
eficiência energética
NA ESCOLA E EM CASA
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O que é a eficiência 
energética? 
É fazermos as mesmas atividades e termos o mesmo nível de 
conforto mas gastando menos energia. Ou, se quisermos ser 
ambiciosos, fazer ainda mais, mas utilizando menos energia. 
Mais por menos!

Um consumo mais eficiente de energia contribui para poupar 
os recursos naturais, evitar emissões de gases de efeito de 
estufa e reduzir a fatura energética.

Menos energia para um ambiente 
melhor e mais sustentável.

Mas como podemos 
promover e incentivar
a eficiência energética? 

Utilizando melhor os equipamentos, alterando 
os nossos comportamentos no dia-a-dia. Podes 
fazer isso em casa e na tua escola. 

Fazendo um diagnóstico mais ou menos 
detalhado dos consumos de energia, verificando 
e aprofundando alguns dos aspetos que aqui 
vais encontrar.

Depois prepara um plano de ação, onde 
propões soluções para aumentar a eficiência 
energética e poupar na fatura de energia. 
Podem ser simples ações de sensibilização 
ou propostas de alteração de alguns 
equipamentos para modelos mais eficientes. 
Pensa e propõe!

As possibilidades são inúmeras e o desafio fica lançado: 

Pensa no que podes fazer para promover a 
eficiência energética e contribuir para um 
futuro mais sustentável.

ESCOLA

CASA
Qual a classe energética 
do frigorífico e das 
máquinas?

Como é regulado  o 
aquecimento e o 

arrefecimento das 
várias salas?

Existe aproveitamento 
da energia solar para 

aquecimento da água?

Quais as opções de 
transporte público?

Existe espaço e 
condições para virem 

de bicicleta ou a pé?  

Os computadores ficam 
ligados, durante o dia, 
sem necessidade?

Ficam ligados sem 
necessidade?  

A porta do frigorífico fica 
muito tempo aberta?  

As lâmpadas já são do tipo 
fluorescente ou de led?  

Os equipamentos 
são antigos e pouco 

eficientes?  

Tomam duches 
curtos?

As janelas ainda 
são de vidro simples 
e a caixilharia é antiga?

Ainda utilizam lâmpadas 
menos eficientes ?

A porta do frigorífico fica 

As janelas ainda 

Aproveitam a luz 
natural durante 
o dia?

Como é regulado  o 

As lâmpadas já são do tipo 

Aproveitam a luz 

Os computadores ficam 

As janelas ainda 
são de vidro simples 
e a caixilharia é antiga?

As janelas ainda 

natural durante 

Os carregadores de telemóveis 
são desligados da tomada depois 
da carga estar completa?

O ar nas salas
fica “pesado” 

rapidamente e a 
temperatura é 

desconfortável?

As salas são 
aquecidas mesmo 

quando estão 
desocupadas ?

Apenas 
climatizam 

a casa quando 
necessário?

De que forma 
utilizam a água 

quente nos 
balneários e na 

cozinha?

Os chuveiros 
estão bem 
regulados?

Fecham a 
torneira 

enquanto lavam 
os dentes ?

ESTÃO BEM 
REGULADOS?

ESTÃO BEM ESTÃO BEM 
REGULADOS?REGULADOS?

Utilizam 
torneiras 

com redutor?

As paredes  
têm isolamento 

térmico?  

Existem 
infiltrações ou 

correntes de ar 
incómodas?  

As luzes ficam 
ligadas sem 

necessidade?

As máquinas
de lavar são 
usadas com 

carga completa?

Desligam no 
botão ou ficam 

em standby?

As luzes estão 
sempre ligadas, 
mesmo quando 

não é necessário?

De que forma se 
deslocam os 
alunos para a 

escola?

As opções de 
hibernação e 

suspensão estão 
ativadas?

Verifica onde e como 
podes poupar energia
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água quente

Usam 
torneiras 

com redutor?

CLASSE

CLASSE

As paredes 
estão pintadas 

com cores 
claras?
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