituição do trabalho humano, por um lado, e da aplicação de medidas 
de racionalização de energia e da aquisição de novos equipamentos mais eficientes, por 
outro. 

A energia eléctrica e o gás natural aumentarão a sua participação no futuro, em 
detrimento do fuelóleo do GPL e da biomassa, como consequência da permuta de 
equipamentos por outros mais eficientes que utilizam as duas primeiras formas de 
energia, essencialmente por questões técnicas e ambientais. Considerou-se que, ao 
longo dos próximos 15 anos, a energia solar irá ter uma maior penetração neste sector. 

No cenário voluntarista, espera-se uma diminuição da procura de energia final 
comparativamente ao cenário tendencial, resultado da implementação de medidas de 
racionalização de energia e da modernização dos processos de produção. 

Para o cenário tendencial, no sector da Construção, admite-se uma manutenção da 
intensidade energética do VAB, cujo crescimento estimado é cerca de 6% ao ano. 
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No cenário voluntarista, através de uma maior eficiência energética, espera-se uma 
redução da intensidade energética do VAB, que se traduzirá na redução da procura de 
energia final, em relação ao cenário tendencial. 

1.3. Serviços 
Sector Terciário – Serviços e Público 

De acordo com o cenário tendencial, o sector hoteleiro do Concelho terá um 
crescimento na capacidade de alojamento que andará próximo dos 60%, no horizonte de 
projecção do plano. 

Espera-se, no entanto, que esse crescimento não represente um aumento da procura de 
energia na mesma proporção, uma vez que poderá ser atenuado por uma melhoria na 
eficiência energética, que será superior nas novas unidades hoteleiras. De um modo 
geral, para todo o sector hoteleiro, espera-se uma melhoria da eficiência energética, 
nomeadamente devido à introdução de novos equipamentos e à implementação medidas 
de utilização racional de energia, sobretudo na iluminação e na climatização, bem como 
a utilização de energia solar térmica. 

No cenário voluntarista, através de uma maior valorização dos potenciais de 
racionalização energética existentes no sector, nomeadamente a conservação de energia 
nos edifícios, o aproveitamento de calor dos sistemas de refrigeração, a melhor gestão 
dos equipamentos utilizados, bem como o aproveitamento da energia solar, é de esperar 
uma redução no consumo global de energia, comparativamente ao cenário tendencial. 

Em resultado do aproveitamento de energia solar para aquecimento de águas sanitárias e 
de piscinas, espera-se um decréscimo nos consumos de GPL, gás natural, gasóleo e 
fuelóleo utilizados para este fim, o que trará benefícios económicos e ambientais. 

Nos serviços públicos, admitiu-se, para o cenário tendencial, um aumento da 
intensidade energética do VAB, devido a uma maior utilização de equipamentos 
consumidores de energia, embora, nesta suposição, se tenha assumido um factor 
atenuador de eficiência energética. Assim, estima-se que a procura de energia final neste 
sector tenha um crescimento médio anual de cerca de 10% até 2015. 

Para este cenário, na desagregação da procura, a energia eléctrica contará com uma 
parcela de 87% no ano 2015, ficando o GPL com 7,5% e gás natural com 2,5%. Estas 
três formas de energia aumentarão a sua participação nos próximos anos, em detrimento 
do gasóleo, como consequência da permuta de equipamentos por outros mais eficientes 
que utilizam as três primeiras formas de energia, essencialmente por questões técnicas e 
ambientais. Admitiu-se que, ao longo dos próximos anos, a energia solar terá uma maior 
penetração neste sector, atingindo uma fracção de 1% em 2015. 

No cenário voluntarista, espera-se uma redução da procura de energia final, em 
resultado da renovação dos equipamentos por outros mais eficientes do ponto de vista 
energético e da conservação de energia nos edifícios, que se traduzirá em 10% até 2015, 
comparativamente ao cenário tendencial, onde a energia solar e a biomassa atingem 
uma fracção de cerca de 3,5% em 2015. 
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A figura seguinte mostra o comportamento previsto para a procura de energia final, no 
horizonte de projecção do plano, para os dois cenários considerando a agricultura, a 
industria, a construção e os serviços com exclusão dos serviços públicos. 

 

Gráfico 78 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Primário, Secundário e Terciário com 
excepção dos Serviços Públicos 
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Gráfico 79 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Primário, Secundário e Terciário com 

excepção dos Serviços Públicos 
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Na seguinte figura são apresentadas as projecções da procura de energia final para o 
Sector de Serviços públicos. 

 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  149/180 

Gráfico 80 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Público 
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Gráfico 81 - Projecções da Procura de Energia Final para o Sector Público 
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1.4. Transportes 
Para o cenário tendencial, foi tido em conta a continuação da renovação do parque 
automóvel, a melhoria das infra-estruturas rodoviárias e do ordenamento do território, 
assim como o desenvolvimento socio-económico favorável do Concelho. Neste 
contexto, é de esperar uma melhoria da eficiência energética e a introdução de biomassa 
na forma de biodiesel e bioetanol.. 

O transporte ligeiro individual será aquele que terá o maior crescimento, enquanto os 
transportes públicos e de aluguer com condutor apresentarão um crescimento mais 
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lento. Estima-se que a procura de energia final neste sector aumente 64% até 2015, a 
uma taxa média anual de 3%. Na desagregação da procura de energia final, a gasolina 
contará com uma parcela de 47%, no ano 2015, e o gasóleo com uma parcela de 53%, 
no mesmo ano. 

No cenário voluntarista, a implementação de uma política de transportes que vise a 
promoção dos transportes públicos e a gestão de tráfego e estacionamento nos 
aglomerados urbanos, aliada a políticas de ordenamento do território que minimizem as 
necessidades de deslocação e os congestionamentos dos centros urbanos, poderá resultar 
numa redução de 3% do consumo total de energia do sector no ano 2015, em relação ao 
cenário tendencial, sendo de esperar um crescimento médio anual de 9% no horizonte 
de projecção do plano. 

Gráfico 82 - Projecções da Procura de Energia Final para os Transportes 
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Gráfico 83 - Projecções da Procura de Energia Final para os Transportes 
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Figura 21 - Fluxograma de projecção de procura de energia final para 2015 – Cenário Tendencial 

 

Figura 22 - Fluxograma de Projecção de Procura de Energia Final para 2015 – Cenário Voluntarista 
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2. Necessidade de Energia Primária 

Atendendo às necessidades de energia final e tendo como referencia o ano de 2004, 
obteve-se as necessidades de energia primária, que se apresenta, de forma sintética, nas 
figuras e quadros seguintes. 

Considerou-se que a cada unidade de energia eléctrica produzida a partir de formas de 
energia renováveis (energia hídrica, eólica, etc.) corresponde uma unidade de energia 
primária e que a cada unidade de energia eléctrica global utilizada correspondem cerca 
de 2 unidades de energia primária. 

Tabela 53 - Necessidades de Energia Primária para o Cenário Tendencial em GWh 

Produtos 2001 2004 2010 2015 
Sistema electro-produtor 1 915 2 449 3 108 3 954 
Gasóleo 1 004 1 236 1 490 1 744 
Gasolinas 659 716 855 992 
GPL 453 675 750 898 
Gás natural 178 268 375 532 
Biomassa e resíduos 51 54 106 114 
Solar 0 0 11 28 

Total 4 261 4 999 6 698 8 262 

 

Tabela 54 - Necessidades de Energia Primária para o Cenário Voluntarista em GWh 

Produtos 2001 2004 2010 2015 
Sistema electro-produtor 1 915 2 449 2 842 3 419 
Gasóleo 1 004 1 236 1 444 1 682 
Gasolinas 659 716 830 961 
GPL 453 675 672 766 
Gás natural 178 268 348 481 
Biomassa e resíduos 51 54 75 123 
Solar 0 0 43 113 

Total 4 261 4 999 6 251 7 545 
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Gráfico 84 - Necessidades Totais de Energia Primária 
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Gráfico 85 - Necessidades Totais de Energia Primária 
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Gráfico 86 – Procura de Recursos Energéticos Endógenos 
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Gráfico 87 - Procura de Recursos Energéticos Endógenos 
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Em relação à componente solar, a procura triplica até o ano 2015 em resultado, quer da 
criação recente do programa “Água Quente Solar para Portugal” e do novo RCCTE, que 
visa incentivar e orientar a aplicação de sistemas de energia solar térmica no sector 
doméstico para aquecimento de águas sanitárias, quer da maior sensibilização para a 
utilização de colectores solares noutros sectores. 

A biomassa duplica até 2015 em virtude principalmente da criação de uma fileira da 
biomassa para a energia em consonância com a exploração florestal da Serra de Sintra. 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  155/180 

No cenário voluntarista, até o ano 2015, verifica-se, em relação ao cenário tendencial, 
uma redução de 10% na procura de energia primária e um aumento de cerca de 1,5 
vezes a participação dos recursos renováveis. 
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XIII. IMPACTES AMBIENTAIS 

1. A Relação Energia – Ambiente 

A energia é um bem essencial para o bem-estar económico e social das nossas 
sociedades. A energia permite melhorar as condições de conforto em nossas casas, 
contribua para a mobilidade associada às nossas actividades de trabalho ou de laser e é 
indispensável à produção e ao funcionamento de bens e serviços. No entanto, as 
actividades de produção, transporte e de consumo de energia constituem uma fonte 
importante de impactes ambientais.  

A análise dos impactes ambientais das actividades energéticas deve considerar os 
impactes originados durante todo o ciclo de vida de uma determinada tecnologia. 
Assim, e tomando por exemplo a actividade de geração de energia eléctrica, teríamos de 
considerar as seguintes fases da fileira: 

• Extracção do recurso, 

• Transporte dos diferentes produtos (inputs e outputs), 

• Refinação/processamento, 

• Fabricação de equipamentos e outros produtos, 

• Construção, operação e desmantelamento da unidade de geração de energia 
eléctrica. 

Tendo em conta essa abordagem, podemos avaliar de forma qualitativa e/ou quantitativa 
os impactes ambientais associados às actividades energéticas. A tabela seguinte 
exemplifica as pressões ambientais exercidas ao longo da fileira energética. 

Tabela 55 - Exemplos de pressões ambientais exercidas ao longo da fileira energética 

Oferta de energia                                                                                                       Procura de energia 

Extracção do recurso 
Transporte dos 
diferentes 
produtos 

Refinação / 
processamento 

Construção, 
Operação e 
Desmantelamento 

Consumo de 
energia 

Emissão de metano associada 
à extracção de carvão, petróleo 
e gás natural 

Emissão de 
metano 

Emissões 
atmosféricas 

Perda de 
biodiversidade 

Emissões 
atmosféricas 

Produção de resíduos 
Derramamento de 
produtos 
petrolíferos 

Produção de 
resíduos sólidos 
e/ou perigosos 

Perda de áreas 
agrícolas e/ou 
florestais 

 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

Emissões 
atmosféricas Riscos químicos 

Emissões 
atmosféricas e 
radioactivas 

 

Emissão radioactiva associada 
à extracção de urânio Intrusão visual Risco de 

acidente Ruído  

Emissões atmosféricas Perda de 
biodiversidade  Risco de acidente  

Risco de acidente     
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As opções para reduzir ou obviar essas pressões ambientais podem ser agrupadas em 3 
categorias: 

Ao nível da procura de energia: As medidas da gestão da procura integram iniciativas 
destinadas a melhorar a eficiência energética e a modificar os padrões de consumo, 
permitindo reduzir ou alterar a procura de energia, contribuindo assim para a redução 
dos impactes ambientais associados. 

Ao nível da oferta de energia: As medidas de gestão da produção visam satisfazer a 
procura de energia recorrendo a fontes ou tecnologias gerando menos impactes 
ambientais, tais como a utilização de fontes renováveis de energia, de combustíveis 
mais “limpos” ou de processos energéticos de extracção, transporte e conversão mais 
eficientes. 

Ao nível do controlo das emissões e dos seus potenciais efeitos: As medidas de 
minimização dos impactes incluem a introdução de equipamentos de controlo das 
emissões ou sistemas ditos de fim de linha. 

A implementação de soluções visando a redução dum problema ambiental (e.g. 
alterações climáticas) pode permitir a diminuição de outros impactes (e.g. acidificação) 
dadas as importantes interligações existentes. Pelo contrário, em alguns casos, as acções 
para reduzir as emissões dum determinado poluente podem conduzir ao aumento da 
emissão dum outro poluente (e.g. tecnologias de controlo das emissões). Por estes 
motivos, a elaboração duma estratégia de limitação dos impactes ambientais das 
actividades energéticas deve considerar uma abordagem mais abrangente ou seja uma 
abordagem muti-poluentes e muti-efeitos. 

As alterações climáticas e a qualidade do ar são, talvez, os problemas ambientais mais 
críticos das actividades energéticas. 

 Alterações climáticas 

O aquecimento global do planeta constitui uma das grandes preocupações da 
humanidade, pelas consequências nefastas em domínios tais como o aumento da 
temperatura média à superfície da terra (ver figura seguinte), a subida do nível dos 
oceanos, a ocorrência de fenómenos climatéricos de grande turbulência e cada vez com 
maior frequência. As alterações climáticas, provocadas sobretudo pelas emissões dos 
gases com efeito de estufa (GEE) decorrentes das actividades humanas (ver Tabela 
seguinte), originaram já o esboço concertado de estratégias para a sua redução, 
envolvendo a generalidade dos países do globo. O Protocolo de Quioto, adoptado pelos 
países participantes na 3ª Conferência das Partes à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas para as Alterações Climáticas em 1997, visa a redução das emissões de GEE de 
pelo menos 5%, no período 2008-2012, em relação aos níveis registados em 1990. 
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Gráfico 88 - Variações da temperatura média da superfície terrestre em relação à média do período 1961-
1990 (Fonte: Climatic Research Unit, 2006) 

 
 

Contudo, a emissão de GEE resulta de actividades essenciais no quadro económico e 
social moderno, com destaque para a utilização de recursos energéticos de origem fóssil, 
por exemplo nos transportes e na indústria, e em algumas actividades industriais 
(processos) e agrícolas. 

A utilização de recursos energéticos de origem fóssil é responsável, à escala mundial, 
por cerca de três quartos das emissões de CO2 com origem nas actividades humanas, por 
um quinto do metano emitido e por uma quantidade significativa de óxido nitroso.  

Tabela 56 - Aumento das concentrações de GEE, sua contribuição para o aquecimento global e principais 
fontes de emissão. Fonte: IA, 2002a 

GEE 
Aumento da 
concentração 
desde 1750 

Contribuição para 
o aquecimento 
global 

Principais fontes de emissão 

CO2 31% 60% 
Uso de combustíveis fósseis, 
deflorestação e alteração dos usos do 
solo 

CH4 151% 20% 

Produção e consumo de energia 
(incluindo biomassa), actividades 
agrícolas, aterros sanitários e águas 
residuais 

N2O 17% 6% 
Uso de fertilizantes, produção de 
ácidos e queima de biomassa e 
combustíveis fósseis 

Compostos 
halogenados (HFC, 
PFC e SF6) 

- 14% 
Indústria, refrigeração, aerossóis, 
propulsores, espumas expandidas e 
solventes 
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Portugal tem responsabilidades no âmbito dos compromissos internacionais para a 
redução de GEE. Os países da União Europeia, no âmbito dos compromissos do 
Protocolo de Quioto, acordaram numa repartição a nível de país por forma a atingirem, 
em 2008-2012, uma redução de 8% das emissões em relação a 1990, tendo em conta o 
nível de desenvolvimento das diferentes economias. Neste âmbito, enquanto alguns 
países devem reduzir as suas emissões, naquele período, Portugal pode aumentá-las em 
27%. 

Em termos sectoriais (ver Figura seguinte), as actividades energéticas (combustão) em 
Portugal representavam cerca de dois terços das emissões totais de GEE em cada ano no 
período 1990-2004, mostrando uma tendência de crescimento ao longo deste período 
(67% em 1990 contra 72% em 2004). Além disso, o sector de produção e consumo de 
energia é também responsável pelo forte crescimento das emissões, tendo contribuído 
com perto de 85% do aumento registado durante este período (+20,6 Mt CO2eq.). 

Gráfico 89 - Evolução das Emissões de GEE em Portugal entre 1990 e 2004, por sector. Fonte: IA, 2006 
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As projecções, realizadas no âmbito da revisão do PNAC (Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas, Versão 2006), estimam as emissões totais de GEE em 2010, num 
cenário de referência (integrando o efeito de medidas já decididas ou planeadas), em 
cerca de 7,4 M de toneladas de CO2eq. acima da meta nacional, ou seja um aumento de 
cerca de 34% em relação a 1990 (em comparação com os 27% permitidos no âmbito do 
Protocolo de Quioto e do acordo de partilha de responsabilidades dentro da EU). Estas 
estimativas confirmam a necessidade de definir, adoptar e implementar uma estratégia 
nacional de redução e controle das emissões de GEE. 

 Qualidade do ar 

O consumo de energia é uma das principais fontes de emissões atmosféricas segundo a 
Agencia Europeia do Ambiente (AEA, 2005). No seu último relatório a AEA indica que  



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  160/180 

as actividades energéticas contribuam para cerca de 90% das emissões comunitárias de 
dióxido de enxofre (SO2), a quase totalidade das emissões de óxidos de azoto (NOx), 
cerca de metade das emissões de compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVnm) 
e de perto de 85% das emissões de partículas. 

De acordo com a directiva 2001/81/CE, do Parlamento e do Conselho Europeu, de 23 
de Outubro, Portugal tem de apresentar um programa nacional para a redução das 
emissões SO2, NOx, COVnm e amónia (NH3), com o objectivo de atingir, o mais tardar 
no ano 2010, os tectos de emissões nacionais que lhe foram atribuídos por negociação e 
estudos. Os poluentes abrangidos por esta directiva são responsáveis pela acidificação, 
eutrofização e ozono ao nível do solo, e têm como principal origem as actividades de 
combustão, incluindo os transportes, e as actividades agrícolas (aplicação de 
fertilizantes e pecuária).  

De acordo com trabalhos realizados no âmbito do Programa para os Tectos de Emissão 
Nacional – PTEN (IA, 2002b), todos os gases abrangidos pela directiva sobre Tectos de 
Emissão (excepto o NH3) apresentavam em 2000 valores bastante superiores às metas 
definidas para 2010. Assim, para cumprir com os valores estipulados para 2010 seria 
necessário reduzir, face às emissões de 2000: 

• 54% das emissões de SO2 inventariadas em 2000;  

• 12% das emissões de NOx; 

• 22% das emissões de COVnm. 

Ao contrário, para as emissões de NH3, os valores quantificados para 2000 encontram-
se abaixo do tecto definido. 

Em termos sectoriais, a Oferta de energia representava cerca de dois terços das emissões 
de SO2 em 2000, o sector dos Transportes e da Oferta de energia eram as principais 
fontes de emissão de NOx com cerca de 36% e 29% respectivamente. Para os COVnm, 
o sector da Indústria e Construção aparecia como o maior emissor com perto de 45% 
das emissões. Finalmente a principal fonte de NH3 era o sector agrícola com cerca de 
80% das emissões. 

As projecções, realizadas no âmbito do PTEN para o cenário de referência (integrando o 
efeito de medidas já decididas ou planeadas), estimam as emissões de SO2, NOx e NH3 
em 2010 com valores pertos dos tectos respectivos. Pelo contrário, as emissões de 
COVnm seriam 35% a 48% acima do tecto nacional. Com base nestas estimativas 
podemos considerar que Portugal tem condições para cumprir os tectos relativos aos 
poluentes SO2, NOx e NH3 sem a necessidade de definir medidas adicionais para a sua 
redução. No entanto, para os COVnm, os valores estimados para 2010 mostram a 
necessidade de adoptar e implementar medidas de redução e controle das emissões. 
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2. Emissões de GEE Associados aos Consumos de Energia no Concelho de Sintra 

No capítulo anterior foram apresentadas as estimativas de consumo de energia final para 
os dois cenários avaliados entre 2001 e 2015. Tendo em conta esses consumos avaliados 
em termos de energia final e as necessidades de energia primária para satisfazer esses 
consumos podemos estimar as emissões derivadas das actividades de combustão ao 
nível do consumidor final (com base nos factores de emissão para os consumos de 
energia final) e as emissões induzidas a montante ao seja nas actividades de 
transformação, transporte e distribuição dos diferentes vectores energéticos (com base 
nos factores de emissão médios para a disponibilização dos produtos energéticos). 

A partir dos cenários de procura de energia apresentados anteriormente e tomando em 
conta os factores de emissão padrão por forma de energia e processo (ver tabelas 
seguintes) estimam-se as emissões de gases com efeito de estufa a imputar aos 
consumos de energia no Concelho de Sintra. 

Tabela 57 - Factores de emissão para os consumos de energia final 

Poluente CO2 CH4 N2O 

Unidade (t/TJ) (kg/TJ) (kg/TJ) 

Energia Eléctrica 0 0 0 

Fuelóleo 76,5 2,90 0,60 
Gasóleo 73,3 5,00 0,60 

Gasolina 68,6 0,10 0,60 
GPL 62,4 1,40 1,40 
Gás natural 55,0 1,40 1,40 
Biomassa 0 15,00 4,30 
Solar 0 0 0 

 

Tabela 58 - Factores de emissão médios para a disponibilização dos produtos energéticos onte: 
Estimativa CEEETA com base nos trabalhos para o PNAC (2006) 

  2001 2004 2010 2015 2020 
Energia Eléctrica      

CO2 (t/TJ) 144,98 130,40 112,11 107,49 95,54 
CH4 (kg/TJ) 5,92 5,35 4,77 4,34 3,91 
N2O (kg/TJ) 3,25 3,13 2,81 2,88 2,72 

Produtos petrolíferos      
CO2 (t/TJ) 5,30 5,57 6,66 6,61 6,57 
CH4 (kg/TJ) 3,65 3,92 3,54 3,53 3,53 
N2O (kg/TJ) 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 

GN      
CO2 (t/TJ) 0,90 0,35 0,29 0,26 0,24 
CH4 (kg/TJ) 100 100 100 100 100 
N2O (kg/TJ) 0 0 0 0 0 
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As tabelas seguintes sintetizam, para os cenários Tendencial e Voluntarista a evolução 
das emissões (derivadas da combustão da energia final e dos processos transformação 
da energia primária em energia final) de GEE no Concelho de Sintra por poluente. 

Tabela 59 - Estimativa das emissões de GEE por poluente para o Cenário Tendencial em toneladas 

GEE 2001 2004 2010 2015 
CO2 1 089 846 1 226 122 1 529 943 1 842 592 
CH4 137 183 239 303 
N2O 19 21 29 36 

Total (CO2eq) 1 090 002 1 226 326 1 530 211 1 842 931 

 

Tabela 60 - Estimativa das emissões de GEE por poluente para o Cenário Voluntarista em toneladas 

GEE 2001 2004 2010 2015 
CO2 1 089 846 1 226 122 1 432 557 1 679 080 
CH4 137 183 222 275 
N2O 19 21 26 32 

Total (CO2eq) 1 090 002 1 226 326 1 432 805 1 679 387 

 

Da análise dos quadros anteriores, pode-se concluir que o cenário voluntarista apresenta 
reduções das pressões ambientais com uma taxa de crescimento média anual das 
emissões de GEE, durante o período 2001-2015, de 3,1% contra 3,8% no cenário 
Tendencial. A implementação do cenário Voluntarista permitiria reduzir as emissões de 
GEE em 2010 em cerca de 98 mil toneladas de CO2eq.; o que representa cerca de 1,3% 
do esforço nacional de redução estimado no âmbito dos trabalhos do PNAC (2006). 
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XIV. ESTRATÉGIA 

1. Enquadramento 

Visando a redução da excessiva dependência do petróleo, assiste-se, na generalidade 
dos países desenvolvidos e em particular na União Europeia, a um movimento de 
diversificação das fontes de energia, bem como ao reforço das acções de utilização 
racional de energia. Na União Europeia, constata-se ainda, com objectivos de redução 
da dependência do petróleo e dos impactes ambientais, um grande esforço de 
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração de novos vectores 
energéticos alternativos e uma aposta em vultosos investimentos para aproveitamento 
de energias renováveis. 

As Conferências do Rio de Janeiro, de Quioto e, mais recentemente, a Conferência de 
Bona e a Conferência de Joanesburgo, apesar de reticências importantes, constituem 
marcos muito positivos com vista a alterações nos sistemas energéticos, tomando em 
linha de conta as grandes preocupações ambientais. Neste domínio, realça-se os 
compromissos assumidos pela União Europeia, que se traduzem, fundamentalmente, em 
metas ambiciosas no que concerne a contribuição das energias renováveis, visando a sua 
duplicação até 2010, e ao aumento da eficiência energética em cerca de 20%, para o 
mesmo horizonte temporal. 

As perspectivas das evoluções tecnológicas permitem antever boas possibilidades de 
emergirem novos vectores energéticos mais limpos e equipamentos de produção e 
utilização de energia mais eficientes, com importantes reflexos nos sistemas de 
abastecimento energético e na redução das agressões ambientais, em particular das 
emissões de CO2. 

A política energética do Município de Sintra não se pode dissociar das perspectivas de 
evolução dos mercados energéticos mundiais e das orientações comunitárias e nacionais 
no domínio da energia, pelo que, se considera que a execução do Plano Energético 
Municipal de Sintra possibilitou a realização pela primeira vez de um estudo de 
caracterização da oferta e da procura de energia no Concelho. Apesar dos recursos 
disponíveis serem modestos, os resultados obtidos representam um avanço substancial 
no conhecimento da realidade do Município de Sintra. 

2. Eixos Estratégicos 

Apesar de a tendência apontar para a continuação de um crescimento acentuado da 
procura de energia, é possível alterar este percurso através de medidas baseadas numa 
estratégia adequada. 

O cenário voluntarista elaborado no capítulo “X” evidencia um amplo potencial no que 
refere à utilização racional da energia e ao aproveitamento de recursos energéticos 
endógenos, pressupondo uma atitude pro-activa e determinada por parte das entidades 
públicas e privadas responsáveis pelo desenvolvimento de políticas sectoriais com 
importantes reflexos nos consumos, bem como uma crescente sensibilização dos 
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consumidores para os benefícios económicos e ambientais resultantes de uma melhor 
utilização da energia. 

Assim, visando os grandes objectivos da política energética nacional e procurando 
reforçar uma visão integrada e coerente da oferta e da procura da energia, a estratégia 
para o sector alicerça-se nos quatro eixos que a seguir se apresenta. 

Tabela 61 - Eixos Estratégicos da Política Energética Municipal 

Nº Eixos Estratégicos 

Eixo 1 
Utilização racional da energia: Melhoria da eficiência energética na utilização final, de modo a 

reduzir a intensidade energética no Concelho e os custos associados. 

Eixo 2 

Valorização dos recursos energéticos endógenos: Maximização do aproveitamento dos recursos 

energéticos endógenos (hídrica, eólica, biomassa, solar, etc.), ponderando, na análise técnico-

económica, as externalidades positivas e negativas ligadas principalmente ao ambiente. 

Eixo 3 

Inovação e cooperação inter-regional: Desenvolvimento de acções de cooperação e de 

transferência de know-how, e promoção das oportunidades proporcionadas por programas 

comunitários e nacionais orientados para o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas 

particularmente vocacionadas para as medidas de URE, a valorização energética de resíduos e 

aproveitamento de energias renováveis. 

Eixo 4 

Observatório Energético de Sintra (OES): Dotar o Município de Sintra de dados que permitem 

exercer uma política suportada em dados e em prospectiva com base em informação actualizada 

sobre o sector da energia nos seus diferentes vectores e sectores finais de consumo, de modo a 

acompanhar e validar as políticas encetadas. 
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XV. MEDIDAS E INTERVENÇÃO 
As medidas a seguir propostas pretendem consubstanciar cada um dos quatro eixos 
estratégicos da política energética definidos no ponto anterior. 

Refira-se, no entanto, que as intervenções no domínio da energia são muito vastas, 
optando-se por seleccionar e explicitar as medidas mais relevantes, as quais constituem 
assim as prioridades de actuação. Por conseguinte, as medidas propostas neste plano 
não esgotam o esforço necessário para a implementação da política energética 
municipal, devendo esta prolongar-se de uma forma dinâmica na acção dos diversos 
actores que intervêm no sector da energia. 

Para cada medida, são indicadas as entidades responsáveis ou a envolver no seu 
desenvolvimento, cabendo-lhes coordenar a intervenção de outras entidades que actuam 
ou têm aptidões técnicas nessa matéria. Refira-se que algumas medidas interceptam-se 
com outras políticas sectoriais, o que requer uma articulação entre os diversos domínios 
e uma coordenação das diversas intervenções. 

1. Utilização Racional de Energia 

A utilização racional da energia apresenta um dos potenciais mais interessantes no 
Concelho para reduzir as pressões ambientais e os custos com a energia. 

No entanto, apesar dos benefícios económicos directos para os consumidores e dos 
incentivos financeiros disponibilizados através de programas de apoio, este potencial 
tem sido pouco aproveitado. Para este facto podem ser apontadas razões culturais de 
resistência à mudança e a falta de sensibilidade e de conhecimentos de projectistas, 
decisores e utilizadores, para os quais a energia não é normalmente uma preocupação 
central. Para além disso, há a referir, em alguns casos, os custos de investimento inicial 
elevados e a falta de fornecedores especializados de equipamentos e serviços no 
domínio da racionalidade energética.  

Têm sido já desenvolvidos alguns projectos de poupança de energia no Concelho, 
catalisados pela AMES, que revelam uma crescente sensibilização para esta 
problemática. Porém, um longo caminho há a percorrer, na medida em que a utilização 
racional de energia apresenta um elevado potencial ainda por explorar, não só em 
termos de poupança, mas também na opção por vectores energéticos alternativos. 

As áreas mais promissoras para a racionalidade energética são os transportes terrestres, 
a climatização de edifícios, a iluminação, o aquecimento de águas, a bombagem de água 
e os electrodomésticos, embora sejam possíveis medidas com impacte significativo num 
conjunto de outras aplicações, em especial no que refere à energia eléctrica. 

Realce-se as oportunidades de maior eficiência energética no sector dos transportes 
terrestres, através de uma política de promoção dos transportes públicos articulada com 
interfaces adequadas com o automóvel privado. Da mesma forma, é possível alcançar 
boas condições de conforto e de salubridade dos ambientes interiores de edifícios de 
habitação, hotelaria e de diversos serviços públicos e privados, com menores consumos 
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de energia para climatização e iluminação, através de uma adequada concepção e 
construção, e do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria. 

Uma ferramenta que poderá ser muito útil na promoção da eficiência energética consiste 
no recentemente aprovado pela ERSE do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 
de Energia Eléctrica (PPEC). Com o PPEC pretende-se incentivar a adopção de práticas 
de consumo eficientes no sector eléctrico, de forma a promover uma utilização racional 
da energia eléctrica e dos recursos associados. Esta promoção será feita através de 
acções empreendidas pelos comercializadores, operadores de redes e associações e 
entidades de promoção e defesa dos interesses dos consumidores (promotores). As 
entidades concelhias poderão procurar sinergias com estes actores, no sentido de 
potenciar a aplicação do plano em consumidores localizados no Concelho. 

A implementação de medidas de utilização racional de energia é mais eficaz e 
economicamente mais vantajosa em sistemas novos, ou seja, na fase de construção ou 
de instalação inicial. Deste modo, deverá ser dada especial atenção às questões de 
utilização da energia na fase de concepção e de licenciamento de novos projectos. 

No que diz respeito à Gestão da Procura (Demand-side Management), que consiste na 
acção sobre o mercado no sentido de alterar comportamentos para optimizar a procura 
em relação à oferta, é uma área que se apresenta como um excelente mecanismo para 
melhorar o diagrama de cargas, recorrendo designadamente à sensibilização dos 
utilizadores e a um sistema tarifário que incentive a transferência de consumos das 
horas de ponta para as horas de vazio. Deste modo, é possível melhorar a taxa de 
utilização do sistema electroprodutor e um adiamento dos investimentos para a sua 
ampliação. Para além disso, um diagrama de cargas diário menos desequilibrado 
favorece a penetração das energias endógenas para produção de energia eléctrica. 

No quadro seguinte, são sistematizadas as principais medidas para promover uma 
melhor racionalidade na utilização da energia final. 
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Tabela 62 - Medidas para a Utilização Racional da Energia 

Nº Medidas 

Medida 1 

Caracterização energética dos edifícios públicos, análise e 
elaboração de caderno de encargos para a implantação de 
medidas no âmbito da utilização racional de energia, quer para 
edifícios existentes, quer nos novos projectos de equipamentos. 

Entidades: CMS, 
EDUCA, SMAS, 
AMES 
Importância: Elevada 
Prioridade: Elevada 

Medida 2 

Desenvolvimento de um programa de melhoria da eficiência 
energética nos edifícios públicos do Concelho, de modo a 
catalisar a criação de competências técnicas e a constituir uma 
referência para o sector privado. Articulação com o PPEC 

Entidades: CMS, 
AMES, 
Comercializadores de 
energia eléctrica 
Importância: Elevada 
Prioridade: Elevada 

Medida 3 

Lançamento de acções de promoção da racionalidade nas 
utilizações de energia, particularmente da energia eléctrica, 
dirigida principalmente ao doméstico, aos serviços, aos grandes 
estabelecimentos comerciais e à indústria. Articulação com o 
PPEC 

Entidades: DGGE, 
AMES, 
Comercializadores de 
energia eléctrica 
Importância: Elevada 
Prioridade: Média 

Medida 4 

Criação de condições favoráveis ao desenvolvimento da 
cogeração, em particular na indústria, designadamente através 
da implementação de central termoeléctrica que valorize 
energeticamente a biomassa proveniente da limpeza da Serra de 
Sintra. 

Entidades: CMS, 
AMES 
Importância: Elevada 
Prioridade: Elevada 

Medida 5 

Promoção dos novos Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) e Regulamento 
de Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), 
bem como do Sistema de Certificação de Edifícios,. 

Entidades:CMS, 
ADENE, AMES 
Importância: Elevada 
Prioridade: Elevada 

Medida 6 
Incentivo à implementação de medidas de utilização racional da 
energia através de medidas ao nível dos processos referentes a 
obras de edificação, urbanização e loteamento. 

Entidades: CMS, 
AMES 
Importância: Média 
Prioridade: Média 

Medida 7 

Promoção de equipamentos e sistemas de gestão de energia, 
especialmente destinados aos grandes consumidores, que 
permitam uma melhor repartição das potências instantâneas e 
contribuam para a melhoria do diagrama de cargas diário, tendo 
em vista o adiamento e a melhor rentabilização dos 
investimentos no sector eléctrico e a máxima penetração de 
energias renováveis. 

Entidades: CMS, 
comercializadores de 
energia, AMES 
Importância: Elevada 
Prioridade: Média 

Medida 8 
Dinamização de acções de formação avançada sobre gestão de 
energia, especialmente destinada às actividades profissionais 
com maior ligação à utilização de energia. 

Entidades: CMS, 
AMES, 
comercializadores de 
energia 
Importância: Média 
Prioridade: Média 
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2. Valorização dos Recursos Energéticos Endógenos 

O recurso a fontes de energia endógenas, designadamente energias renováveis não 
poluentes, é uma forma de minimizar os efeitos negativos resultantes da utilização dos 
produtos energéticos de origem petrolífera, contribuindo para a formação de valor 
acrescentado municipal e para a dinamização de actividades de apoio, com criação de 
emprego. 

Para além destas fontes, o Concelho apresenta boas condições para o aproveitamento da 
energia solar térmica para aquecimento de águas, que está muito subaproveitada devido 
a constrangimentos de ordem técnica e económica, que levaram progressivamente a 
uma descredibilização desta tecnologia no mercado. Refira-se, também, a existência 
dum potencial de energia solar passiva ainda pouco aproveitado em novos edifícios de 
habitação, hotelaria, serviços públicos e escritórios, que permitiriam melhorar as 
condições de conforto e minimizar consumos de energia da climatização e iluminação 
(arquitectura bioclimática). 

As medidas a seguir propostas têm em vista um aumento da participação das fontes de 
energia endógenas, considerando os avanços tecnológicos, o enquadramento económico 
do sector energético e as condicionantes ambientais. 

Tabela 63 - Medidas para a Valorização dos Recursos Energéticos Endógenos 
Nº Medidas 

Medida 9 

Criação de condições para a maximização do aproveitamento 
das fontes de energia endógenas consolidadas (mini e micro-
hídrica, eólica e solar) na produção de energia eléctrica, tendo 
em consideração a disponibilidade dos recursos face às 
tecnologias existentes, as valias macroeconómicas directas e 
indirectas e as externalidades sociais, ambientais e estratégicas. 

Entidades: CMS, 
AMES 

Importância: Elevada 

Prioridade: Média 

Medida 10 

Promoção da valorização energética da biomassa vegetal, 
efluentes de ETARs e explorações pecuárias, e resíduos sólidos 
e líquidos, para produção de energia eléctrica, com 
aproveitamento da energia térmica, sempre que viável, ou para a 
produção de biocombustíveis. 

Entidades: CMS, 
SMAS, TRATOLIXO, 
HPEM, AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Média 

Medida 11 

Incentivo ao desenvolvimento de serviços de energia no domínio 
do aquecimento de águas sanitárias e piscinas cobertas com 
energia solar e ou biomassa, visando principalmente o sector 
residencial e equipamentos municipais. 

Entidades: CMS, 
EDUCA, AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Média 

Medida 12 

Incentivo à integração de energias renováveis, nomeadamente 
para o aquecimento de águas, através de medidas ao nível dos 
processos referentes a obras de edificação, urbanização e 
loteamento. 

Entidades: CMS, 
AMES 

Importância: Elevada 

Prioridade: Elevada 

Medida 13 
Estudo da possibilidade de travar a proliferação da Acácia na 
Serra de Sintra através da sua valorização energética no âmbito 
da “plantação energética”. 

Entidades: CMS, 
PNSC, ML, AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Elevada 



Plano Energético de Sintra 

Agência Municipal de Energia de Sintra  169/180 

3. Inovação e Cooperação Inter-regional 

O Concelho de Sintra, devido à sua multifacetada caracterização��F

14: Sintra “Romântica”, 
Sintra Rural e Corredor Urbano, dispõe de condições naturais adequadas para a sua 
afirmação no que refere à demonstração e ao desenvolvimento de soluções inovadoras 
no domínio da energia, que interessam explorar, não só com o intuito de resolver 
problemas municipais, mas sobretudo visando a criação de uma plataforma tecnológica, 
que poderá constituir um vector estratégico para o seu desenvolvimento sustentável. 

A cooperação inter-regional é um instrumento fundamental para identificar e estudar 
problemas e interesses comuns, e para potenciar oportunidades de desenvolvimento de 
soluções inovadoras adaptadas às especificidades das regiões/municípios. 

A cooperação inter-regional, que tem sido fortemente incentivada pela Comissão 
Europeia, designadamente através de programas de apoio como o E.I.E. - Intelligent 
Energy – Europe; e do estímulo às redes de cooperação como a Enérgie-Cités��F

15, para 
além de promover a troca de conhecimentos e experiências, constitui um fórum 

privilegiado de reflexão e de defesa dos interesses energéticos das regiões/municípios, 
designadamente junto das instâncias comunitárias e nacionais. 
No quadro seguinte, são enunciadas as principais medidas a desenvolver nos domínios 
da inovação e da cooperação inter-regional/municipal. 

Tabela 64 - Medidas para a Inovação e Cooperação Inter-regional/municipal 

                                                 
14 Plano de Desenvolvimento Estratégico – Sintra 2015 
15 A CMS é associada desde 1999, ano da criação da AMES 

Nº Medidas 

Medida 14 
Desenvolvimento de actividades de cooperação inter-regional, no 
sentido de promover a URE, a integração de ER e a defesa de 
interesses comuns no domínio da energia. 

Entidades: CE, CMS, 
AMES 

Importância: Elevada 

Prioridade: Média 

Medida 15 

Estudos das possibilidades de desenvolvimento da micro-geração 
de energia eléctrica a partir do biogás nas ETARs e aterros, do 
abastecimento de água potável, da energia solar fotovoltaica e do 
armazenamento de energia através da produção de hidrogénio 
para utilização em pilhas de combustível. 

Entidades: CE, CMS, 
SMAS, AMES 

Importância: Elevada 

Prioridade: Média 

Medida 16 

Estudo da viabilidade técnica e económica da produção de 
bioetanol e biodiesel a partir da biomassa florestal, de resíduos 
agrícolas, plantações energéticas e óleos alimentares usados, 
para mistura com a gasolina ou com o gasóleo, no sentido de 
atenuar a dependência do petróleo e reduzir os GEE no sector 
dos transportes. 

Entidades: CE, CMS, 
HPEM, AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Média 

Medida 17 
Promoção de veículos com combustíveis alternativos mais limpos 
e veículos eléctricos, nomeadamente para transportes públicos e 
frotas de serviços públicos. 

Entidades: CE, CMS, 
AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Média 

Medida 18 

Pesquisa e acompanhamento do desenvolvimento tecnológico 
europeu no domínio da energia, designadamente no que refere ao 
aproveitamento de energias renováveis, à utilização racional da 
energia e a novos instrumentos de gestão adequados a pequenos 
sistemas energéticos. 

Entidades: CE, CMS, 
AMES 

Importância: Média 

Prioridade: Média 
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4. Observatório Energético de Sintra [OES] 

Com o objectivo de criar melhores condições de conhecimento e informação 
disponibilizada para o Concelho de Sintra relativamente à temática da energia, é 
necessário dispor dos instrumentos adequados. Instrumento fundamental será, a esse 
respeito, aquele que vier a dotar o Concelho da informação estratégica orientada para 
promover os estudos e preparar as tomadas de decisão e intervenções e relativas ao 
desenvolvimento do Concelho, por parte das forças e agentes que tenham competência 
para o fazer. 

Neste sentido, é proposto o quarto eixo estratégico que prevê a criação do Observatório 
Energético de Sintra (OES) como uma estrutura simples, flexível e operacional assente 
numa sólida parceria interinstitucional. 

 Objectivo geral 

O Objectivo geral do OES prende-se com a monitorização e acompanhamento do 
“Plano Energético Municipal de Sintra – [PES]” compreendendo, por um lado, o 
acompanhamento da execução das intervenções previstas e, por outro, a avaliação da 
realização das medidas de intervenção estabelecidas. 

O OES, para além de observar o presente e analisar o passado mais ou menos imediato, 
procuraria estabelecer cenários sobre o futuro e aprender através de uma comparação 
contínua entre o "previsto" e o "observado". 

 Objectivos específicos 

Desenvolver as tarefas necessárias a uma adequada monitorização das medidas de 
intervenção estabelecidas no PES. 

Criar um sistema de informação considerado necessário às funções do OES, com base 
em informação disponibilizada pela gestão do PES e informação disponível no sistema 
estatístico nacional e municipal disponibilizando-a junto da sociedade civil. 

Desenvolver ou fomentar a recolha de dados e informações complementares que não se 
encontrem directamente acessíveis em fontes primárias criando um sistema de 
informação permanente onde se registam e consultam os dados energéticos do 
Concelho. 

Integrar com outros sistemas de informação existentes, nomeadamente de actividade 
económica e informação geográfica, os projectos de apoio comunitário e nacional que 
vão influenciar e provocar melhoramentos no desenvolvimento socio-económico da 
população. 

Assegurar a ligação do OES com outras instituições congéneres nacionais e 
estrangeiras, designadamente estruturas de observação, de recolha de dados, de 
investigação e de análise sistemática da temática energia tendo em vista a inter 
comunicabilidade de dados. 
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Propor à CMS iniciativas de reflexão sobre temáticas de interesse para o 
desenvolvimento do Concelho, relacionadas com a implementação do PES. 

 Metodologia 

A metodologia assenta no envolvimento dos diversos agentes que operam nas áreas em 
observação através da sua audição e reflexão crítica e numa articulação muito estreita 
particularmente com unidades de investigação e instituições académicas permitindo 
uma considerável pluralidade de pontos de vista, uma importante complementaridade de 
competências e uma gestão flexível das capacidades disponíveis. 

Assim, para a organização do OES propõe-se que o dispositivo a criar deva possuir uma 
Unidade composta por uma equipa científica e técnica a quem competiria a definição 
das linhas de pesquisa, a coordenação da actividade do OES e a responsabilidade pela 
realização dos objectivos para que foi criado, que seria apoiada pela AMES que, como 
entidade gestora do OES, teria responsabilidades pela sua operacionalidade. 

A Unidade funcionaria essencialmente como um catalisador de actividades e um 
promotor de redes de cooperação académica, científica e institucional, que para o efeito 
procuraria estabelecer progressivamente um dispositivo observacional adequado e 
promover regularmente reuniões técnicas para aprofundar os temas seleccionados para 
análise; 

A Unidade do ponto de vista financeiro procuraria auto sustentabilidade através do 
estabelecimento de parcerias com a CMS, administração central, universidades e 
politécnicos e através de projectos comunitários. 
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XVI. FACTORES DE CONVERSÃO 
 

Tabela 65 - Factores de Conversão 

Forma de energia Conversão 

GPL 1 ton = 1,14 tep 
Gasóleo 1 m3 = 0,883025 tep 
Fuelóleo 1 m3 = 0,87209 tep 
Energia Eléctrica 1 GWh = 86 tep 
Gasolinas 1 m3 = 0,81548 tep 
Gás Natural 1 000 m3 = 0,82 tep 
Lenha 1 ton = 0,29 tep 

 

Tabela 66 - Equivalência de Unidades 

Unidades Equivalência 

Barril de Petróleo 1 bbl = 158,98 l 
Caloria 1 cal = 4,186 J 
British thermal unit (Btu) 1 Btu = 1 055,06 J 
Tonelada equivalente de petróleo 1 tep = 10 Gcal 

 

Tabela 67 - Densidade dos Combustíveis 

Combustíveis [ton/m3] 
Gasolina 0,76 
Gasóleo 0,845 
Fuelóleo 0,9 
Gás Natural  8,4*10-4 
Propano líquido (15ºC) 0,507 
Butano líquido (15ºC) 0,579 
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XVII. GLOSSÁRIO 
 

Carburante – Produto químico cuja combustão permite obter energia mecânica em 
motores de combustão interna; 

Energia Final – Energia fornecida ao utilizador final; 

Energia Primária – Energia disponível na forma como se encontra na natureza, antes 
da conversão em energia secundária ou em energia útil; 

Energia Secundária – Energia que resulta da conversão de energia primária ou de 
outras energias secundárias; 

Energia Útil – Energia necessária para um determinado fim (sob a forma de energia 
calorífica, motriz, luminosa, etc.), que corresponde à energia final subtraída das perdas 
na utilização; 

Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) – Hidrocarbonetos em C3 e C4 liquefeitos e suas 
misturas, comercializados normalmente com as designações: Propano e Butano; 

Perdas de Transporte e Distribuição – Perdas de transporte e de distribuição nas redes 
(até ao ponto de entrega), principalmente de energia eléctrica, de gás e de calor; 

Tonelada Equivalente de Petróleo (tep) – Unidade de energia que equivale a 
10 000 000 kcal, que corresponde a cerca de 1 tonelada de petróleo. 
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XVIII. SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

ADENE Agência para a Energia 
AEA Agência Europeia do Ambiente 
AMES Agência Municipal de Energia de Sintra 
AML Área Metropolitana de Lisboa 
APISOLAR Associação Portuguesa da Indústria Solar 
APREN Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Energia Eléctrica de  

Fontes Renováveis 
AQS Água Quente Solar 
AQSpP Água Quente Solar para Portugal 
BAU Business as Usual 
BCG Bombas de Calor Geotérmico 
CAE Código de Actividade Económica 
CEEETA  Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente 
CESOP Centro de Estudos e Sondagens de Opinião 
CMS Câmara Municipal de Sintra 
CPC Colector Plano com Concentrador Parabólico 
DGGE Direcção Geral de Energia e Geologia 
DL Decreto de Lei 
EDP Energias de Portugal 
EDUCA Empresa Municipal de Gestão e Manutenção de Equipamentos Educativos de Sintra  
EE Energia Eléctrica 
EIE Energia Inteligente para a Europa 
ENER Rede Europeia de Centros de Investigação 
ERSE Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 
GDP Gás de Portugal 
GEE Gases com Efeito de Estufa 
GN Gás Natural 
GPL Gás de Petróleo Liquefeito  
HPEM Higiene Pública Empresa Municipal 
I&D Investigação e Desenvolvimento 
IA Instituto do Ambiente 
INE Instituto Nacional de Estatística 
INETI Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
IRS Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
IVA Imposto de Valor Acrescentado 
LVT Lisboa e Vale do Tejo 
MAPE Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético  
OES Observatório Energético de Sintra 
P3E Programa para a Eficiência Energética nos Edifícios 
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PDM Plano Director Municipal 
PEN Plano Energético Nacional 
PES Plano Energético de Sintra 
PNAC Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
PNSC Parque Natural Sintra Cascais 
PPEC Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica  
PRE Plano de Racionalização Energética 
PRI Período de Retorno do Investimento 
Programa E4 Eficiência Energética e Energias Endógenas. 
PTEN Programa dos Tectos de Emissão Nacionais  
QAI Qualidade do Ar Interior 
RCCTE Regulamento das Características de Comportamento térmico dos Edifícios 
REN Rede Eléctrica Nacional 
RENAE Rede Nacional de Agências de Energia 
RSECE Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios 
RSU Resíduos Sólidos Urbanos 
SANEST Saneamento da Costa do Estoril, S.A 
SCE Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos Edifícios 
SENV Sistema Eléctrico Não Vinculado 
SF Energia Solar Fotovoltaica 
SMAS  Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
SP Energia Solar Passiva 
SPES Sociedade Portuguesa de Energia Solar 
ST Energia Solar Térmica Activa 
TIR Taxa Interna de Rentabilidade 
Tratolixo Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A 
UE União Europeia 
UV Ultra Violeta 
VAB Valor Acrescentado Bruto 
VM Vapor de Mercúrio 
VSAP Vapor de Sódio de Alta Pressão 
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XXI. ANEXO 
 

1991 Freguesias População  
Residente % População 

Presente %
Famílias 
Clássicas 

Residentes
% Famílias 

Institucionais %
Núcleos  

Familiares  
Residentes 

% Alojamentos 
Colectivos % Edifícios % 

n.º n.º n.º n.º n.º Clássicos 
(n.º) % Outros 

(n.º) % Total 
(n.º) % n.º n.º 

Portugal 9867147 100,0 9865973 100,0 3147403 100,0 2400 100,0 2765770 100,0 4154974 100,0 27642 100,0 4182616 100,0 11306 100,0 2861719 100,0 
AML 2540276 25,7 2558244 25,9 868523 27,6 668 27,8 732366 26,5 1070488 25,8 14700 53,2 1085188 25,9 2622 23,2 366592 12,8 
Sintra 260951 10,3 261256 10,2 86456 10,0 47 7,0 76813 10,5 113455 10,6 466 3,2 113921 10,5 326 12,4 44729 12,2 

Agualva - Cacém 56779 21,8 56392 21,6 18300 21,2 4 8,5 16663 21,7 22921 20,2 45 9,7 22966 20,2 27 8,3 4105 9,2 
Algueirão - Mem  

Martins 40566 15,5 40505 15,5 13270 15,3 13 27,7 11908 15,5 16491 14,5 65 13,9 16556 14,5 14 4,3 5917 13,2 
Almargem do Bispo 8405 3,2 8641 3,3 2817 3,3 1 2,1 2519 3,3 3894 3,4 14 3,0 3908 3,4 8 2,5 3487 7,8 

Belas 18645 7,1 19296 7,4 5779 6,7 7 14,9 5365 7,0 7461 6,6 115 24,7 7576 6,7 21 6,4 3661 8,2 
Casal de Cambra n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - 

Colares 6439 2,5 6579 2,5 2249 2,6 6 12,8 1862 2,4 5301 4,7 9 1,9 5310 4,7 18 5,5 4524 10,1 
Massamá n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - 

Monte Abraão n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - 
Montelavar 3633 1,4 3609 1,4 1248 1,4 0 0,0 1104 1,4 1515 1,3 0 0,0 1515 1,3 1 0,3 1288 2,9 

Pêro Pinheiro 4428 1,7 4340 1,7 1528 1,8 0 0,0 1306 1,7 2026 1,8 10 2,1 2036 1,8 1 0,3 1636 3,7 
Queluz 60370 23,1 60215 23,0 20750 24,0 4 8,5 17948 23,4 25860 22,8 81 17,4 25941 22,8 12 3,7 3284 7,3 

Rio de Mouro 29672 11,4 29399 11,3 9656 11,2 3 6,4 8732 11,4 12050 10,6 74 15,9 12124 10,6 8 2,5 3701 8,3 
São João das  

Lampas 7690 2,9 7615 2,9 2731 3,2 1 2,1 2317 3,0 4891 4,3 10 2,1 4901 4,3 3 0,9 4706 10,5 
Sintra (Santa Maria e  

São Miguel) 8405 3,2 8007 3,1 2926 3,4 3 6,4 2470 3,2 3955 3,5 12 2,6 3967 3,5 182 55,8 2424 5,4 
Sintra (São Martinho) 5102 2,0 5069 1,9 1707 2,0 3 6,4 1478 1,9 2671 2,4 9 1,9 2680 2,4 17 5,2 2334 5,2 
Sintra (São Pedro de  

Penaferrim) 6456 2,5 7204 2,8 2017 2,3 2 4,3 1849 2,4 2575 2,3 7 1,5 2582 2,3 12 3,7 1913 4,3 
Terrugem 4361 1,7 4385 1,7 1478 1,7 0 0,0 1292 1,7 1844 1,6 15 3,2 1859 1,6 2 0,6 1749 3,9 

Comparação com Sintra 
Comparação com Lisboa 

Alojamentos Familiares
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2001 Freguesias População 
Residente % População 

Presente %
Famílias 
Clássicas 

Residentes
% Famílias 

Institucionais %
Núcleos 

Familiares 
Residentes

% Alojamentos 
Colectivos % Edifícios %

n.º n.º n.º n.º n.º Clássicos 
(n.º) % Outros 

(n.º) % Total 
(n.º) % n.º n.º

Portugal 10356117 100,0 10148259 100,0 3650757 100,0 3876 100,0 3069745 100,0 5019425 100,0 27319 100,0 5046744 100,0 8178 100,0 3160043 100,0
AML 2682687 25,9 2597665 25,6 1013102 27,8 1157 29,9 797738 26,0 1291652 25,7 12008 44,0 1303660 25,8 1998 24,4 402598 12,7
Sintra 363749 13,6 345669 13,3 131986 13,0 113 9,8 109196 13,7 165969 12,8 806 6,7 166775 12,8 159 8,0 51708 12,8

Agualva - Cacém 81845 22,5 77260 22,4 30252 22,9 5 4,4 24960 22,9 36552 22,0 219 27,2 36771 22,0 9 5,7 4686 9,1
Algueirão - Mem 

Martins 62557 17,2 59269 17,1 22400 17,0 36 31,9 18831 17,2 28347 17,1 134 16,6 28481 17,1 38 23,9 7217 14,0

Almargem do Bispo 8417 2,3 8078 2,3 2951 2,2 6 5,3 2593 2,4 3730 2,2 11 1,4 3741 2,2 6 3,8 3320 6,4
Belas 21172 5,8 20013 5,8 7257 5,5 15 13,3 6268 5,7 9475 5,7 75 9,3 9550 5,7 17 10,7 2423 4,7

Casal de Cambra 9865 2,7 9528 2,8 3285 2,5 1 0,9 2946 2,7 4104 2,5 38 4,7 4142 2,5 2 1,3 1819 3,5
Colares 7472 2,1 7173 2,1 2806 2,1 8 7,1 2166 2,0 5802 3,5 17 2,1 5819 3,5 12 7,5 4907 9,5

Massamá 28176 7,7 26919 7,8 9845 7,5 1 0,9 8280 7,6 11521 6,9 13 1,6 11534 6,9 2 1,3 938 1,8
Monte Abraão 22041 6,1 20725 6,0 8205 6,2 2 1,8 6493 5,9 9804 5,9 20 2,5 9824 5,9 3 1,9 611 1,2

Montelavar 3645 1,0 3537 1,0 1420 1,1 1 0,9 1121 1,0 1628 1,0 3 0,4 1631 1,0 1 0,6 1340 2,6
Pêro Pinheiro 4712 1,3 4501 1,3 1694 1,3 2 1,8 1396 1,3 2277 1,4 7 0,9 2284 1,4 3 1,9 1986 3,8

Queluz 27913 7,7 26362 7,6 11154 8,5 3 2,7 8564 7,8 13094 7,9 31 3,8 13125 7,9 8 5,0 2062 4,0
Rio de Mouro 46022 12,7 43570 12,6 16233 12,3 7 6,2 13698 12,5 19539 11,8 115 14,3 19654 11,8 10 6,3 4780 9,2
São João das 

Lampas 9665 2,7 9370 2,7 3696 2,8 3 2,7 2944 2,7 5806 3,5 12 1,5 5818 3,5 3 1,9 5549 10,7

Sintra (Santa Maria e 
São Miguel) 9274 2,5 8929 2,6 3525 2,7 8 7,1 2821 2,6 4510 2,7 19 2,4 4529 2,7 15 9,4 2546 4,9

Sintra (São Martinho) 5907 1,6 5799 1,7 2194 1,7 2 1,8 1763 1,6 3125 1,9 20 2,5 3145 1,9 12 7,5 2743 5,3

Sintra (São Pedro de 
Penaferrim) 10449 2,9 10187 2,9 3347 2,5 12 10,6 2935 2,7 4490 2,7 47 5,8 4537 2,7 17 10,7 2829 5,5

Terrugem 4617 1,3 4449 1,3 1722 1,3 1 0,9 1417 1,3 2165 1,3 25 3,1 2190 1,3 1 0,6 1952 3,8

Alojamentos Familiares

Comparação com AML
Comparação com Sintra  
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