


A Câmara Municipal de Coimbra assumiu como imperativo a realização de um Plano de Eficiência

Energética (PEE) alinhado com o cumprimento das metas climáticas, da descarbonização do

concelho, da empregabilidade verde, da promoção de uma cidadania sustentável e da

racionalização orçamental.

O Plano de Eficiência Energética - Coimbra 2023 tem como objetivo identificar, adotar e

acompanhar a aplicação de um conjunto de medidas de eficiência energética que respondam

aos desígnios de sustentabilidade que orientam a intervenção da Autarquia.

OBJETIVO



Análise dos 
Consumos

Referencial 
Estratégico

PEE
COIMBRA

2023

MODELO



Efeito dos 

consumos de 

recursos sobre os 

custos associados à 

sua utilização (ano 

de referência 

2021)

CONSUMOS



Emissões de CO2 associadas aos 
consumos de eletricidade (ano 
de referência 2021)

• IP - iluminação pública
• EEDC - edifícios escolares 

provenientes da delegação de 
competências

• ED - edifícios desportivos
• OEEM - outros 

edifícios/equipamentos 
municipais

• EC - edifícios culturais
• OEED - outros edifícios 

escolares

EMISSÕES (eletricidade)



Emissões de CO2 associadas 
aos consumos de gás (ano de 
referência 2021)

• ED - edifícios desportivos 
• EEDC - edifícios escolares 

provenientes da delegação de 
competências

• OEED - outros edifícios 
escolares

• OEEM - outros 
edifícios/equipamentos 
municipais

• EC - edifícios culturais 

EMISSÕES (gás)



Produção de energia elétrica por painéis 

fotovoltaicos (ano de referência 2021)
Produção de energia térmica para AQS por painéis solar 
térmicos (ano de referência 2021)

PRODUÇÃO ER



Distribuição por tipologia de contratos: 
• IP-iluminação pública
• BTN - baixa tensão normal
• GN - gás natural
• BTE baixa tensão especial 
• MT-média tensão 

Distribuição por tipologia de ocupação:
• EEDC - edifícios escolares da delegação de competências;
• OEED - outros edifícios escolares; 
• ED - edifícios desportivos; 
• EC - edifícios culturais; 
• OEEM - outros edifícios/equipamentos municipais 

CONTRATOS



Edifícios escolares provenientes da delegação de competências (EDDC)

Outros edifícios escolares (OEED)

Edifícios desportivos (ED)

Edifícios culturais (EC)

Outros edifícios/equipamentos municipais (OEEM)

CUSTOS ELECTRICIDADE 
(2021)



Edifícios escolares provenientes da delegação de competências (EDDC)

Outros edifícios escolares (OEED)

Edifícios desportivos (ED)

Edifícios culturais (EC)

Outros edifícios/equipamentos municipais (OEEM)

CUSTOS GÁS (2021)



MEDIDAS



Para além das intervenções em curso
relativas à IP, destacamos a substituição
da Iluminação (retirados os projetores com
lâmpadas de vapor de mercúrio e instalados

Projetores LED) em Pavilhões Desportivos
(nas Escolas EB23 Alice Gouveia, EB23 Eugénio
de Castro, EB23 Silva Gaio, EB23 Taveiro e
Secundária Dom Duarte)

AÇÕES (1)



AÇÕES (2)



AÇÕES (3)



Tipologia Designação Valor (€)

Mercado Abastecedor Coimbra 67 162,84 €

Edifício Paços do Concelho 46 315,75 €

Mercado D. Pedro V 27 975,61 €

Edif. CSF 125 454,53 €

Museu Polo Arte Contemporânea 56 543,79 €

Edif. Casa Municipal da Cultura 37 475,19 €

Complexo Olímpico de Piscinas 166 890,20 €

Piscinas Lopes da Conceição 49 029,26 €

Piscinas Rui Abreu 39 683,13 €

ES José Falcão 32 111,41 €

EB 2.3 Alice Gouveia 23 634,96 €

ES D. Duarte 22 030,32 €

Jardim de S. Clara a Velha 6 956,31 €

Equip. EM Ext Av. Sá Bandeira 5 967,27 €

Praia Fluvial do Rebolim 5 266,28 €

Edifícios 

Municipais

Edifícios Culturais

Edifícios 

Desportivos

Edifícios 

Escolares

Equipamentos 

Municipais

TOP 3 Consumo de eletricidade

AÇÕES (4)



CONCLUSÕES




