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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

O Município de Seia aceitou voluntariamente subscrever o “Pacto de Autarcas” em Fevereiro de 

2010, representando este ato mais um passo na continuidade da promoção da sustentabilidade 

do concelho, integrando, paralelamente, os aspetos económicos, ambientais e de coesão social. 

A autarquia de Seia alinhada com os desígnios europeus compromete-se a liderar todo o 

processo, pelo facto da responsabilidade que detêm junto da sua população, quer enquanto 

interveniente, quer como entidade modelo e agente motivador.  

 

De uma forma geral, o compromisso do Pacto dos Autarcas visa o desenvolvimento de medidas 

relacionadas com o sector energético, nomeadamente projetos em matéria de energias 

renováveis e outras ações relacionadas com o sector. 

Assim, e à semelhança dos signatários do Pacto de Autarcas, o município de Seia 

comprometeu-se a: 

 

 Superar os objetivos definidos pela UE para 2020, de reduzir as emissões de CO2 nos 

nossos territórios em pelo menos 20%; 

 Elaborar um inventário de referência das emissões como base para o plano de ação em 

matéria de energia sustentável;  

 Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição de recursos humanos 

suficientes, a fim de levar a cabo as ações necessárias;  

 Mobilizar a sociedade civil nas nossas áreas geográficas para participar no 

desenvolvimento do plano de ação, delineando as políticas e medidas necessárias para 

aplicar e realizar os objetivos do plano. 

 Apresentar um relatório de execução, após a apresentação do plano de ação para fins 

de avaliação, acompanhamento e verificação; 

 Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto Municipal em cooperação com a Comissão 

Europeia e outras partes interessadas, permitindo aos cidadãos beneficiar diretamente 

das oportunidades e vantagens oferecidas por uma utilização mais inteligente da 

energia e informar periodicamente os meios de comunicação social locais sobre a 

evolução do plano de ação;  
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 Participar e contribuir para a Conferência anual de Autarcas da UE para uma Europa da 

Energia Sustentável;  

 Divulgar a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados e, em particular, encorajar 

outros autarcas a aderir ao Pacto;  

 

 

O Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) de Seia, tem como objetivo identificar uma 

visão de desenvolvimento estratégico económico, social e ambiental para o concelho, neste 

âmbito o PAES inclui ações infraestruturais e comportamentais que permitirão reduzir as 

emissões de carbono em pelo menos 28% até 2020, relativamente ao ano de referência de 2009. 

A nível da caracterização do consumo energético global destacam-se ainda os seguintes aspetos: 

 Consumo total de energia no concelho em 2009, no âmbito do PAES; 

 Emissões de CO2 em 2009, no âmbito do PAES; 

 Consumo total de energia da autarquia em 2009; 

 Emissões de CO2 da autarquia em 2009. 

 

Na definição do plano de ações foi feito o levantamento das ações de redução de emissões já 

planeadas, a identificação de medidas de redução concretizáveis, a estimativa total de redução 

de emissões até 2020, identificação de fontes de financiamento disponíveis e estrutura de 

monitorização do PAES. 

 

O impacte esperado das ações propostas no PAES traduz-se numa poupança de energia, à escala 

do concelho, de 68.997 Mwh (em relação a 2009), e uma redução das emissões de GEE de 19.375 

t. 

Um dos principais desafios consistirá em consciencializar os diferentes atores para a importância 

da sua participação na obtenção dos amplos objetivos propostos, que são de toda a comunidade. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

The Municipality of Seia accepted voluntarily subscribe the "Covenant of Mayors" in February 

2010, representing this act one more step in the continuity of the promotion of sustainability of 

the county, integrating, in parallel, the trade-related aspects economic, environmental and social 

cohesion. The municipality of Seia aligned with the Europeans designs, undertakes to lead the 

entire process, due to the responsibility that holds within its population, either as actor, either as 

an entity model and motivator agent. 

 

In general, the commitment of the Covenant of Mayors aims at the development of measures 

related to the energy sector, in particular projects on renewable energy and other actions related 

to the sector. As such, and the similarity of the signatories to the Covenant of Mayors, the 

municipality of Seia is committed to: 

- Overcome the objectives defined by the EU in 2020, to reduce the emissions of CO2 in 

our territories in at least 20 %; 

- Draw up an inventory of reference of emissions, as a basis for the plan of action for 

sustainable energy; 

- Adapt the municipal structures, including the allocation of sufficient human resources, in 

order to take the necessary actions; 

- Mobilising civil society in our geographical areas to participate in the development of the 

plan of action, outlining the necessary policies and measures to implement and achieve 

the objectives of the plan. 

- Submit an implementation report, after the presentation of the plan of action for 

purposes of assessment, monitoring and verification; 

- Organize Energy Days or days of the Municipal Pact in cooperation with the European 

Commission and other interested parties, enabling citizens to take the direct benefit 

from the opportunities and advantages offered by a more intelligent use of energy and 

periodically inform the local media on the progress of the plan of action; 

- Participate and contribute to the annual Conference of Mayors of the EU for a Europe of 

sustainable energy; 

- Spread the message of the Covenant in the appropriate locals and, in particular, 

encourage other mayors to join the Pact; 
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The Plan of Action for the Sustainable Energy (PAES) of Seia, aims to identify a vision of a 

strategic development in the economic, social and environmental life of the county. In this 

context, PAES includes infrastructural and behavioural actions that will reduce carbon emissions 

at least 28% by 2020 compared to the reference year 2009. 

By the level of characterization of global energy consumption also stand out the following 

aspects: 

- Total energy consumption in the county in 2009, within the PAES; 

- CO2 emissions in 2009, within the PAES; 

- Total energy consumption of the municipality in 2009; 

- CO2 emissions of the municipality in 2009. 

 

In the definition of the plan of actions has been done a survey of the actions for the reduction of 

emissions already planned, the identification of mitigation measures achievable, the total 

estimate of emissions reduction until 2020, identification of funding sources available and 

structure for monitoring the PAES. 

 

The expected impact of the proposed actions in PAES translates into energy savings, in the scale 

of the county, of 68,997 Mwh (compared to 2009), and a reduction of GEE emissions of 19,375 t. 

One of the main challenges will be to raise awareness among the different actors for the 

importance of their participation in achieving the broad objectives, which are of the whole 

community. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Município de Seia elaborou em 2010, o Plano Estratégico para o Concelho de Seia, o Seia 2020 

que tem como objetivo identificar uma visão de desenvolvimento estratégico para o concelho na 

próxima década. Neste âmbito, o Plano Estratégico contempla um conjunto de ações 

estratégicas que concorrem diretamente para a realização de cinco ambições para o concelho: 

fazer de Seia uma cidade referência em termos ambientais, construir uma sociedade de pleno 

emprego, preparar os jovens para a economia de conhecimento, de inovação e de 

empreendedorismo, criar uma governança ao serviço do cidadão e da competitividade e 

favorecer a atração de novos residentes. 

 

Nesta breve descrição de Seia e do futuro de Seia, percebe-se uma relação clara e imediata entre 

o concelho a natureza e, em particular, o clima e o território. Realça-se o facto de Seia ser um 

concelho de montanha, com as particularidades que estes territórios acarretam. Seia tem, assim, 

o seu posicionamento estratégico muito dependente das características próprias destes 

territórios. 

 

Nunca como agora foi tão óbvio para os decisores políticos de todo o mundo, que o 

desenvolvimento económico e social passa pelo aproveitamento das potencialidades ambientais 

e não pela sua exploração, como até agora se tem feito. O grande percurso da consciencialização 

dos decisores para esta realidade já foi percorrido em Seia, importa agora operacionalizar o 

conceito. 

 

A luta contra as alterações climáticas – fenómeno cujos impactes poderão ser um forte entrave 

ao alcance dos objetivos traçados por Seia, terão de transformar-se num conjunto de 

mecanismos e oportunidades que, um pouco por todo o mundo têm vindo a ser exploradas em 

busca de um desenvolvimento sustentável de baixo carbono. 

A grande importância atribuída ao tema pelos decisores políticos e económicos e a visibilidade 

que os media lhe têm concedido, têm proporcionado a criação de um conjunto de mecanismos 

de desenvolvimento destas estratégias e que se pretendem agora explorar em Seia. 

A implementação do desígnio de fazer de Seia uma cidade referência em termos ambientais, 

concretizado num modelo de desenvolvimento de baixo carbono passa,  
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necessariamente por um período inicial de construção de uma visão e objetivos partilhados a 

todos os níveis da sociedade de Seia e devidamente transmitidos para o exterior. 

 

 

Assim, pretende-se alcançar os seguintes objetivos estratégicos: 

 

 Construir uma visão partilhada de “Seia, Município de Baixo Carbono”; 

 Valorizar o Carbono e retribuir diretamente aos munícipes o benefício dos serviços 

ambientais prestados no concelho de Seia; 

 Captar interesse externo para Seia, Município de Baixo Carbono. 

 Contabilizar os serviços dos ecossistemas.  

 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Seia aderiu ao Pacto dos Autarcas com o objetivo de 

implementar as melhores práticas no domínio das energias sustentáveis no concelho e de 

concretizar os objectivos espelhados neste compromisso. 

 

 

 
  

Pormenor da cidade de Seia 



PAES de Seia 

10 

O Plano de Ação para a Energia Sustentável - PAES | Município de Seia 
 

 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

 

As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças que o 

planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. 

No âmbito dos compromissos da União Europeia, nomeadamente no que se refere ao Protocolo 

de Quioto, Portugal assumiu o objetivo de limitar o aumento das suas emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) em 27%, no período de 2008-2012, relativamente aos valores de 1990. 

Para cumprir este objetivo, foram desenvolvidos alguns instrumentos, nomeadamente: 

 

 O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), que define um conjunto de 

políticas e medidas internas que visam a redução de emissões de GEE por parte dos 

diversos sectores de atividade; 

 O Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE), que é aplicável a um 

conjunto de instalações fortemente emissoras de GEE; 

 O Fundo Português de Carbono, que visa o desenvolvimento de atividades para a 

obtenção de créditos de emissão de GEE. 

 

Acompanhando o que se vai fazendo noutros países, nomeadamente da UE, Portugal adotou em 

Abril de 2010 a ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Com esta 

Estratégia pretende-se dotar o País de um instrumento que promova a identificação de um 

conjunto de linhas de ação e de medidas de adaptação a aplicar, designadamente através de 

instrumentos de carácter sectorial, tendo em conta que a adaptação às alterações climáticas é 

um desafio eminentemente transversal, que requer o envolvimento de um vasto conjunto de 

sectores e uma abordagem integrada. 

 

 

Portugal como membro da União Europeia tem o compromisso no âmbito do pacote Energia – 

Clima, lançado em 2008, neste pacote foram definidas as metas da chamada estratégia Europa 

20-20-20: 

 

 

http://www.apambiente.pt/Instrumentos/CELE/PNALE/Paginas/default.aspx
http://www.cumprirquioto.pt/carbon/List.action
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/06400/0109001106.pdf
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 Redução até 2020 de pelo menos 20% das emissões de gases com efeito de estufa, em 

relação a 1990; 

 Aumento em 20% da energia consumida com origem em fontes de energia renovável; 

 Redução de 20% na energia final consumida a ser lançada com o aumento da eficiência 

energética. 

 

O desafio de redução das emissões em pelo menos 20%, é essencial para a implementação das 

estratégias que estiveram nas bases da fundação da lógica Europeia. 

 

 

  

 Garganta de Loriga 
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CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE SEIA 
 

CONCELHO DE SEIA 

 
O Concelho de Seia, localiza-se na Região Centro do País, Distrito da Guarda, integrando a NUT II 

(Centro) e a NUT III (Serra da Estrela), possuindo uma área de 436 Km2 e uma população de 

24.641 (dados Censos 2011), que se distribuem por 29 freguesias e 83 lugares. 

  

 

O concelho tem como concelhos limítrofes: Oliveira do Hospital, Nelas, Gouveia, Mangualde, 

Manteigas, Covilhã e Arganil. 

As principais vias de acesso ao Concelho são: 

 a partir de Coimbra: - IP3, IC6, EN17 

 a partir de Viseu: - EN231 

 a partir da Guarda: A25, EN17 

 a partir da Covilhã: EN231/EN339 

 

 

Fig. 1 – Mapa do enquadramento geográfico do concelho de Seia 
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A área territorial estende-se de Norte a partir do Rio Mondego (Médio Mondego) até ao 

Complexo do Açor a Sul, integrando parte da região conhecida como Planalto Beirão e a Sul o 

complexo montanhoso do Maciço Central: - Estrela – Açor; que inclui o ponto mais alto do 

território continental português, a Torre na Serra da Estrela. 

É um território caracterizado por uma orografia acidentada na parte Sul, área que integra o 

Parque Natural da Serra da Estrela e de algum modo moderada a Norte. 

 

O povoamento, que se distribui pelos 83 

lugares (aglomerados), caracteriza-se, em 

geral, pela dispersão e pequena dimensão 

dos aglomerados, ressaltando todavia 

que mais de metade da população reside 

numa coroa de 6Km em torno da Cidade 

de Seia e Sede de Concelho. 

 

 

A densidade populacional média é de: 

56hab/Km2. 

A dimensão média (absoluta) dos lugares 

é de 296 habitantes/lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 – População Residente. 
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

 

 

Do ponto de vista climático, registam-se temperaturas mínimas em Janeiro e Fevereiro com 

valores inferiores a 10 °C nas Penhas Douradas e máximas em Julho e Agosto de 35°C (absoluto), 

de resto a temperatura na maior parte do concelho ronda os mínimos de 0°C e máximos da 

ordem de 20 °C. Quanto à humidade relativa os valores anuais variam entre os 54% e os 80%, 

Agosto e Janeiro respetivamente. Os valores médios de insolação variam entre as 2300 a 2600 

horas. Em relação à precipitação verifica-se que o número de dias em que ocorre precipitação 

igual ou superior a 1 mm é superior a 100 atingindo no inverno máximas diárias da ordem dos 150 

mm/dia. Os ventos dominantes sopram de NW, W e SE, sendo os dois primeiros os que 

apresentam maiores velocidades e frequência. 

 

 

 

 

 

  

 Lagoa Comprida 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONOMICA 

 

A estrutura social (ocupacional) da população, caracteriza-se da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

A evolução da estrutura socioeconómica tem revelado uma tendência para a terciarização da 

economia sendo que, grande parte das entidades empregadoras deste sector, se localizam na 

cidade de Seia. 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Estrutura social da população 
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População Ativa - Evolução da Distribuição da População Ativa (INE, CENSOS) 

 
Sector 

Primário 
Sector 

Secundário 
Sector 

Terciário Total 

1981 2697 5915 2475 11087 

1991 1236 5772 3635 10643 

2001 549 4980 5437 10966 
 

Verifica-se uma tendência de concentração das atividades económicas e serviços, na sede de 

concelho e áreas limítrofes.  

 

 

A par da concentração na cidade do emprego e serviços, devemos também sublinhar a 

reorganização da rede de equipamentos escolares. De facto, nos últimos anos tem vindo a ser 

encerrados um conjunto significativo de escolas do 1º ciclo, com a concentração dos alunos num 

menor número de estabelecimentos, destacando-se os dois Centros Escolares (1º ciclo) de Seia e 

São Romão. 

A par da reorganização dos equipamentos escolares, também ao nível da saúde existe uma 

tendência para a concentração de serviços num menor número de lugares. 

Assim e em termos gerais, sublinhamos as seguintes características territoriais e 

socioeconómicas que condicionam o desenvolvimento de políticas sectoriais, com especial 

enfoque nas matérias de mobilidade e transportes. 

a. Extensão territorial e dispersão populacional, conjugadas com condições de acessibilidade 

dificultadas pela orografia acidentada de parte significativa do concelho. 

b. Concentração populacional, da atividade económica e dos serviços, na área central do 

concelho. 

c. Reorganização e concentração  (centralização) da rede de equipamentos escolares e de saúde. 

d. Envelhecimento da população. 

  



PAES de Seia 

17 

O Plano de Ação para a Energia Sustentável - PAES | Município de Seia 
 

 
ENQUADRAMENTO METODOLOGICO NA AGENDA 21 LOCAL  
 
 

O processo da Agenda 21 em Seia, à semelhança das Agendas 21 Locais adotadas noutros 
municípios, centra-se em dois grandes objetivos: 

 Um programa de ação que promova o desenvolvimento sustentável local – integrando a 

valorização e proteção ambiental, o desenvolvimento económico e social no processo de 

planeamento concelhio.  

 Um processo consultivo e consensual com a população local, sob forma de uma versão 

local da Agenda 21 para as comunidades.  

O Município na implementação deste processo orienta-se pelos seguintes princípios 
fundamentais:  

 Visão de longo prazo.  
 Ações de curto, médio e longo prazo.  
 Trabalho em Rede – articulação com entidades públicas e privadas, departamentos e 

divisões da Câmara Municipal de Seia, juntas de freguesia, instituições de ensino e com a 
população.  

 Consulta Pública – auscultação dos munícipes através de sessões de participação pública, 
fóruns entre outros.  

A Agenda 21 Local deve traduzir-se num plano estratégico de longo prazo e num plano 
operacional dirigido para a tomada de decisão e ações de curto prazo, das quais se destacam a 
assinatura do compromisso do Pacto do Autarcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pormenor da cidade de Seia 

Pormenor da cidade de Seia 
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Elaboração do plano de  

ação para a energia 

sustentavel (paes) 
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ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTAVEL 
(PAES) 

 

Tendo em conta as orientações do Pacto dos Autarcas, o PAES foi elaborado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

INVENTÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

• Metodologia 
• Dados de Atividade 

• Resultados 

DEFINIÇÃO DO PAES 

 

• Identificação de Ações 
• Orçamento Previsto 

• Fontes de Financiamento 
• Implementação e monitorização do PAES 
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INVENTÁRIO DE REFERÊNCIA 

 
 
A Câmara Municipal de Seia aderiu ao Pacto dos Autarcas com o objetivo de implementar as 

melhores práticas no domínio das energias sustentáveis no concelho, de modo a definir a sua 

meta de redução para 2020. O inventário que ora se apresenta pretende ser a base para tal.  

 

Importa assim conhecer o Inventário de Referência das Emissões de GEE para o ano base – 2009, 

de modo a que possam ser identificadas as principais fontes de emissão e definidas medidas de 

redução para efeitos da elaboração do Plano de Ação para a Energia Sustentável, que pauta a 

ação dos Municípios aderentes ao Pacto dos Autarcas. 

 

METODOLOGIA 
 

O inventário de referência das emissões de GEE de Seia foi elaborado de acordo com o Guia 

publicado pelo Pacto dos Autarcas “How to develop a Sustainable Energy Action Plan”1. O 

processo de elaboração do inventário de base de Seia pode ser resumido em três principais 

tarefas: a recolha dos dados de atividade, a sua conversão para as unidades requeridas 

(recorrendo a fatores de conversão) e o cálculo das emissões, com a utilização de fatores de 

emissão de referência. 

 

DADOS DE ATIVIDADE 
 

Os dados de atividade utilizados foram os disponibilizados pela Direção-Geral da Energia e 

Geologia (DGEG), na seção de Estatísticas e Preços2. Esta fonte foi utilizada por apresentar 

consumos totais para o Concelho, no que se refere ao gás natural, petróleo e derivados e 

eletricidade, permitindo uma visão exaustiva da fatura energética do território gerido pelo 

Município. Como a última data para que havia dados disponíveis foi o ano de 2009, o inventário 

de referência de Seia é relativo a esse ano, que como tal se considera o ano base. Os dados de 

consumo total foram então convertidos para a unidade requerida (MWh), de acordo com fatores 

de conversão propostos pelo Pacto dos  

                                                 
1
 Disponível em http://www.eumayors.eu/support/library_en.html  

2
 http://www.dgge.pt/ 

http://www.eumayors.eu/support/library_en.html
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Autarcas (sempre que possível, ou da DGEG quando estes últimos não estavam disponíveis), de 

modo a poder utilizar os fatores de emissão propostos pelo Guia de referência e permitir a 

comparabilidade com os resultados de outros signatários.  

 

 

Dados auxiliares foram obtidos no INE, nomeadamente através dos resultados do CENSOS 2011, 

segundo os quais Seia tem uma população residente de cerca de 25 mil habitantes, 10 mil 

famílias com um agregado médio de 2,5 pessoas, 18 mil alojamentos e 15 mil edifícios (que 

incluem os anteriores, entendidos como residências familiares) (Figura 4). O concelho tem 29 

freguesias que se distribuem por 436 km2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Resultados de CENSOS 2011 para o Município de Seia. 
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Tal como referido anteriormente os dados de atividade foram obtidos através da consulta ao 

website da DGEG. Os dados originais foram agrupados de acordo com os setores de acordo com 

a nomenclatura setorial do Pacto dos Autarcas. 

 

 

Categoria  
Pacto dos Autarcas 

Eletricidade 

Combustíveis fósseis 

Gás 
Natural 

Óleo de 
Aquecimento 

Gasóleo 
(diesel) 

Gasolina 
Outros 

combustíveis 
fósseis 

EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS/ 
INSTALAÇÕES E INDÚSTRIAS: 

      

Edifícios e 
equipamentos/instalações 

municipais 

Iluminação Int. 
Ed. Estado 

84-Administração Pública e Defesa;  Segurança Social Obrigatória 
85-Educação 

Edifícios e equipamentos (não-
municipais) terciários 

Não Doméstico 

46-Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos 
automóveis e motociclos 
52-Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui 
manuseamento) 
55-Alojamento 
56-Restauração e similares 
87-Actividades de apoio social com alojamento 
93-Actividades desportivas, de diversão e recreativas 
94-Actividades das organizações associativas 
96-Outras atividades de serviços pessoais 

Edifícios residenciais 
Doméstico 

Normais 
98-Consumo doméstico 

Iluminação pública municipal 
Iluminação 

Vias Públicas 
 

Indústrias (exceto as abrangidas 
pelo regime europeu de comércio 

de licenças de emissão – CELE) 

Agricultura 
(Normal) 
Indústria 
(Normal) 
Indústria 
(Sazonal) 

10-Indústrias alimentares 
13-Fabricação de têxteis 
15-Indústria do couro e dos produtos do couro 

TRANSPORTES3:    

49-Transportes 
terrestres e transportes 
por oleodutos ou 
gasodutos 

 

Frota municipal       

Transportes públicos       

Transporte privado e comercial       

 

Tabela 1 – Correspondência entre as categorias do Pacto dos Autarcas e os consumos reportados pela DGEG4 

 
 

                                                 
3
 Os dados da DGEG não distinguem entre frota municipal e outros transportes, pelo que aqui se apresentam os valores 

totais com base no reportado por esta entidade para o total. 

4
 A DGEG não reporta o consumo de carvão por concelho. Deverão ser feitos esforços no futuro para recolher estes dados 

e atualizar o inventário. Por outro lado, não foram incluídas as vendas de asfaltos e lubrificantes por serem afetos a usos 

não energéticos. 
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Os consumos por fonte e tipo de fonte de energia são mostrados na Tabela 2 e ilustrados na 
Figura 5, Figura 6 e na Figura 7.  

 

 

 

Categoria  
Pacto dos Autarcas Eletricidade 

Combustíveis fósseis 

Total Gás 
Natural 

Óleo de 
Aquecimento 

Gasóleo 
(diesel) 

Gasolina 
Outros 

combustíveis 
fósseis 

EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS/ 
INSTALAÇÕES E 

INDÚSTRIAS: 
       

Edifícios e 
equipamentos/instalações 

municipais 
4936 2033 0 0 0 1914 8883 

Edifícios e equipamentos 
(não-municipais) terciários 13895 887 34974 0 0 5797 55553 

Edifícios residenciais 29782 3473 0 2699 0 13106 49060 

Iluminação pública municipal 6300 0 0 0 0 0 6300 

Indústrias (exceto as 
abrangidas pelo regime 
europeu de comércio de 

licenças de emissão - CELE) 
21052 4671 0 6054 0 6077 37854 

Subtotal de edifícios, 
equipamentos/instalações e 

indústrias 
75964 11064 34974 8753 0 26894 157649 

TRANSPORTES:       0 
Frota municipal    0 0  0 

Transportes públicos    0 0  0 

Transporte privado e 
comercial    64522 24246  88769 

Subtotal de transportes        

Total 75964 11064 34974 73275 24246 26894 246418 

 

Tabela 2 – Dados de consumo por categoria e tipo de fonte de energia apurados de acordo com os dados da DGEG (MWh).5 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Este formato é adaptado do formulário do Pacto dos Autarcas. Para efeitos de simplificação, de ora em diante, serão 

somente mostradas as categorias para as quais se registou consumo e consequentemente, se apuraram as emissões de 

GEE: 
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Figura 5 – Dados de consumo de energia por categoria. 

 
 
 

 

Figura 6 – Percentagem de consumo de energia por categoria. 
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Figura 7 – Percentagem de consumo por tipo de energia. 

 
 

 

Da análise das figuras pode verificar-se que a categoria responsável pelos maiores consumos de 

energia são os transportes (36%) e os edifícios não municipais terciários (22%). No que respeita 

aos tipos de energia consumidos, é a eletricidade que lidera (30%), seguida de muito perto do 

gasóleo (30%), que é utilizado tanto para locomoção como para aquecimento. Do notar que estes 

dados refletem, por um lado, a dispersão geográfica no concelho e consequente utilização forte 

de transporte rodoviário (pelos consumos dos transportes) e, por outro, uma presença marcada 

do setor terciário e da indústria como setores de atividade económica. 
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RESULTADOS 
 

De acordo com a metodologia definida pelo Pacto dos Autarcas (incluindo somente emissões 

associadas ao consumo de energia), no Município de Seia foram emitidas em 2009 cerca de 

68128 tCO2e. A título de exemplo, embora a utilização de metodologias e fatores de emissão 

sejam diferentes, não permitindo uma comparação direta, o setor da energia em Portugal foi 

responsável no mesmo ano pela emissão de cerca de 40062000 tCO2e (cerca de 40 MtCO2e).  

Isto equivale a dizer, em termos grosseiros, que as emissões de Seia equivalem a sensivelmente 

0,2% das emissões nacionais associadas ao consumo de energia. Os resultados do cálculo de 

emissões de GEE são ilustrados na Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Emissões de GEE por categoria. 

 

 

Tal como no caso do consumo de energia, são os transportes os responsáveis pelos mais 

elevados níveis de emissão (34%), seguidos do edificado não municipal terciário (22%) e do 

edificado residencial (21%), tal como ilustrado na Figura 9.  
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Figura 9 – Percentagem de emissões de GEE por categoria. 

 

No que respeita às emissões por fonte de energia, é a eletricidade que apresenta maiores 

emissões de GEE (45%)6, seguida do gasóleo (29%). Importa referir que a eletricidade tem vindo 

a assumir um papel cada vez mais significativo em termos de consumos, sendo utilizada tanto 

para iluminação, como para refrigeração e climatização (neste último caso substituindo muitas 

vezes o gasóleo de aquecimento) tanto nos setores doméstico, como no industrial e nos serviços. 

 Numa fase subsequente espera-se que estes consumos possam vir a descer, devido a uma maior 

utilização de fontes de energia renováveis subsequente a uma maior penetração de tecnologias 

(como o solar térmico, entre outras). Outro aspeto importante que poderá vir a refletir-se no 

futuro será o aumento da utilização do gás natural no concelho, com o alargamento da rede de 

distribuição do mesmo no concelho. Poderá também esperar-se uma diminuição dos consumos e 

subsequentes emissões associadas à iluminação pública, reflexo da implementação de medidas 

de eficiência. 

 
 

 
 
 

                                                 
6
 De referir que o fator de emissão utilizado para calcular as emissões associadas ao consumo de eletricidade é o sugerido 

pelo Guia de Referência do Pacto dos Autarcas (0.369 kgCO2e/kWh), superior ao publicado pela ERSE para o ano de 2009 

e referência para Portugal Continental (0.341 kgCO2e/kWh). 
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Figura 10 – Percentagem de emissões de GEE por fonte de energia. 

 

 

Para permitir ter uma noção das ordens de grandeza e alguma comparabilidade foram calculados 

dois indicadores relativos às emissões de GEE no concelho de Seia e na totalidade de Portugal. 

Pode verificar-se que as emissões de Seia são na globalidade bastante inferiores ao total do pais 

(Figura 11). Assim em Seia regista-se a emissão de 3 tCO2e/hab e 147 tCO2e/km2, enquanto em 

Portugal como um total se registam 4 tCO2e/hab e 435 tCO2e/km2. Estes indicadores refletem 

uma menor intensidade carbónica do concelho, tanto no que refere aos consumos de energia per 

capita como a uma maior dispersão do território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Comparação entre as emissões por habitante e por unidade de área em Seia e em Portugal. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ACÇÕES 

  
 
As acções que integram o PAES de Seia, são de caracter infraestriturais e comportamentais, 

estas visam o aumento da qualidade de vida no Município, através de uma maior 

racionalidade no que toca à utilização da energia e dos recursos naturais. Este aumento de 

consciência ambiental e de eficiência energética previsto irá reduzir os custos associados à 

fatura energética dos munícipes, bem como da administração municipal, já que os seus 

edifícios também serão contemplados neste plano. 

 

Parte destas acções já foram iniciadas ou programadas, destacam-se as seguintes: 

 

 Instalação de paineis solares termicos em dois 

centros escolares do municipio de Seia; 

 

 Instalação de 3 parques eólicos no concelho de 

Seia, com potências instaladas 

de 60 Kw e uma redução de 49.5 tCO2; 

 

 Entrega aos municipes de 7.000 lâmpadas 

economizadoras em troca das 

incandescentes, esta medida permitiu a 

redução de 35 tCO2; 

 

 Primeira Aldeia Led em Portugal, substituição 

na iluminação pública de 70 luminarias por 

tecnologia LED na aldeia da Cabeça, permitiu a 

redução de 5.65 tCO2; 

 

 Substituição de 24 lâmpadas de iodetos 

metalicos por lâmpadas LED em Seia, 

permitiu a redução de 6.2 TCO2; 

 

Centro Escolar de Seia 

Parque Eólico de Pedras Lavradas 

Entrega de Lâmpadas 
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 Desligamento do excesso da iluminação pública, até ao final de 2011 já foram desligadas 

1042 lâmpadas (6 freguesias), 

esta medida permetiu a redução de 

159.38 tCO2. No final da operação preve-se 

uma redução de 620 tCO2; 

 

 Planeada para 2012 a instalação de dois 

sistemas minigeração, com potência de 40 kW, 

com esta medida preve-se uma redução de 

33.2 tCO2; 

 

 Planeada para 2012 a instalação de um sistema 

solar térmico na piscina coberta, visa diminuir 

o consumo de gás em 56%, preve-se uma 

redução de 54.1 tCO2; 

 

 Campanha A+++; 

 

 Certificação de 5 empresas com os Produtos 

locais de baixo carbono; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A redução de emissões é particularmente relevante na área da energia, as acções nesta área são 

as seguintes: 

 

UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: 

 

Ação 1:  Produção de energia electrica e venda à rede a partir de fontes renováveis. 

Ação 2:  Produção de energia térmica a partir de fontes renováveis. 

Ação 3:  Produção de energia eólica a partir de fontes renováveis. 

Pormenor Led na Aldeia da Cabeça 

Operação de desligamento na Iluminação Pública 

Campanha A +++ 

Produtos ECO2SEIA 
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OPTIMIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ENERGIA ELECTRICA: 

 

Ação 4:  Rever e reduzir, caso se justifique o factor de potência em instalações electricas, 

para redução da produção de energia reativa. 

Ação 5:  Desativação de contadores e contratos que não estão em utilização. 

Ação 6:  Renegociação de contratos com base numa melhor previsão dos perfis de consumo. 

Abertura de concurso para fornecimento de energia electrica para locais de consumo 

abastecidos em média tensão e baixa tensão especial. 

Ação 7:  Instalação de smart metering nos edificios municipais, estes equipamentos vão 

ajudar a reduzir os consumos, por permitirem verificar em tempo real os gastos de 

energia, os equipamentos que mais consomem, etc. 

 

 

MELHORIA DA EFICIÊNCIA TÉRMICA DE EDIFICIOS: 

 

Ação 8:  Calafetagem de portas e janelas. 

Ação 9:  Aplicação de blackout em vidros com alta exposição solar. 

Ação 10:  Optimização dos processos de manutenção da piscina municipal, nomeadamente a 

temperatura de funcionamento e condições de humidade. 

Ação 11:  Certificação energética dos edificios municipais.   

 

 

OPTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM EDIFICIOS: 

 

Ação 12:  Instalação de interruptores on/off, temporizadores, sensores de presença e 

dimmers. 

Ação 13:  Aplicação de novas tecnologias (balastros electronicos, tecnologia LED). 

Ação 14:  Desligamento de iluminação em excesso (corredores, iluminação ornamental e 

decorativa dos edificios). 

Ação 15:  Aplicação de sistemas de gestão técnica centralizada. 

Ação 16:  Primeiro concelho sem lâmpadas incandescentes, esta acção enquadra-se no 

projecto ECO2SEIA, tem como objectivo substituir 300 mil lâmpadas incandescentes 

por economizadoras, permitirá reduzir 2000 tCO2/ano. 
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OPTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

Ação 17:  Aplicação de novas tecnologias para iluminação pública e sinalização 

semafórica (tecnologia LED). 

Ação 18:  Ajustamento dos horários de iluminação pública no concelho de Seia. 

Ação 19:  Desligamento do excesso e em zonas não residenciais da iluminação pública 

no concelho de Seia. 

Ação 20:  Aplicação de reguladores de fluxo. 

Ação 21:  Diminuição de potência na Iluminação pública. 

 

 

MELHORIA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO: 

 

Ação 22:  Instalação de temporizadores para desligarem automáticamente a 

climatização. 

Ação 23:  Manutenção preventiva nos sistemas AVAC, em edificios municipais. 

Ação 24:  Aplicação de sistemas de gestão técnica centralizada para controlo central 

dos sistemas de climatização. 

Ação 25:  Substituição progressiva de equipamentos existentes por outros mais 

eficientes. 

 

 

 

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PEQUENOS EQUIPAMENTOS ELECTRICOS: 

 

Ação 26:  Substituição progressiva de equipamentos por versões mais eficientes. 
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS INDUSTRIAIS: 

 

Ação 27:  Produtos locais de baixo carbono, enquadra-se no projecto ECO2SEIA, 

compromisso efetuado entre o município e os produtores, tem como objetivo 

produzir num sistema que visa o aumento continuo da eficiência energética, 

com recurso cada vez maior a fontes de energia renováveis. 

 

As ações a implementar no sector dos transportes têm como principais objetivos o 

aumento da eficiência da frota Municipal em termos energéticos, melhoria em questões 

que se prendem com o ordenamento do território, consequentes implicações em termos 

rodoviários e melhorar diversos aspetos da mobilidade no Concelho. 

 

 

Nesta área são desenvolvidas as seguintes acções: 

 

 

OPTIMIZAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS: 

 

Ação 1:  Substituição progressiva por veiculos mais eficientes, com menor consumo e 

emissões de carbono. 

 

Ação 2:  Manutenção preventiva dos veiculos da frota municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reserva de lugares para bicicletas Exemplo de ação efetuada durante a Semana da 

Energia Sustentável Semana em 2011 
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OPTIMIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES: 

 

Ação 3:  Criação de infra-estruturas para uso de bicicleta (ciclovias, reserva de lugares para 

bicicleta). 

Ação 4:  Criação de infra-estruturas para veiculos alternativos (redes de abastecimento de 

GPL e energia electrica). 

Ação 5:  ECO-Táxi Social, programa de apoio à deslocação de pessoas sem recursos às 

consultas médicas, esta acção enquadra-se no projecto ECO2SEIA. 

Ação 6:  ECOMOBILIDADE, tem como base promoção do veiculo electrico, utilização de 

bicicletas electricas, criação e divulgação de percursos pedestre e ciclaveis, criação 

do produto turistico Bed&Bike e sistema de partilha de boleias. 

 

 

 Na área dos Residuos são desenvolvidas as seguintes acções: 

 

 

DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS: 

 

Ação 1:  Digitalização de todos os documentos, que são colocados à disposição dos 

colaboradores via rede interna. 

 

 

Ação 2:  Criação de um balcão único, que possibilita a desburocratização de processos, 

reduzindo assim as deslocações dos municipes à autarquia. 

 

 

OPTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE RECOLHA E TRIAGEM DE RESIDUOS: 

 

Ação 3:  Rede de Eco-pontos para todo o concelho; 

Ação 4:  Criação de um serviço gratuito de recolha de resíduos de grandes dimensões ou 

“Monos”, destinado aos munícipes sem condições de os transportar para o Eco-

centro. 
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Ação 5:  Programa de recolha e posterior oferta de objetos/equipamentos reutilizáveis, para 

pessoas com recursos reduzidos. 

 

 

As ações comportamentais são colaterais à maioria das ações infraestruturais, aumentando o 

potencial de redução das emissões. Estão organizadas da seguinte forma: 

 

 

Ação 1:  Diagnóstico e definição de objetivos, tais como, redução de pelo menos 10% do 

consumo de energia na iluminação pública, certificação energética aos edifícios 

municipais, etc. 

Ação 2:  Monitorização dos objetivos traçados, com base na medição periódicas das 

emissões de carbono do concelho. 

Ação 3:  Elaboração de Guia de Boas Práticas, dar a conhecer as formas mais práticas e fáceis 

de poupar energia e reduzir emissões de carbono, enquadra-se no projeto 

ECO2SEIA. 

 

 

Ação 4:  Programa ECO-Escolas, incentivo e apoio à comunidade escolar em ações de 

eficiência energética e sustentabilidade. 

Ação 5:  Organização de conferências e exposições, abordando as áreas da eficiência 

energética e a sustentabilidade, são exemplo disso, a Semana da Energia 

Sustentável e a Semana Europeia da Mobilidade. 

Ação 6: Campanha A+++, em parceria com estabelecimentos comerciais visa promover a 

aquisição de eletrodomésticos eficientes, enquadra-se no projeto ECO2SEIA. 

Ação 7:  Pacto Serviços de Turismo Baixo Carbono, a assinar entre a CMS e os agentes do 

sector do turismo, enquadra-se no projeto ECO2SEIA. 

Exemplo de ações efetuadas durante a Semana da Europeia da Mobilidade. 
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Ação 8: Estudo sobre a pegada de carbono e os consumos energéticos das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), promovido pela Câmara Municipal de 

Seia e pela empresa CAOS, Lda. em parceria com a Fundação Montepio.  

Ação 9:  Plano de Sustentabilidade das Aldeias de Montanhas. 

Ação 10:  Criação e Instalação do Serviço Municipal de Redução de Consumos Energéticos 

(KW - "Kill a Watt"), inserida na campanha de sensibilização do Programa de 

Eficiência Energética, tem em vista criar um serviço ao público de “mini-auditorias” 

que podem em termos pedagógicos e práticos demonstrar que pequenas mudanças 

podem significar menor consumos e maior eficiência energética. 

Ação 11:  Reduções nas taxas municipais de acordo com a classe energética que conste no 

certificado energético e da QAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dos resultados sobre a pegada de carbono e os consumos energéticos das IPSS 
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ORÇAMENTO TOTAL PREVISTO 

 
Para a realização do PAES e para a aplicação das ações mencionadas, está previsto um 
orçamento de 3 milhões de euros por ano, este valor vai depender do financiamento externo. 

 

 

 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

O financiamento das ações previstas neste Plano de Ação será da responsabilidade do Município 

de Seia com o recurso aos diversos incentivos de financiamento disponíveis, quer no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), quer através de iniciativas comunitárias 

como sejam o IEE. 

 

 

 

MONITORIZAÇÃO DO PAES 

 

Será desenvolvido o acompanhamento contínuo do PAES, esta monitorização consiste na 

preparação de um relatório bienal, onde consta a avaliação de cada medida, incorporando, se 

necessário, novas ações que possam melhorar a vertente económica, social e ambiental. 

Este relatório deverá ser submetido a aprovação em reunião de câmara, e posteriormente 

enviado à Comissão Europeia, ao secretariado europeu do Pacto de Autarcas. 

O Município de Seia, disponibilizará os relatórios e conclusões decorrentes da respetiva 

monitorização, através do seu website e outros instrumentos de comunicação de que se dispõe, 

de modo a poderem ser discutidos com todos os parceiros e atores envolvidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Todas as ações apresentadas têm como objetivo principal a diminuição das emissões de CO2 de 

forma a proteger o meio ambiente, o bem estar da população, a saúde pública, a promoção das 

atividades económicas e sociais e o desenvolvimento sustentável do Município. 

Conscientes da exigência das ações planeadas, temos o compromisso em conjunto com os 

munícipes, e as entidades públicas e privadas reunir esforços para atingirmos os objetivos 

propostos. 
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REFERENCIAS E FONTES DE INFORMAÇÃO 
 
 

O plano foi elaborado com base em diversas fontes de informação, que permitiram a recolha 

informação. Foi o caso da informação disponibilizada pelo Pacto dos Autarcas e de outros 

municípios aderentes. A recolha de dados históricos e estatísticos foram adquiridos em fontes 

como DGEG, INE, ANMP, APA.  
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