
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objectivo o estudo da eficiência luminosa e energética do 

sistema de iluminação pública, e em particular o caso da cidade do Porto, com vista ao 

aumento da sua eficiência. 

Após análise da evolução histórica de alguns sistemas de iluminação pública é feita 

uma caracterização do consumo energético em iluminação de vias públicas em 

Portugal, são referenciados alguns sistemas de iluminação actuais bem como as novas 

tecnologias de iluminação, energeticamente eficientes, e expostos alguns casos 

práticos referentes ao uso destas tecnologias. 

Foi desenvolvida uma metodologia prática de classificação das artérias urbanas, que 

visou o estabelecimento de características luminotécnicas adequadas a cada tipo de via 

urbana. 

Por fim foi caracterizado o sistema de iluminação pública das várias freguesias do 

Porto, no que se refere à sua eficiência luminotécnica e à sua eficiência energética, e 

referidas propostas de alterações que promovam o aumento dessas eficiências na IP 

do Porto, bem como a vantagem, em termos económicos, das alterações propostas. 
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Abstract 
 

The objective of the present work was the study of the public lighting system, in 

particular in Oporto city, with the aim to increase its efficiency. 

After an analysis of the historic evolution of some public lighting systems, it is presented 

a characterization of the energy consumption in public lighting in Portugal, some of the 

actual lighting systems are refereed as well as new lighting technologies, energetically 

efficient, and are exposed some practical cases of the use of these technologies. 



It has been developed a practical methodology of classification of urban streets and 

roads, aiming to establish the adequately lighting characteristics to each type of urban 

street. 

Finally, it has been characterised the public lighting system of several Oporto quarters, 

regarding to its lighting energy efficiency. The work presents some proposals of 

changing of the lighting system, to increase the city public lighting efficiencies. The 

advantage, in financial terms, of the changing proposals, is addressed too. 

 


