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Resumo 

A caracterização dos consumos energéticos nos estabelecimentos hoteleiros é uma 

temática estudada, mas não em profundidade, existindo uma grande variedade de 

indicadores utilizados e perspectivas de estudo muito distintas consoante a fonte 

consultada. Os indicadores mais frequentemente utilizados são o consumo energético 

anual por unidade de área e o consumo energético anual por dormida. No entanto, não é 

consensual o modo como deve ser expresso o consumo energético nas actividades 

hoteleiras. 

Neste trabalho foi utilizado como caso de estudo um estabelecimento hoteleiro português 

de três estrelas localizado na região Centro do país. Os resultados obtidos através de 

auditoria energética indicam que o seu consumo é reduzido, em todos os indicadores 

calculados, quando comparado com outros hotéis nacionais e internacionais. O seu 

consumo energético anual por área é de 82 kWh/m2•ano e o consumo energético anual 

por dormida é de 23 kWh/dormida•ano. Os resultados demonstram que o hotel cumpre a 

legislação em vigor relativa ao consumo energético em edifícios. O indicador de 

eficiência energética (IEE), calculado usando a metodologia do documento legal aplicável 

(RSECE), é avaliado em 17 kgep/m2•ano. 

Apesar da evidente posição favorável de consumo energético da unidade hoteleira, 

constatou-se que existem oportunidades de melhoria relativas ao seu consumo 

energético. As medidas identificadas foram avaliadas em termos de poupança efectiva de 

energia e de redução de custos, comparativamente à situação actual. As sete medidas 

identificadas focam na iluminação, águas quentes sanitárias e uso de energias 

alternativas. Se implementadas em conjunto, esta medidas poderão conduzir a uma 

redução de 19% dos consumos energéticos totais da unidade hoteleira. A redução de 

custos associada a esta poupança energética seria cerca de 30%.  

Por fim, neste trabalho, tecem-se ainda considerações relativas aos resultados obtidos, 

aos valores limite de consumo energético da legislação vigente e aos valores 

recomendados disponíveis na literatura para unidades hoteleiras.  
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Abstract 

The characterisation of the energy consumption of hotels has been reviewed in the 

literature. However, there is a wide variety of indicators and study perspectives 

according to the different studies. The most commonly used indicators are the annual 

energy consumption per unit of area and the annual energy consumption per overnight 

stay. Nowadays, there is no consensus concerning how to express the energy consumption 

in hotels.  

In this thesis a national hotel (3 stars hotel), located in the Centro region of Portugal, 

was used as a case study. The results, obtained by energy audit, indicate that its energy 

consumption is small in all the calculated indicators when compared to other national 

and international hotels. The results show that the hotel complies with the current 

national energy efficiency legislation. Its annual energy consumption per area is 82 

kWh/m2•year, the annual energy consumption per overnight stay is 23 kWh/overnight 

stay•year and the energy efficiency indicator (IEE), according to the methodology 

appointed in a national legal document (RSECE), is 17 kgoe/m2•year. 

Improvement opportunities for the hotel’s energy consumption were identified. These 

measures were evaluated concerning the energy savings and decrease in cost, comparing 

to the current situation. Despite the clearly favourable situation of the hotel, 

opportunities for improving the energy consumption were identified. The seven identified 

measures focus on the lighting, sanitary hot water and alternative energy sources’ use. 

When implemented together, these measures can lead to 19% reduction in energy 

consumption and about 30% of energy cost reduction. 

In this document final remarks are drawn concerning the results obtained, the current 

legislated limit values of energy consumption and the recommended values available in 

literature for hotels. 

 
 
Keywords: energy, efficiency, indicators, hotel 
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1 Introdução 

A energia é fundamental para as nossas vidas. Actualmente dependemos 

acentuadamente de combustíveis fósseis, uns dos principais contribuidores para as 

alterações climáticas e uma fonte finita de energia. As fontes de energia finitas 

devem começar a ser encaradas como tal e, por isso, usadas racionalmente e, 

gradualmente, evitadas. 

A União Europeia tem vindo a desenvolver metas que visam o aumento do consumo 

de combustíveis alternativos aos de origem fóssil. Outros instrumentos incluem 

programas para a redução de consumos energéticos e consequente emissão de gases 

poluentes. Um destes programas denomina-se “triplo 20” [1]. Este visa um aumento 

de 20% para a eficiência energética, para a utilização de energias renováveis e para 

redução das emissões de gases com efeito estufa até 2020. O aumento da eficiência 

energética é um dos objectivos mais promissores pois permite reduzir o consumo de 

energia sem prejuízo do estilo e qualidade de vida. 

Os serviços são uma actividade económica responsável por um grande consumo 

energético associado a elevados desperdícios. Este sector representa uma cota 

importante dos consumos energéticos em Portugal, ultrapassando 10% da energia 

total e 30% da energia eléctrica consumida no país [2], atingindo 13% da energia total 

para a Europa dos 25 [3] e 18% para os Estados Unidos da América [4].  

Contido no sector dos serviços, o subsector hoteleiro é importante devido ao número 

de empreendimentos existentes e às características da actividade, da tipologia dos 

edifícios e dos equipamentos. Apesar de existirem alguns estudos [5-11] que visam 

caracterizar os impactos ambientais desta actividade económica verifica-se que a 

caracterização recente dos consumos energéticos, associada ao estudo da eficiência 

de consumo, tem sido pouco abordada quer nacional, quer internacionalmente. Esta 

lacuna dificulta a identificação e implementação de medidas eficazes de poupança 

dos consumos energéticos. 

1.1 Objectivos e metodologia 

O principal objectivo deste trabalho é a caracterização do consumo energético de 

uma unidade do subsector hoteleiro nacional. 

Este trabalho usa, como caso de estudo, um hotel localizado na região Centro de 

Portugal, com classificação de três estrelas. A informação quantitativa no que 

respeita aos consumos energéticos da unidade hoteleira é tratada e analisada, 
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permitindo o desenvolvimento de indicadores de desempenho que foram 

confrontados com outros indicadores similares avaliados para unidades hoteleiras 

nacionais e internacionais. Verificou-se ainda o cumprimento da legislação nacional 

relativa a valores de eficiência energética. 

Propuseram-se medidas de poupança energética específicas para o caso de estudo, 

baseadas em medidas genéricas aplicáveis ao sector. Cada medida foi analisada em 

termos de poupança energética e de redução de custos para a unidade hoteleira. 

1.2 Organização da dissertação 

Este primeiro capítulo (Introdução) faz uma abordagem geral ao tema da dissertação, 

enquadrando e apresentando o projecto. Aqui é descrito resumidamente o problema, 

são apresentados os objectivos e a metodologia e, nesta secção, são resumidos os 

conteúdos dos capítulos da dissertação.  

O capítulo 2 descreve o subsector hoteleiro, integrado no sector dos serviços, 

demonstrando a sua relevância em relação aos consumos energéticos nacionais. A 

descrição é efectuada para a escala nacional, pormenorizando-se a informação 

relativa à região Centro. Aborda ainda, brevemente, os documentos legislativos 

nacionais sobre eficiência energética. 

O capítulo 3 caracteriza o consumo nacional e internacional de energia no subsector 

hoteleiro, com particular relevo para a informação nacional. 

O capítulo 4 identifica medidas para poupança de consumos energéticos para o 

subsector hoteleiro.  

O capítulo 5, dedicado ao caso de estudo, caracteriza as suas infra-estruturas e 

equipamentos e descreve o trabalho realizado para recolha das informações e análise 

dos consumos. Apresenta os resultados obtidos, que incluem indicadores de 

desempenho energético e as medidas identificadas para poupança dos consumos. Por 

fim realiza uma breve análise de custos da implementação das medidas por 

comparação com a situação corrente da unidade hoteleira.  

O capítulo 6 sumaria as principais conclusões do trabalho, apresenta as limitações do 

estudo e as recomendações para trabalhos futuros. 
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2 O subsector hoteleiro 

2.1 Caracterização nacional 

O sector dos serviços em Portugal apresenta, em relação ao consumo energético, 

uma clara divergência da Europa. No período 1997-2005 a intensidade energética1 

portuguesa aumentou 7,4% enquanto a da Europa dos 27 diminuiu 0,1% [2]. Constata-

se que a energia nacional consumida por valor acrescentado bruto é quase um terço 

superior à da restante Europa apesar da relevância deste sector na economia ser 

muito semelhante à europeia [2]. Os edifícios integrados no sector dos serviços foram 

os grandes responsáveis pelo aumento do consumo de energia eléctrica entre 1980 e 

1999, tendo aumentado nesse período a sua contribuição de 19% para 31% [12]. Em 

2005, o sector dos serviços foi responsável pelo consumo de 13% da energia total e de 

33% da energia eléctrica consumida em Portugal [2]. 

Incluído no sector dos serviços encontra-se o subsector do alojamento que se 

subdivide em vários tipos diferentes. Segundo a classificação das actividades 

económicas (CAE), os meios de alojamento turístico colectivo pertencem à secção 

Alojamento, restauração e similares [13]. O alojamento (CAE 55) subdivide-se em 

estabelecimentos hoteleiros (CAE 551), residências para férias e outros alojamentos, 

de curta duração (CAE 552), parques de campismo e de caravanismo (CAE 553) e 

outros locais de alojamento (CAE 559). 

O subsector hoteleiro apresentou um acréscimo do número de empresas de 17% no 

período 1999-2004 [14]. 

Os estabelecimentos hoteleiros juntamente com os restaurantes, as piscinas 

cobertas, os hospitais e as grandes superfícies comerciais fazem parte dos maiores 

consumidores do sector dos serviços [12]. O consumo de energia nos 

estabelecimentos hoteleiros representa uma fracção muito significativa dos custos 

operacionais, geralmente ultrapassada apenas pelos custos com os recursos humanos 

[15]. A actividade hoteleira nacional representou, em 2005, 5% do consumo de 

energia do sector dos serviços, num total de 95000 toneladas equivalentes de 

petróleo (tep) [2]. A electricidade foi a principal fonte, com 55%, seguida dos 

combustíveis fósseis (excepto gás natural) com 31% e do gás natural com 14% [2]. 

                                            
1 Energia final consumida por produto interno bruto (PIB). 
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O hotel é, dentro dos estabelecimentos hoteleiros, aquele que predomina, 

representando mais de um terço do total dos estabelecimentos hoteleiros nacionais 

[16]. Seguindo a mesma tendência, também os hotéis são o tipo de estabelecimento 

com maior procura, fornecendo cerca de 50% das dormidas anuais em território 

nacional [14, 16]. 

A Tabela 1 permite concluir que as regiões do Norte, Centro e Algarve possuem um 

número similar de estabelecimentos hoteleiros embora mais de um terço da 

capacidade de alojamento nacional, expressa em número de indivíduos que podem 

ser alojados simultaneamente, se situe no Algarve. A região Centro possui cerca de 

um quarto dos estabelecimentos hoteleiros e dos hotéis nacionais, correspondendo a 

cerca de 10% das dormidas e 15% dos hóspedes alojados em Portugal [17].  

 

Tabela 1 – Distribuição (regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e 

Região Autónoma da Madeira) da capacidade de alojamento, do número de estabelecimentos hoteleiros e do 

número de hotéis face ao total nacional (Julho de 2007) [16]. 

 
Capacidade de 
alojamento (%) 

Número de 
estabelecimentos 
hoteleiros (%) 

Número de hotéis (%) 

Norte 14 23 20 

Centro 14 21 24 

Lisboa 19 15 22 

Alentejo 4 8 6 

Algarve 36 20 14 

R. A. dos Açores 3 4 6 

R. A. da Madeira 10 9 8 

Total nacional  

(em valor absoluto) 
264747 2031 634 

 

A região Centro representa aproximadamente 30% da área de Portugal continental e 

abrange 100 concelhos. No Anexo 1, Figura 1. 1 e Figura 1. 2, é apresentada a 

localização da região Centro bem como as suas subdivisões segundo os NUTS III. 

Segundo o Turismo de Portugal, em 2007, a taxa de ocupação média nacional foi de 

41% enquanto na região Centro foi de 30% [18]. 

A Tabela 2 apresenta a capacidade de alojamento, o número de dormidas e número 

de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros da região Centro e, mais 

especificamente, da sub-região Dão-Lafões. Destacam-se as elevadas percentagens 

associadas à capacidade de alojamento e dormidas dos hotéis, o que comprova a 

relevância e a preferência por este tipo de alojamento para a região em análise. 
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Tabela 2 – Capacidade de alojamento, número de dormidas e de hóspedes nos hotéis e estabelecimentos 

hoteleiros da região Centro e da sub-região Dão-Lafões em 2007 [17]. 

 Estabelecimentos 
Capacidade de 
alojamento 

Dormidas Hóspedes 

 Total Hotéis Total Hotéis Total Hotéis Total Hotéis 

Centro 427 36% 36.837 59% 3851235 70% 2053430 70% 

Dão-Lafões 51 41% 4.370 70% 501853 79% 225256 82% 

 

O consumo de electricidade nos estabelecimentos hoteleiros da região Centro em 

2006 foi cerca de 60 milhões de kWh, correspondendo a 9% do consumo nacional 

desta forma de energia [19]. 

2.2 Legislação aplicável no âmbito da eficiência energética 

Existem instrumentos legais que, sendo aplicáveis ao sector hoteleiro, visam 

controlar e reduzir o consumo de energia nacional. Estes instrumentos constituem o 

Sistema de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior de Edifícios (SCE) e os 

regulamentos que o complementam: o Regulamento das Características de 

Comportamento Térmicos dos Edifícios (RCCTE) e o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE). Estes instrumentos legais são 

coordenados, juntamente com outras medidas, pelo Plano Nacional de Acção para a 

Eficiência Energética (PNAEE) [20]. O RCCTE é aplicado na fase de projecto pelo que 

não é abordado no âmbito deste estudo. Em seguida são descritos os instrumentos 

com carácter relevante para o trabalho desenvolvido neste projecto (PNAEE, SCE e 

RSECE).  

O PNAEE, regulamentado em 2008 e em aplicação até 2015, contém um conjunto de 

programas e medidas que visam melhorar a eficiência energética em quatro áreas de 

actuação: transportes, residencial e serviços, indústria e estado [20]. Estas medidas 

visam essencialmente a promoção da utilização de produtos/equipamentos mais 

eficientes, do uso de energias renováveis e da quantificação do impacto do uso 

eficiente de energia [20]. Embora a maioria das medidas identificadas sejam de 

aplicação genérica o documento refere, especificamente para o sector dos serviços, 

a necessidade de fomentar a utilização de sistemas de monitorização e gestão de 

energia e de sistemas de co-geração, e de desenvolver regulamentação específica 

para a iluminação, devido à sua influência no consumo de energia [20]. Mencionam-

se ainda áreas de actuação para aumento da eficiência energética em edifícios de 

serviços, apresentadas na Figura 1. De forma geral, as medidas contribuem para a 

definição de melhores práticas e possibilitam a identificação e quantificação de 
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indicadores relevantes para os diferentes subsectores, incluindo a actividade 

hoteleira [20]. 

É de notar que a legislação n

Dirige-se a edifícios nos quais se poderão incluir, consoante determinadas 

características, os estabelecimentos hoteleiros.

Figura 1 - Redução potencial estimada do consumo

implementação de medidas em edifícios de serviços

 

O SCE estabelece a criação de uma classificação de desempenho energético dos 

edifícios, à semelhança do que é já efectuado para electrodomésticos tais como 

frigoríficos, máquinas de lavar roupa, etc. O seu objectivo 

cerca de metade dos edifícios de serviços como classe energética B

[20]. 

O RSECE aplica-se a edifícios construídos com área superior a 

edifícios com sistemas de climatização que totalizem 

regulamentação energética apresenta ainda regulamentação relativa à qualidade do 

ar interior, vertente que não pertence 

define valores limite de c

edifício e do tipo de actividade que nele se 

existe a obrigatoriedade legal 

[21, 22]. Este instrumento

energético, apresentando apenas limites/condições a cumprir relativamente à fonte 
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indicadores relevantes para os diferentes subsectores, incluindo a actividade 

É de notar que a legislação não se direcciona especificamente à actividade hoteleira. 

se a edifícios nos quais se poderão incluir, consoante determinadas 

características, os estabelecimentos hoteleiros. 

Redução potencial estimada do consumo energético devida à 

implementação de medidas em edifícios de serviços [20]. 

O SCE estabelece a criação de uma classificação de desempenho energético dos 

edifícios, à semelhança do que é já efectuado para electrodomésticos tais como 

áquinas de lavar roupa, etc. O seu objectivo é “certificar, até 2015, 

cerca de metade dos edifícios de serviços como classe energética B

se a edifícios construídos com área superior a 1000

istemas de climatização que totalizem mais de 25 kW

regulamentação energética apresenta ainda regulamentação relativa à qualidade do 

ar interior, vertente que não pertence ao âmbito do presente estudo. 

valores limite de consumo de energia, variando em função da dimensão do 

edifício e do tipo de actividade que nele se desenvolve. Quando em incumprimento, 

existe a obrigatoriedade legal de desenvolver um plano de racionalização energética 

Este instrumento não refere medidas específicas de redução de consumo 

energético, apresentando apenas limites/condições a cumprir relativamente à fonte 

Sombreamentos

Pontes térmicas

Sistemas de climatização

Uso de energias renováveis

Isolamento

Superfícies envidraçadas

Iluminação
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indicadores relevantes para os diferentes subsectores, incluindo a actividade 

ão se direcciona especificamente à actividade hoteleira. 

se a edifícios nos quais se poderão incluir, consoante determinadas 

 

energético devida à 

O SCE estabelece a criação de uma classificação de desempenho energético dos 

edifícios, à semelhança do que é já efectuado para electrodomésticos tais como 

é “certificar, até 2015, 

cerca de metade dos edifícios de serviços como classe energética B- ou superior” 

1000 m2 e/ou a 

mais de 25 kW. Para além da 

regulamentação energética apresenta ainda regulamentação relativa à qualidade do 

ao âmbito do presente estudo. O regulamento 

onsumo de energia, variando em função da dimensão do 

. Quando em incumprimento, 

um plano de racionalização energética 

não refere medidas específicas de redução de consumo 

energético, apresentando apenas limites/condições a cumprir relativamente à fonte 

Uso de energias renováveis
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de energia utilizada, à quantidade consumida e ainda à eficiência de determinados 

equipamentos.  

Existem cerca de 3 mil unidades hoteleiras em Portugal, 30% das quais correspondem 

a edifícios com mais de 1000 m2 [2]. Assim, e considerando apenas um dos critérios 

de aplicabilidade do RSECE, pelo menos 900 unidades hoteleiras estarão abrangidos 

pelo regulamento. 

Como conclusão refere-se que alguns estudos sugerem que a obrigação do 

cumprimento de padrões mínimos nos edifícios será mais eficaz para a promoção do 

aumento da eficiência, quando comparada com campanhas de sensibilização e 

incentivos económicos [3, 23]. Verificou-se, a nível europeu, uma redução 

substancial do consumo de energia no sector dos serviços aquando da introdução de 

regulamentos incidindo em características térmicas dos edifícios [3]. Assim, os 

regulamentos nacionais relativos à eficiência energética no sector dos serviços 

aparentam ser uma boa forma de reduzir o consumo. Os resultados futuros 

dependerão profundamente da aplicação efectiva da legislação e da 

institucionalização do conceito de eficiência, sendo ambos cruciais para a melhoria 

da eficiência energética em edifícios portugueses. 
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3 O consumo de energia no subsector 

hoteleiro 

O número de publicações visando a caracterização de consumos energéticos 

associados ao sector dos serviços é escasso quando comparado com os estudos 

disponíveis para os diversos sectores industriais [2]. O número de trabalhos 

publicados sobre este tema é limitado, principalmente para a realidade nacional, e a 

informação disponível é apresentada segundo uma grande variedade de indicadores, 

nem sempre comparáveis.  

A pesquisa bibliográfica realizada permite concluir que existem seis indicadores 

utilizados frequentemente na avaliação do desempenho energético do subsector 

hoteleiro. Estes são o consumo energético total, o consumo energético por área, o 

consumo energético por dormida, o consumo energético por quarto, o consumo 

energético por utilização final e a fonte de energia utilizado nas unidades hoteleiras 

(ver Tabela 3). Os trabalhos analisados reportam a hotéis de distintas tipologias e 

localizações, recolhendo informação de mais de 500 unidades hoteleiras 

disseminadas pelos vários continentes. O número de estudos é maior para o Reino 

Unido, a China e a Austrália. Verifica-se que os indicadores consumo energético por 

área, por dormida e por utilização final são os três mais frequentemente avaliados.  

No entanto, de uma forma geral, os estudos não apresentam informação que permita 

caracterizar as unidades hoteleiras em relação ao ano de amostragem, localização e 

classificação. Ainda se verifica que, devido à existência de sistemas nacionais de 

classificação hoteleira distintos, a conversão para um mesmo referencial tende a ser 

inviável1.  

                                            
1 Por exemplo: a classificação máxima em França para uma unidade hoteleira é 4 estrelas, enquanto para Portugal o 
referencial máximo é 5 estrelas. Esta situação invalida uma conversão para a mesma escala. 
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Tabela 3 – Valores de indicadores de consumo energético total, por área, por dormida, por quarto e por utilização final e fonte de energia em função da localização do 

estabelecimento hoteleiro. 

  

Consumo 
energético 

total 
(MWh/ano) 

Consumo 
energético por 

área 
(kWh/m2•ano) 

Consumo energético 
por dormida 

(kWh/dormida•ano) 

Consumo 
energético por 

quarto 
(MWh/quarto•ano) 

Consumo energético por utilização final (%) Fonte de energia (%) 

Alemanha 1 - 
170 E 

278 V&G 
- - 

AQS 
24 

Aq 
20 

Rest 
3 

Eq E 
33 

Lavand 
20 E 

- 

Austrália 2 3776 291 - - 
AVAC 
50 

AQS 
15 

Aq spa e pisc 
8 

Rest 
12 

Ilum 
15 

- 

 3 2634 282 - - 47 7  3 43 - 

 4 10810 220 - - 52 13 8 12 15 - 

 5 10268 239 - - 47 12 7 9 25 - 

 6 11433 220 - - 48 18 8 9 17 - 

 7 5679 121 - - 62 8 4 5 22 - 

 8 - [194, 222] - - - - 

 9 - [278, 306] - - - - 

Canadá 10 - 689 - - - 
E 
29 

V 
45 

G 
26 

Caraíbas 11 - - 25 - 
AVAC 
64 

AQS 
9 

M gelo 
3 

Ex 
2 

B pisc 
2 

Rest 
7 

Ilum 
9 

Outros 
4 - 

 12 - - - - 
AVAC 
2 

AQS 
15 

Aq 
55 

Ref 
12 

El e esc 
4 

Ilum 
12 

- 

China 13 - [297, 936] - - 
AVAC 
32 

AQS 
28 

El e esc 
5 

Ilum 
12 

Outros 
23 

 
- 

 

 14 - 366 - - 45  7 17 31 E - 

 15 - [148, 988] - - - - 

 16 - [250, 844] - - - - 

 17 - 506 - - - - 
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Tabela 3 – Valores de indicadores de consumo energético total, por área, por dormida, por quarto e por utilização final e fonte de energia em função da localização do 

estabelecimento hoteleiro. (Continuação). 

  

Consumo 
energético 

total 
(MWh/ano) 

Consumo 
energético por 

área 
(kWh/m2•ano) 

Consumo energético 
por dormida 

(kWh/dormida•ano) 

Consumo 
energético por 

quarto 
(MWh/quarto•ano) 

Consumo energético por utilização final (%) Fonte de energia (%) 

China 18 - 597 - - - - 

 19 - 566 - - - - 

Chipre 20 - [103, 370] 24 - - - 

Espanha 21 - 287 - - - - 

 22 - - 14 - - - 

EUA 23 - 401 - - - - 

 24 - [174, 733] - - - - 

 25 - [184, 469] - - - - 

 26 - [114, 802] - - - - 

Europa 27 - [124, 568] [19, 102] [5, 35] - - 

 28 - [129, 859] [17, 184] [7, 69] - - 

 29 - [128, 171] - - 
AVAC 
[9, 11] 

AQS 
[34, 45] 

Aq 
[12, 16] 

Rest 
[13, 14] 

Ilum 
[11, 13] 

Outros 
[14, 22] E - 

 30 - [239, 300] - - - - 

 31 -  56 - - - 

França 32 - 420 - - - - 

Grécia 33 - 280 - - - - 

 34 - [72, 519] - - - - 

 35 - - [24, 65] - - - 

 36 - - [8, 26] - - - 

 37 - - [51, 94] - - - 
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Tabela 3 – Valores de indicadores de consumo energético total, por área, por dormida, por quarto e por utilização final e fonte de energia em função da localização do 

estabelecimento hoteleiro. (Continuação). 

  

Consumo 
energético 

total 
(MWh/ano) 

Consumo 
energético por 

área 
(kWh/m2•ano) 

Consumo energético 
por dormida 

(kWh/dormida•ano) 

Consumo 
energético por 

quarto 
(MWh/quarto•ano) 

Consumo energético por utilização final (%) Fonte de energia (%) 

Itália 38 12293 E - 9 E 2 E - - 

 39 104882 E - 14 E 5 E - - 

 40 87888 E - 31 E 9 E 

AQS 
40 

Rest 
25 

Aq 
35 

T 
- 

AVAC 
35 

Rest 
15 

Ilum 
35 

Serv 
10 

Perdas 
5 

E 

 41 - 215 - - - - 

 42 - [249, 436] - - - - 

Japão 43 - 745 - - - - 

Jordânia 44 - - - - 
Rest 
14 
7 

Eng 
20 
11 

Lavand 
11 
53 

Limp 
20 
11 

Outros 
35 
18 

 
E 
Gs 

- 

Noruega 45 - 282 E - - - - 

Nova 
Zelândia 

46 626 159 [19, 106] - - - 

Portugal 47 [500, 7500] [161, 326] [32, 65] - 
AVAC AQS Rest Ilum Lavand Outros E CF 
32 17 16 10 7 29 43 57 

 48 [3000, 
11000] 

[220, 321] [55, 108] - 33 10 18 13 9 16 47 53 

 49 - [99, 445]  - - - 

 50 - - 
[1, 2] kgep 
[3, 7] E - - - 

 51 - - 
[1, 2] kgep 
[2, 14] E - - - 

 52 - - 
[3, 18] kgep 
[16, 67] E - - - 
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Tabela 3 – Valores de indicadores de consumo energético total, por área, por dormida, por quarto e por utilização final e fonte de energia em função da localização do 

estabelecimento hoteleiro. (Continuação). 

  

Consumo 
energético 

total 
(MWh/ano) 

Consumo 
energético por 

área 
(kWh/m2•ano) 

Consumo energético 
por dormida 

(kWh/dormida•ano) 

Consumo 
energético por 

quarto 
(MWh/quarto•ano) 

Consumo energético por utilização final (%) Fonte de energia (%) 

Reino 
Unido 

53 - [200, 1000] - - - - 

 54 - 322 - - - - 

 55 - 715 - - - - 

 56 - 
161 E 
190 CF 

- - 
- 
- 

- 

 57 - 
119 E 
237 CF 

- - - - 

 58 - 
197 E 
58 CF 

- - - - 

 59 - 
111 E 
384 CF 

- - 
AQS 
25 
3 

Aq 
58 
8 

Rest 
15 
15 

Ilum 
 
36 

Outros 
2 
38 

 
CF 
E 

E 
22 

CF 
78 

Suécia 60 - [191, 353] [25, 84] [9, 34] - - 

 61 - [100, 200] - - - - 

 62 - [198, 379] - - - - 

 63 - [282, 300] - - - - 

 64 - - 57 - - - 

 65 - 268 49 - - - 

Tanzânia 66 - - [61, 254] - - - 

Tunísia 67 432 171 - - - - 
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Tabela 3 – Valores de indicadores de consumo energético total, por área, por dormida, por quarto e por utilização final e fonte de energia em função da localização do 

estabelecimento hoteleiro. (Continuação). 

  

Consumo 
energético 

total 
(MWh/ano) 

Consumo 
energético por 

área 
(kWh/m2•ano) 

Consumo energético 
por dormida 

(kWh/dormida•ano) 

Consumo 
energético por 

quarto 
(MWh/quarto•ano) 

Consumo energético por utilização final (%) Fonte de energia (%) 

Vietname 68 - [26, 271] E - - 
AVAC 
46 

AQS 
25 

Ilum 
17 

Outros 
12 

E 
E 
91 

GPL 
6 

Gs e outros 
3 

 69 - [41, 426] E - - 47 27 13 13 E 90 6 4 

 70 - [80, 237] E - - 53 17 26 4  E 76 21 3 

 71 - [9, 165] E - - 48 12 23 17  E 66 28 6 

E – electricidade 
V&G – vapor e gás 

AVAC – aquecimento, ventilação e 
ar-condicionado 

Gs – gasóleo 
CF – combustíveis fósseis 

T – energia térmica 
AQS – aquecimento de águas 

sanitárias 

Aq – aquecimento 
Rest – restauração 

Eq E – equipamento eléctrico 
Lavand – lavandaria 

M gelo – máquina de fazer gelo 

Pisc - piscina 
Ilum – iluminação 
Ex – exaustão 
B – bomba 

Ref – refrigeração 

Serv – serviços do hotel 
El e esc – elevadores e escadas 

rolantes 
Eng – engenharia 
Limp - limpeza 

NOTA: Optou-se por apresentar a classificação tal qual figura no documento consultado com excepção dos resorts, que equivalem a 5 estrelas. 

A legenda da figura inclui: “referência numérica do estudo, classificação quantitativa ou qualitativa do hotel, ano da amostragem (localização)” 
 

1. -, 1994 [24] 
2. -, 2000 (Camberra) [25] 
3. -, 2000 (Darwin) [26] 
4. -, 2000 (Gold Coast) [27] 
5. -, 2000 (Perth) [28] 
6. 5 estrelas, 2000 (Perth) 

[29] 
7. -, 2000 (Queensland) [30] 
8. accomodation, - [25-30] 
9. business, - [25-30] 
10. -, 1991(Ottawa) [7] 
11. small, - [31] 
12. -, - [8] 
13. -, - (Hong Kong) [6] 
14. -, 1995 (Hong Kong) [6] 
15. -, 1995-1997 (Hong Kong) 

[7] 

16. -, 1995-1997 (Hong Kong) [7] 
17. 3 estrelas, 1995 (Hong Kong) [6] 
18. 4 estrelas, 1995 (Hong Kong) [6] 
19. 5 estrelas, 1995 (Hong Kong) [6] 
20. -, 2001 [7] 
21. -, - [32] 
22. Majorca, -, 2001 [7] 
23. -, 1995 [8] 
24. luxury and upscale, 2000 [7] 
25. mid-market, 2000 [7] 
26. 5 estrelas, 2000 [7] 
27. mid-market (cadeia Scandic), 2004 (24 

países) [7] 
28. upscale (cadeira Hilton), 2004 (24 países) [7] 

29. 3 estrelas, - (Sul) [8] 
30. -, 1990s [7] 
31. -, 1990s [9] 
32. -, - [32] 
33. -, - [32] 
34. -, 2001 [7] 
35. A, 2003 [32] 
36. B, 2003 [32] 
37. deluxe, 2003 [32] 
38. 1 e 2 estrelas, 2002 (Sicília) [33] 
39. 3 estrelas, 2002 (Sicília) [33] 
40. 4 e 5 estrelas, 2002 (Sicília) [33] 
41. -, - [32] 
42. -, 2001 [7] 
43. -, 1991 [7] 

44. -, 2006 [23] 
45. -, 1993 (Oslo) [7] 
46. -, 1999 [9] 
47. 4 estrelas, 1996 [11] 
48. 5 estrelas, 1996 [11] 
49. -, 2001 [7] 
50. 3 estrelas, 2001 (Madeira) [10] 
51. 4 estrelas, 2001 (Madeira) [10] 
52. 5 estrelas, 2001 (Madeira) [10] 
53. -, 1988 [7] 
54. -, 1988 (Londres) [8] 
55. -, 1988 (Londres) [7] 
56. luxury, 1992 (Bristol) [34] 
57. small, 1992 (Londres) [34] 
58. business/country club, 1992 

(Rutland) [34] 

59. hotel típico, - [35] 
60. -, 2004 (Estocolmo) 

[7] 
61. -, 1999 [7] 
62. -, 2001 [7] 
63. -, 2003-2004 [7] 
64. -, 1996 [7] 
65. -, 2003  [7] 
66. -, 2000 (Zanzibar) 

[7] 
67. 3 estrelas, 2002 [36] 
68. 2 estrelas, 2000 [5] 
69. 3 estrelas, 2000 [5] 
70. 4 estrelas, 2000 [5] 
71. 5 estrelas, 2000 [5] 
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O indicador de consumo energético total anual é pouco utilizado, registando-se 

valores para apenas quatro países (Itália, Austrália, Nova Zelândia e Tunísia). Os 

dados de Itália referem-se apenas a electricidade, embora possuam valores 

superiores aos dos restantes países, o que pressupõe um maior consumo energético 

total. A Austrália apresenta valores que variam entre 2634 e 11433 MWh/ano 

enquanto para a Nova Zelândia o único valor apresentado é de 626 e para a Tunísia 

432 MWh/ano. 

Em relação ao indicador de consumo energético anual por área, constata-se que 

alguns estudos apresentam indicadores não especificando o tipo de energia usada, 

outros apresentam indicadores para o consumo eléctrico e outros apresentam os 

consumos reportados ao uso de combustíveis fósseis. De uma forma geral os valores 

mais frequentes situam-se entre 200 e 300 kWh/m2•ano, independentemente da 

localização geográfica e do tipo de energia usado. Os valores dos indicadores 

apresentam uma vasta gama de variação (100 e 1000 kWh/m2•ano), registando-se o 

mínimo para a Grécia (72 kWh/m2•ano) e o máximo para a China (988 kWh/m2•ano) 

e para o Reino Unido (1000 kWh/m2•ano). Os hotéis de classificação mais elevada (4 

e 5 estrelas, bem como classificações de luxury e upscale) apresentam uma gama de 

consumo entre 200 e 900 kWh/m2•ano. Os estudos que referem exclusivamente o 

consumo de energia eléctrica apresentam uma gama de variação menor e valores 

inferiores, variando aproximadamente entre 10 a 400 kWh/m2•ano. Nesta situação 

estão a Alemanha, a Noruega, o Reino Unido e o Vietname. O consumo de 

combustíveis fósseis figura apenas para o Reino Unido e apresenta uma gama de 

variação menor (50 e 300 kWh/m2•ano).  

O indicador de consumo energético anual por dormida foi avaliado principalmente 

para o continente europeu. Alguns estudos apresentam valores de consumos 

eléctricos enquanto a maioria não descrimina o tipo de energia utilizado. Os valores 

registados variam entre 8 e 254 kWh/dormida•ano, sendo que o mínimo corresponde 

à Grécia e o máximo à Tanzânia. A grande maioria dos valores registados é inferior a 

50 kWh/dormida•ano, denotando-se um maior consumo para hotéis de classificação 

superior. 

O número de estudos disponíveis em relação ao indicador de energia consumida 

anualmente por quarto é reduzido, em comparação com os anteriores. Este indicador 

é referido apenas em estudos europeus, sendo que um foi realizado à escala europeia 

(cadeias hoteleiras Hilton e Scandic), outro em Itália e outro na Suécia. Os valores 

relativos ao estudo europeu e Sueco são concordantes, com consumo na gama de 2 a 
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69 MWh/quarto•ano. Os resultados do estudo italiano remetem apenas para o uso de 

electricidade embora a ordem de grandeza registada seja concordante com as 

restantes (2 a 9 MWh/quarto•ano). 

Em relação ao indicador de consumo energético por utilização final regista-se uma 

grande variedade de utilizações finais responsáveis pelo consumo. O número de 

utilizações finais consideradas varia entre 3 a 8 por documento sendo que, no total, 

se registaram 18 utilizações finais distintas1. Esta grande variedade é justificada pelo 

facto da compilação ter sido efectuada para unidades hoteleiras situadas em locais 

geográficos muito distintos, com diferentes serviços complementares. O AVAC 

(aquecimento, ventilação e ar-condicionado), as AQS (águas quentes sanitárias), a 

restauração e a iluminação são as utilizações finais mais frequentemente referidas 

como principais responsáveis pelo consumo de energia nos estabelecimentos 

hoteleiros. Seguidamente são detalhadas estas quatro áreas de utilização final. 

O AVAC regista tipicamente consumos de 10 a 65% do total de energia. De uma forma 

geral a climatização é tida como a utilização final mais consumidora, responsável por 

mais de 30% da energia total [23] e, muitas vezes, assumida como cerca de 50% de 

um hotel típico [7, 8, 15, 23, 37]. Os menores valores registam-se para o Sul da 

Europa e para China.  

As AQS consomem tipicamente entre 10 e 40% da energia total, variando 

consideravelmente e de forma pouco consistente com a localização geográfica e com 

a classificação do hotel. De forma geral considera-se que as AQS consomem cerca de 

15% do total da energia [7, 8, 37].  

Constata-se que a iluminação consume tipicamente entre 10 e 20% da energia total. 

Alguns estudos referem que a iluminação é tida como consumindo 12 a 18%, podendo 

atingir 40% [7, 8, 37], facto este concordante com a informação apresentada na 

Tabela 3. A iluminação é, assim, uma área prioritária no que respeita a medidas de 

redução de consumo [23]. 

Os serviços de restauração e de lavandaria são outras utilizações finais significativas, 

sendo consideradas pouco eficientes [7, 8]. Alguns estudos avaliam o consumo 

energético por prato, determinando que a elevada ineficiência energética na cozinha 

se deve a práticas operacionais impróprias [7]. Os restaurantes de estabelecimento 

                                            
1 Estas são: águas quentes sanitárias (AQS); aquecimento; aquecimento, ventilação e ar-
condicionado (AVAC); aquecimento do spa e piscina; refrigeração; restauração; lavandaria; 
iluminação; limpeza; serviços do hotel; engenharia; equipamentos eléctricos; elevadores e 
escadas rolantes; bombas da piscina; máquina de fazer gelo; exaustão; outros; perdas. 
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hoteleiros consomem 2 a 3 vezes mais energia na confecção das mesmas quantidades 

de refeições semelhantes que outros restaurantes [37]. Em relação à lavandaria os 

estudos referem consumos de 2 a 3 kWh/kg de roupa, sendo este valor influenciado 

pelo equipamento e pela quantidade e qualidade do tecido [7]. 

De modo geral, os elevadores, os sistemas de bombagem e outros equipamentos 

auxiliares consomem, comparativamente, pequenas percentagens da energia total 

[7].  

Em relação ao indicador respeitante ao fonte de energia utilizado, a informação 

disponível reporta ao Vietname, Canadá e Reino Unido. A electricidade domina a 

percentagem de consumo apenas no Vietname, registando-se entre 66 e 91% do total. 

No Canadá e no Reino Unido o consumo de electricidade situa-se nos 20 a 30%. Em 

geral, a electricidade é considerada a principal fonte de energia nos hotéis [8-11]. A 

utilização de combustíveis fósseis é significativa para todos os estudos referidos, 

atingindo 10 a 30% no Vietname, 20% no Canadá e 80% no Reino Unido. Em geral, nos 

estabelecimentos hoteleiros, o consumo de combustíveis fósseis refere-se 

maioritariamente a gás natural [6, 10, 11] e outros, na forma líquida [9-11].  

Outras conclusões mais genéricas poderão ser retiradas a partir da bibliografia 

revista. Em relação aos consumos energéticos, alguns estudos referem que de forma 

geral, os hotéis maiores consumidores são os de cinco estrelas [10, 11, 23] e, 

juntamente com os de quatro estrelas, correspondem à parte mais relevante do 

consumo energético no sector hoteleiro [33].  

A forma de energia utilizada no sector hoteleiro varia consoante a utilização final. A 

electricidade é usada principalmente nos sistemas AVAC, na iluminação e no 

transporte vertical (elevadores e escadas rolantes) [6] enquanto o gás natural é 

principalmente empregue na restauração e, menos frequentemente, no aquecimento 

de água [6]. Os combustíveis fósseis líquidos são usados para aquecimento de água e 

para geração de vapor [6]. 

A energia tem uma contribuição significativa para os custos operacionais de um hotel 

[6, 15]. Alguns estudos [8] referem valores situados na gama de 3 a 6%, enquanto 

outros estudos [31] referem a gama 10 a 20%. Para além destes existe ainda a 

referência a valores que ultrapassam 50% [8]. No geral verifica-se que o peso dos 

custos com a energia tende a diminuir com o aumento da dimensão do serviço [35]. O 

custo associado ao consumo de energia num hotel tem uma componente fixa e uma 

variável. O custo fixo associa-se a actividades que são mantidas independentemente 

do número de hóspedes como por exemplo a manutenção dos espaços comuns e áreas 
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de serviço. O custo variável está relacionado com o número de hóspedes e a 

ocupação de quartos. Alguns estudos indicam que o custo fixo representa 

aproximadamente 45% da totalidade dos custos e que 80% destes se devem à 

iluminação [32]. As instalações desportivas e de saúde e bem-estar são também 

tipicamente grandes consumidoras de energia [7] e os quartos consomem cerca de 

30% do total da energia [7].  

3.1 Caracterização nacional 

Apesar dos estudos nacionais recentes remeterem a 1999 e a 2002, os seus resultados 

serão analisados em maior detalhe devido à representatividade de que se revestem e 

por permitirem uma análise comparativa do caso de estudo desta dissertação. 

O primeiro estudo recolheu informações relativas ao consumo energético de hotéis 

de 4 e 5 estrelas com mais de 100 quartos em todo o território nacional, no decorrer 

do ano 1996 [11]. O segundo estudo, realizado em 2002 no arquipélago da Madeira, 

incluiu hotéis de 3, 4 e 5 estrelas [10].  

O primeiro estudo investigou o consumo energético de 68 unidades hoteleiras de 4 

(47 hotéis) e 5 estrelas (21 hotéis). Na altura do estudo este número correspondia a 

78% do universo de hotéis nacionais com mais de 100 quartos. O consumo conjunto de 

energia das unidades hoteleiras foi de 236127 MWh, correspondendo a 1,5% do 

consumo total do sector dos serviços nacional [11, 37].  

Este estudo analisou todos os indicadores previamente referidos, com excepção do 

consumo energético anual por quarto, como se pode verificar na Tabela 3, 

referências 47 e 48. 

Conclui-se que o indicador de consumo energético total para os hotéis de 4 estrelas 

variou entre de 500 e 7500 MWh/ano e o de 5 estrelas variou entre 3000 e 11000 

MWh/ano [11]. O consumo para a maioria dos hotéis de 4 estrelas situou-se entre 

1000 a 3000 MWh/ano. Os hotéis de 5 estrelas apresentaram uma gama de consumo 

mais variável (ver Figura 2). Embora não sejam retiradas conclusões para esta 

diferença alguns autores sugerem que um maior consumo energético poderá estar 

relacionado com uma maior exigência nos hotéis de cinco estrelas como, por 

exemplo, um maior número de pontos de iluminação nos quartos, e pela qualidade e 

quantidade de serviços adicionais que oferecem tal como ginásio, spa, etc. [7, 10, 

37].  
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Figura 2 – Distribuição do número de hoté

consumo anual de energia

 

O indicador de consumo energético anual por área apresenta variações consideráveis 

consoante a utilização final

Figura 3). Como seria de esperar

mais significativas. O conjunto aquecimento, arrefecimento e ventilação equivale à 

categoria designada AVAC pelo que, quando considerado desta forma, corr

utilização final mais consumidora.

Figura 3 – Consumo energético por unidade de área segundo a utilização final em hotéis 

de 4 e 5 estrelas em Portugal (1996) 
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Distribuição do número de hotéis de 4 e 5 estrelas segundo a sua gama de 

consumo anual de energia (MWh/ano), em Portugal (1996) [11]. 

O indicador de consumo energético anual por área apresenta variações consideráveis 

consoante a utilização final, sendo que o seu total ronda os 250 kWh

). Como seria de esperar o aquecimento, a AQS e a cozinha são as

mais significativas. O conjunto aquecimento, arrefecimento e ventilação equivale à 

categoria designada AVAC pelo que, quando considerado desta forma, corr

consumidora. 

Consumo energético por unidade de área segundo a utilização final em hotéis 

de 4 e 5 estrelas em Portugal (1996) [11]. 

O indicador de consumo energético anual por dormida possui maio

se entre 40 kWh/dormida•ano para hotéis de 4 

para hotéis de 5 estrelas (ver Figura 4). A distribuição do consumo 

4 estrelas

5 estrelas

4 estrelas

5 estrelas
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is de 4 e 5 estrelas segundo a sua gama de 

O indicador de consumo energético anual por área apresenta variações consideráveis 

ronda os 250 kWh/m2.ano (ver 

o aquecimento, a AQS e a cozinha são as categorias 

mais significativas. O conjunto aquecimento, arrefecimento e ventilação equivale à 

categoria designada AVAC pelo que, quando considerado desta forma, corresponde à 

 

Consumo energético por unidade de área segundo a utilização final em hotéis 

O indicador de consumo energético anual por dormida possui maiores gamas de 

para hotéis de 4 estrelas e 85 

). A distribuição do consumo 
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pelas diferentes utilizações finais é idêntica ao do indicador de consumo energético 

anual por área. 

Figura 4 - Consumo energético por dorm

5 estrelas em Portugal (1996) 

 

Em relação ao indicador de consumo energético por utilização final 

com algumas excepções, 

muito semelhante para o consumo energético total 

consumo de energia é maior para AVAC (30 a 35%). Conclui

5 estrelas gastam uma fracção ligeiramente superior aos de 4 estrelas em energia 

para climatização. A segunda maior consumidora é a

área designada por “Outros”, que inclui piscinas exteriores aquecidas, serviços 

administrativos e elevadores, podendo incluir também o ginásio, centro de 

conferências, etc. [11]. A iluminação é também mais relevante nos hotéis de 5 

estrelas, o que vai ao encontro 

normalmente enfatizados nesta classe de hotel. A AQS representa uma parte muito 

significativa nos hotéis de 4 estrelas. Devido às elevadas percentagens de consumo da 

categoria “Outros” seria útil pormenorizar quais as utilizações finais incluídas e 

respectivos consumos. 
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pelas diferentes utilizações finais é idêntica ao do indicador de consumo energético 

Consumo energético por dormida segundo a utilização final em hotéis de 4 e 

5 estrelas em Portugal (1996) [11]. 

relação ao indicador de consumo energético por utilização final 

com algumas excepções, todas elas são significativas, visto contribuírem de forma 

muito semelhante para o consumo energético total (ver Figura 5). Verifica

consumo de energia é maior para AVAC (30 a 35%). Conclui-se ainda que 

5 estrelas gastam uma fracção ligeiramente superior aos de 4 estrelas em energia 

para climatização. A segunda maior consumidora é a cozinha (16 a 18%), seguida da 

área designada por “Outros”, que inclui piscinas exteriores aquecidas, serviços 

administrativos e elevadores, podendo incluir também o ginásio, centro de 

A iluminação é também mais relevante nos hotéis de 5 

estrelas, o que vai ao encontro do seu papel para o bem-estar e a decoração, 

enfatizados nesta classe de hotel. A AQS representa uma parte muito 

significativa nos hotéis de 4 estrelas. Devido às elevadas percentagens de consumo da 

categoria “Outros” seria útil pormenorizar quais as utilizações finais incluídas e 

4 estrelas
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pelas diferentes utilizações finais é idêntica ao do indicador de consumo energético 

 

ida segundo a utilização final em hotéis de 4 e 

relação ao indicador de consumo energético por utilização final conclui-se que, 

significativas, visto contribuírem de forma 

). Verifica-se que o 

se ainda que os hotéis de 

5 estrelas gastam uma fracção ligeiramente superior aos de 4 estrelas em energia 

16 a 18%), seguida da 

área designada por “Outros”, que inclui piscinas exteriores aquecidas, serviços 

administrativos e elevadores, podendo incluir também o ginásio, centro de 

A iluminação é também mais relevante nos hotéis de 5 

estar e a decoração, 

enfatizados nesta classe de hotel. A AQS representa uma parte muito 

significativa nos hotéis de 4 estrelas. Devido às elevadas percentagens de consumo da 

categoria “Outros” seria útil pormenorizar quais as utilizações finais incluídas e 

4 estrelas
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Figura 5 – Distribuição do consumo de energia segundo a utilização final para hotéis de 4 e 5 

estrelas em Portugal (1996) 

 

A fonte de energia mais utilizada é a electricidade, seguida do 

liquefeito (GPL) e do fuelóleo 

arrefecimento são efectuados quase exclusivamente com energia eléctrica 

cozinha e a lavandaria utilizam electricidade na ordem dos 20 a 30% 

Figura 6 – Distribuição das fontes de energia utilizadas em hotéis de 4 e 5 estrelas em 

Portugal (1996) [11]. 

 

A análise dos custos associados ao consumo de energia indica que estes são 

superiores em hotéis de 5 estrelas 

apresentado na Figura 7, sendo a electricidade responsável por aproximadamente 

dois terços do seu total [11]
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Distribuição do consumo de energia segundo a utilização final para hotéis de 4 e 5 

estrelas em Portugal (1996) [11]. 

fonte de energia mais utilizada é a electricidade, seguida do gás de petróleo 

liquefeito (GPL) e do fuelóleo (ver Figura 6). A iluminação, a ventilação e o

arrefecimento são efectuados quase exclusivamente com energia eléctrica 

cozinha e a lavandaria utilizam electricidade na ordem dos 20 a 30% [11]

Distribuição das fontes de energia utilizadas em hotéis de 4 e 5 estrelas em 

A análise dos custos associados ao consumo de energia indica que estes são 

superiores em hotéis de 5 estrelas [11]. Os custos distribuem

, sendo a electricidade responsável por aproximadamente 

[11]. A gama de variação registada é de 5 a 10

4 estrelas 5 estrelas

Lavandaria

Iluminação

Cozinha

AQS (quartos)

Outros

AVAC - Arrefecimento

AVAC - Ventilação

AVAC - Aquecimento

4 estrelas 5 estrelas

Outros combustíveis 

líquidos

Gasóleo

Gás de cidade

Fuelóleo

GPL

Electricidade

3. O consumo de energia no subsector hoteleiro                                                                                                        29 

 

Distribuição do consumo de energia segundo a utilização final para hotéis de 4 e 5 

gás de petróleo 

a ventilação e o 

arrefecimento são efectuados quase exclusivamente com energia eléctrica [11]. A 

[11].  

 

Distribuição das fontes de energia utilizadas em hotéis de 4 e 5 estrelas em 

A análise dos custos associados ao consumo de energia indica que estes são 

. Os custos distribuem-se segundo o 

, sendo a electricidade responsável por aproximadamente 

. A gama de variação registada é de 5 a 10 €/m2•ano para 
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hotéis de 4 estrelas e 7,5 a 20 

correspondendo por dormida a valores inferiores a 5 euros em hotéis de 4 estrelas e 

entre 2 e 7 euros em hotéis de 5 estrelas 

Figura 7 – 

estrelas em Portugal (1996) 

 

O segundo estudo referido

avalia o indicador de consumo energético anual por 

electricidade e para o consumo total

Para o indicador consumo de electricidade conclui

kWh/dormida•ano em hotéis de 3 estrelas, 2 e 14 kWh/dormida

estrelas e entre 16 e 67

electricidade representa em média 40% do total de energia consumida para os hotéis 

de 5 estrelas e de 55% para os de 4 

iguais a 70% para as duas tipologias 

com energia é mais cuidada em hotéis de 4 estre

de 5 estrelas, tem um maior consu

percentagem de custos. 

Em relação ao consumo total, este é apresentado em kgep/dormida

possível converter para kWh por se descon

unidade hoteleira. A diferença entre

nível nacional, revisto anteriormente

por exemplo, pelo facto do clima ser mais ameno no arqu

facto do estudo ser mais recente, podendo ter implicações associadas a 

equipamentos mais eficientes e medidas de racionalização energética.

Este documento refere ainda 

ocupação. Conclui-se que os hotéis de 5 estrelas apresentam um consumo 

aproximadamente constante, devido a um consumo fixo muito elevado associado ao 
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hotéis de 4 estrelas e 7,5 a 20 €/m2•ano para hotéis de 5 estrelas 

correspondendo por dormida a valores inferiores a 5 euros em hotéis de 4 estrelas e 

entre 2 e 7 euros em hotéis de 5 estrelas [11].  

 

 Distribuição do custo de energia para hotéis de 4 e 5 

estrelas em Portugal (1996) [11]. 

referido, realizado em 2002 na Região Autónoma da Madeira,

de consumo energético anual por dormida para o consumo de 

para o consumo total, como indicado na Tabela 3, referência 50 a 52

consumo de electricidade conclui-se que este se situa entre 

em hotéis de 3 estrelas, 2 e 14 kWh/dormida•ano

16 e 67 kWh/dormida•ano em hotéis de 5 estrelas 

electricidade representa em média 40% do total de energia consumida para os hotéis 

de 5 estrelas e de 55% para os de 4 estrelas, embora os custos em energia sejam 

iguais a 70% para as duas tipologias [10]. Este facto indicia que a gestão dos custos 

com energia é mais cuidada em hotéis de 4 estrelas pois, comparativamente com os 

de 5 estrelas, tem um maior consumo percentual de electricidade para

Em relação ao consumo total, este é apresentado em kgep/dormida•ano

possível converter para kWh por se desconhecer os combustíveis usados em cada 

A diferença entre o consumos por dormida deste estudo e do a 

revisto anteriormente, pode ser explicada por vários factores

por exemplo, pelo facto do clima ser mais ameno no arquipélago da Madeira, ou pelo 

facto do estudo ser mais recente, podendo ter implicações associadas a 

equipamentos mais eficientes e medidas de racionalização energética.

Este documento refere ainda a variação do consumo de energia face à taxa de 

se que os hotéis de 5 estrelas apresentam um consumo 

aproximadamente constante, devido a um consumo fixo muito elevado associado ao 

Electricidade
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para hotéis de 5 estrelas [11], 

correspondendo por dormida a valores inferiores a 5 euros em hotéis de 4 estrelas e 

em 2002 na Região Autónoma da Madeira, 

dormida para o consumo de 

, referência 50 a 52. 

se que este se situa entre 3 e 7 

o em hotéis de 4 

em hotéis de 5 estrelas [10]. A 

electricidade representa em média 40% do total de energia consumida para os hotéis 

estrelas, embora os custos em energia sejam 

. Este facto indicia que a gestão dos custos 

las pois, comparativamente com os 

mo percentual de electricidade para uma mesma 

•ano, não sendo 

combustíveis usados em cada 

consumos por dormida deste estudo e do a 

a por vários factores como, 

ipélago da Madeira, ou pelo 

facto do estudo ser mais recente, podendo ter implicações associadas a 

equipamentos mais eficientes e medidas de racionalização energética. 

a variação do consumo de energia face à taxa de 

se que os hotéis de 5 estrelas apresentam um consumo 

aproximadamente constante, devido a um consumo fixo muito elevado associado ao 
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sistema de climatização, à iluminação, ao spa, etc. [10]. Para os hotéis de 3 e 4 

estrelas verifica-se que o consumo global de energia é mais dependente da taxa de 

ocupação e, por isso, os consumos fixos são menores [10].  

3.2 Valores recomendados para consumo energético 

A bibliografia revista disponibiliza informação sobre valores recomendados para 

indicadores de consumo energético em unidades hoteleiras, nomeadamente para o 

consumo energético anual por área e por dormida. Em alguns casos esta energia é 

especificada por fonte de energia ou pela utilização final a que se destina. Verifica-

se que são recomendados valores distintos para diferentes classes de hotel. Os 

valores variam ainda em função do número de quartos, dos serviços que oferece e do 

clima.  

Para avaliar a qualidade e eventual aplicabilidade dos valores recomendados a outras 

unidades hoteleiras, particularmente à unidade em foco neste estudo, serão 

seguidamente analisados os indicadores mais frequentemente referidos nos estudos 

revistos: o consumo energético anual por área, especificando para a energia 

eléctrica, e o consumo energético anual por dormida. Para facilitar a referência a 

cada conjunto de valores recomendados usam-se neste trabalho as designações A, B, 

C e D, apresentadas no Anexo 2, na Tabela 2. 1 e na Tabela 2. 2. A, B e C designam 

valores recomendados para consumo energético por área segundo diferentes 

referências bibliográficas, enquanto D se refere a consumo energético por dormida. 

3.2.1 Consumo energético anual por área 

A Figura 8 e a Figura 9 apresentam, de acordo com os critérios de A e B, os valores 

de consumo energético possíveis de serem avaliados. Por falta de informação relativa 

à amostragem e/ou por incompatibilidade na classe de alguns hotéis com a 

classificação usada (A, B, C), o número de indicadores apresentado é reduzido. 

Segundo o conjunto de valores recomendados A, todos os hotéis considerados estão 

classificados como excelentes no que respeita ao consumo de energia por área (ver 

Figura 8). 



3. O consumo de energia no subsector hoteleiro                                                                               

Figura 8 - Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

consumo (excelente a excessivo) 

HM12 e HM23 [7]). 

 

Relativamente ao conjunto de valores recomendados B, a

designadas na bibliografia por 

assim como as categorias 

semelhanças existentes entre elas. 

Por se desconhecer a localização precisa dos hotéis de luxo, e consequentemente o 

clima a que estão sujeitos, optou

temperado e mediterrâneo

as classificações de excelente a excessivo para ambas as situações

mesmo para os hotéis da categoria 

excelente e a outra elevado
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3 (HM2) - Hotéis médios (50 a 150 quartos) com aquecimento e AC em algumas zonas.

Austrália (5.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

HG

kW
h 
de

 e
ne

rg
ia
/m

2 .
an
o

Excelente

 

3. O consumo de energia no subsector hoteleiro                                                                               

Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

consumo (excelente a excessivo) segundo o conjunto de valores recomendados A

Relativamente ao conjunto de valores recomendados B, assumiu-se que as categorias 

designadas na bibliografia por accomodation, bussiness, mid-market

categorias upscale e luxury, seriam equivalen

semelhanças existentes entre elas.  

Por se desconhecer a localização precisa dos hotéis de luxo, e consequentemente o 

clima a que estão sujeitos, optou-se por comparar com os dois climas mais prov

temperado e mediterrâneo (a tracejado na Figura 9). O seu consumo abrange todas 

as classificações de excelente a excessivo para ambas as situações

mesmo para os hotéis da categoria small. Para os mid-range uma das 

elevado. 

                                            

éis grandes (mais de 150 quartos) com AC, lavandaria e piscina interna. 
Hotéis médios (50 a 150 quartos) com lavandaria e aquecimento e AC em algumas zonas.
Hotéis médios (50 a 150 quartos) com aquecimento e AC em algumas zonas. 
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Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

valores recomendados A (HG1, 

se que as categorias 

market e mid-range, 

equivalentes, devido às 

Por se desconhecer a localização precisa dos hotéis de luxo, e consequentemente o 

se por comparar com os dois climas mais prováveis: 

consumo abrange todas 

as classificações de excelente a excessivo para ambas as situações, ocorrendo o 

uma das amostras é 

Hotéis médios (50 a 150 quartos) com lavandaria e aquecimento e AC em algumas zonas. 



3. O consumo de energia no subsector hoteleiro                                                                               

Figura 9 - Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

consumo (excelente a excessivo) segundo 

clima temperado, luxo em clima mediterrâneo,

[38]). 
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Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

consumo (excelente a excessivo) segundo o conjunto de valores recomendados B 

luxo em clima mediterrâneo, luxo em clima tropical, mid-range

ação ao indicador de consumo anual de electricidade por área

Figura 10), o hotel de categoria médio pode ser classificado de 

Valores de consumo anual de electricidade por área e gamas de 

classificação do consumo (excelente a excessivo) segundo o conjunto de

valores recomendados A (HG, HM1 HM2 [7]). 
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Valores de consumo energético anual por área e gamas de classificação do 

 (luxo em 

ange e small 

consumo anual de electricidade por área para os valores 
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Devido a classificação hoteleiras muitos semelhantes, a

analisadas segundo os valores recomendados B e C são as mesmas. Os resultados 

obtidos encontram-se na Figura 

valores recomendados B, o consumo anual 

classificado como elevado, enquanto

segundo C, o hotel da categoria 

luxo obtêm a classificação de razoável

recomendados são mais permissivos que os do conjunto B

classes de consumo (excelente a elevado).

Figura 11 - Valores de consumo 

consumo (excelente a excessivo) segundo

temperado, luxo em clima mediterrâneo,

 

Figura 12 – Valores de consumo anual de energia eléctrica por área e gamas de 
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Devido a classificação hoteleiras muitos semelhantes, as unidades hoteleiras 

analisadas segundo os valores recomendados B e C são as mesmas. Os resultados 

Figura 11 e Figura 12, respectivamente. De acordo com os 

recomendados B, o consumo anual de electricidade do hotel de luxo é 

classificado como elevado, enquanto para os nas restantes é excessivo.

da categoria business é elevado, enquanto o small

obtêm a classificação de razoável. Observa-se que estes 

recomendados são mais permissivos que os do conjunto B, apresentando

consumo (excelente a elevado). 

Valores de consumo anual de energia eléctrica por área e gamas de classificação do 

consumo (excelente a excessivo) segundo o conjunto de valores recomendados B (luxo em clima 

luxo em clima mediterrâneo, luxo em clima tropical, mid-range e small [38]

Valores de consumo anual de energia eléctrica por área e gamas de 

classificação do consumo (excelente a elevado) segundo o conjunto de valores 

recomendados C (luxo com ar condicionado, luxo, business e small [35]). 
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s unidades hoteleiras 

analisadas segundo os valores recomendados B e C são as mesmas. Os resultados 

, respectivamente. De acordo com os 

do hotel de luxo é 

nas restantes é excessivo. No entanto, 

small e o hotel de 

se que estes últimos valores 

, apresentando apenas três 

 

por área e gamas de classificação do 

luxo em clima 

[38]). 
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3.2.2 Consumo energético anual por dormida

Em relação ao consumo energético 

grande número dos indicadores 
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Figura 13 - Valores de consumo energético anual por dormida e gamas de classificação do 

consumo segundo o conjunto de valores recomendados D

férias e para negócios) 
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Consumo energético anual por dormida  

ção ao consumo energético por dormida verifica-se que, em linhas 

dos indicadores recolhidos está situado entre 10 e 

ficando abaixo do limite mínimo da gama de funcionamento 

europeu (ver Figura 13). 
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is frequente. Não é possível concluir sobre a aplicabilidade

de valores recomendados A e B mas o facto de serem semelhantes

ponto, uma indicação da sua validade (ver Figura 14). As diferenças

de valores recomendados para o consumo anual de electricidade por área 

D 
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denotam que não há consenso sobre a

de luxo (ver Figura 15). Assim, face à i
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denotam que não há consenso sobre a sua classificação, particularmente para hotéis 

Assim, face à informação disponível, não é possível precisar

qual dos conjuntos de valores recomendados A, B ou C será o mais apropriado para 

utilização corrente. A ausência de informação associada aos intervalos de 

muitas vezes apresentando uma grande amplitude, e a diversidade de classificações 

às unidades hoteleiras dificulta a delineação de conclusões 

Em relação ao conjunto D, única referência para o indicador de consumo energético 

há uma clara tendência para valores baixos, dentro ou abaixo da gama 

definida como de melhores práticas. Isto poder-se-á dever a um óptimo desempenho 

analisados, denotando uma amostragem tendenciosa

mas apresentadas. 

de valores recomendados A (HG, HM1 e HM2 [7]) e B (luxo em clima temperado, em clima 

mediterrâneo e em clima tropical, mid-range e small [38]) para o consumo energético anual por área.
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Figura 15 - Gamas de valores recomendados A (HG, HM1 HM2 

mediterrâneo e em clima tropical, mid

[35]) para o consumo anual de electricidade por área.
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de valores recomendados A (HG, HM1 HM2 [7]), B (de luxo em clima temperado, em clima 

em clima tropical, mid-range e small [38]) e C (de luxo com ar-condicionado, de luxo, business e small 

o consumo anual de electricidade por área. 
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4 Medidas de promoção da eficiência 

energética 

Em geral um hotel, independentemente da sua classificação, pode diminuir o seu 

consumo de energia entre 20 e 40% sem afectar negativamente o seu desempenho e, 

frequentemente, as medidas requerem pouco ou nenhum investimento de capital 

[38]. É possível reduzir 10 a 25% do consumo com opções de baixo custo [31], 

propondo-se que a identificação destas e outras medidas passe pela observação dos 

locais e horários de utilização, da análise dos gastos com energia e da selecção e 

avaliação de oportunidades de actuação [31].  

As medidas de aplicação genérica e os exemplos concretos de poupança energética 

são frequentemente referidos na bibliografia. As fontes consultadas classificam as 

medidas de poupança de energia em função do investimento associado e do período 

de retorno desse investimento, sendo que esta forma de apresentação é de grande 

utilidade devido à importância dos aspectos económicos associados à actividade de 

negócio. Na Tabela 4 são apresentadas as medidas propostas na bibliografia revista. 

Estas medidas são de ampla aplicação, sendo portanto independentes do tipo e classe 

de hotel, da localização geográfica e dos equipamentos. As medidas são apresentadas 

por tipo de custo associado, sendo designadas: sem custo, baixo custo/rápido retorno 

e alto custo/retorno a longo prazo. Ressalva-se a necessidade de contextualizar 

geograficamente as medidas associadas à regulação das temperaturas de 

climatização. 

A par com a implementação de medidas é aconselhada a integração da temática na 

gestão. A criação de uma política energética permite estabelecer a eficiência 

energética como uma questão importante, estimulando continuidade de actuação 

através da implementação de programas de monitorização, instruções operacionais, 

acções de educação/sensibilização, etc.. 
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Tabela 4 – Medidas para poupança de energia para a actividade hoteleira por tipo de custo associado: sem 

custo, de baixo custo/retorno rápido e alto custo/retorno a longo prazo. 

Sem custo Baixo custo/rápido retorno Alto custo/retorno a longo prazo 

Ajustar os níveis de iluminação e de 
outros equipamentos de forma a 
minimizar o gasto de energia 
mantendo o nível de confronto [15, 
31, 37, 39]. Aconselha-se: 

• 50 a 60 ºC para água quente 
sanitária [5, 23]; 

• Cerca de 20 a 25ºC para 
temperatura do quarto [5, 39]; 

• 3 a 5ºC para frigoríficos e -18ºC 
para congeladores [39]; 

• Configurar computadores e 
outros segundo o modo 
económico [39]. 

Limpar e fazer manutenção regular 
do equipamento [31, 35, 38], com 
especial atenção a  

• Motores, caldeiras [23] e 
equipamento de AC; 

• Isolamento e tubagens e 
condutas do sistema de 
aquecimento/arrefecimento 
[23]; 

• Sons e vibrações anormais. 

Desligar o sistema de bombagem da 
piscina e o sistema de exaustão 
durante a noite [31]. 

Explicar aos hóspedes o 
funcionamento dos sistemas de 
climatização de forma a evitar 
abertura desnecessária de janelas e 
portas [15]. 

Usar as máquinas de lavagem de 
louça e de lavagem e secagem de 
roupa apenas quando cheias [15, 31, 
37, 39]. 

Usar as caldeiras a alta temperatura e 
carga completa [39]. 

Desligar o equipamento das cozinhas 
quando não está em uso: para pré-
aquecer fornos grandes 10 a 15 
minutos são suficientes e para 
fritadeiras apenas 5 minutos [37]. 

Tapar os recipientes ao cozinhar 
sempre que possível [37]. 

Usar luz natural para secar parcial ou 
totalmente a roupa [5, 31]. 

Isolar os compartimentos que são 
climatizados (portas, janelas, etc.) 
[31, 39-41]. 

Colocar isolamento nas tubagens, 
condutas e reservatórios de fluidos 
quentes/frio [15, 35, 37, 39]. 

Instalar sistemas de controlo 
automático, tais como sensores e 
temporizadores, para a iluminação 
e climatização nos espaços comuns 
[5, 11, 15, 31, 37-39]. 

Instalar sistemas de controlo 
automático nos quartos para 
desligar a corrente de alimentação 
quando desocupados [5, 15, 23, 31, 
37, 40, 41]. 

Dar preferência a equipamentos de 
elevada eficiência quando da 
compra/substituição [5, 6, 10, 11, 
15, 23, 31, 33, 37-39]. 

Substituir as lâmpadas de balastro 
convencional pelas de balastro 
electrónico [11, 31]. 

Usar lâmpadas LED para usos 
prolongados ou contínuos 
(sinalização de emergência, 
escadas, recepção, etc.) [31, 39]. 

Usar lâmpadas de descarga a alta 
pressão no exterior devido à sua 
grande luminosidade, tempo de 
vida e resistência [31]. 

Controlar o nível de calcário da 
água, evitando desgaste do 
equipamento e resistência à 
passagem da água [31]. 

Utilizar uma cobertura durante os 
períodos de não funcionamento de 
piscinas aquecidas [35, 39]. 

Instalar recuperadores de calor nas 
unidades de geradores, 
nomeadamente no sistema de AC e 
na lavandaria [15, 23, 31, 35, 37, 
38]. 

Instalar medidores de gás, 
electricidade, etc., nos diversos 
departamentos [6, 10, 15, 23, 35, 
38]. 

Aplicar de painéis solares para 
aquecimento de água para 
quartos, piscinas, etc. [10, 15, 23, 
31, 33, 37, 39-41]. 

Melhorar as condições físicas da 
envolvente do edifício (rachas, 
buracos, isolamento etc.) [31, 33, 
39]. 

Aplicar películas de 
isolamento/protecção solar nos 
envidraçados [23, 31], bem como 
palas ou estores [39]. 

Criar sombra em paredes, 
telhados e janelas através da 
manipulação da vegetação e 
paisagem [31, 39]. 

Utilizar combustíveis alternativos 
aos de origem fóssil [5, 31, 39]. 

Adaptação/substituição de 
equipamento eléctrico por 
equipamento a gás nas cozinhas e 
lavandaria [11]. 

Instalar sistemas de climatização 
de elevada eficiência [31, 39-41]. 

Instalar um sistema de gestão de 
fluido refrigerante (refrigerant 
management system) [31]. 

Instalar estações de tri-geração 
(calor, refrigeração e produção de 
electricidade) [33]. 

Instalar sistema de gestão de 
energia do edifício [11, 35]. 

Utilizar sistemas de 
arrefecimento/aquecimento 
passivo [39]. 
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Para além das medidas identificadas existem outras medidas, classificadas como sem 

custo, embora necessitem de investimento por parte dos recursos humanos. Este tipo 

de medidas baseia-se essencialmente no uso adequado e manutenção dos 

equipamentos. Destas destacam-se algumas, apresentadas na Tabela 5, para as quais 

se apresentam estimativas de poupança em situações específicas.  

 

Tabela 5 – Exemplos de estimativas de poupança de energia associada a medidas sem custo. 

Medidas sem custo Poupança 
energética (%) 

Limpeza e manutenção regular do equipamento de AC  Aprox. 20% [31] 

Monitorização frequente da configuração dos temporizadores  > 1% [23] 

Diminuição da temperatura do termóstato da caldeira de 60 para 50ºC  Aprox. 10% [39] 

 

As medidas de baixo custo/rápido retorno recorrem a equipamentos mais eficientes e 

de controlo de consumo. Destas destacam-se o uso de sensores de presença ou de 

luminosidade e chaves/cartões que activam/desactivam o sistema eléctrico nos 

aposentos. As medidas identificadas são apresentadas na Tabela 6 por poupança 

energética e período de retorno de investimento estimados, que é reduzido e 

semelhante para todas. 

Os sistemas de controlo automático levam a poupanças muito mais significativas 

quando aplicados também à climatização [5, 15, 23, 31, 37]. A aplicação destes 

sistemas à iluminação apresenta períodos de retorno de investimento inferiores a 1 

ano [31]. Outras medidas incluem a selecção de equipamentos de elevada eficiência 

e o uso de combustíveis alternativos sendo que, por exemplo, a substituição de 

electricidade por GPL para AQS pode reduzir os custos em 60% [5, 31]. Quando se 

opta por recuperar calor para AQS os períodos de retorno de investimento são, 

geralmente, cerca de 1 ano [23, 31, 35, 38]. 
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Tabela 6 – Exemplos de estimativas de poupança de energia e de período de retorno de investimento relativas 

a medidas de baixo custo/rápido retorno. 

Medidas de baixo custo/rápido retorno Poupança energética 
(%) 

Período de retorno de 
investimento (anos) 

Sistemas de controlo automático da climatização1 > 20% [15, 31, 37] < 1 ano [31] 

Troca progressiva de lâmpadas ineficientes por outras mais 
eficientes 

Aprox. 6%2 [35] <1 ano3 [31, 35] 

Desligar iluminação quando não necessária4 < 50% [39] n.d. 

Equipamentos de elevada eficiência 3 a 8% [31] Aprox. 1 ano5 [35] 

Substituição de balastros convencionais por electrónicos 35% [31] n.d. 

Redutores de caudal, juntamente com isolamento nas tubagens 
e reservatório de água quente 

20 a 30%6 [15, 37] n.d. 

n.d. – não disponível.   

 

As medidas de alto custo/retorno a longo prazo envolvem essencialmente medidas 

tecnicamente complexas, tanto pelos equipamentos como pelas alterações 

estruturais sugeridas (ver Tabela 7). Destas destaca-se a instalação de um sistema de 

gestão de energia (período de retorno de investimento aproximado de 5 anos) [31], 

de estações de tri-geração (período de retorno de investimento aproximado de 3 

anos) e de painéis solares térmicos. 

Os painéis solares térmicos permitem reduções significativas dos gastos com AQS, 

apresentando período de retorno de investimento reduzido [35].  

A aplicação de película de controlo solar reduz o calor por radiação solar e, 

indirectamente, poupa energia de climatização, geralmente recuperando-se o 

investimento em 1,5 a 3 anos [31, 35]. A existência de áreas sombreadas em paredes, 

telhados e vãos envidraçados pode poupar até 20% nos custos de energia [31].  

 

Tabela 7 – Exemplos de estimativas de poupança de energia e de período de retorno de investimento relativas 

a medidas de alto custo/retorno a longo prazo. 

Medidas de alto custo/retorno a longo 
prazo 

Poupança energética (%) Período de retorno de 
investimento (anos) 

Sistema de gestão de fluido refrigerante 
(refrigerant management system) 

10 a 20%7 [31] 1 a 2 anos [31] 

Painéis solares térmicos Aprox. 20%8 [23] < 3 anos 

 

                                            
1 Envolve a desactivação da climatização nos quartos quando desocupados. 
2 Valor refere-se à redução do consumo de electricidade. 
3 Valor que pode variar com a quantidade e tipologia dos equipamentos de iluminação utilizados. 
4 Por utilização de sensores ou manualmente. 
5 Caso específico dos equipamentos de cozinha. 
6 Valor refere-se à redução do consumo de energia para AQS. 
7 Valor refere-se à redução do consumo da energia utilizada pelo compressor. 
8 Valor refere-se à redução do consumo da energia para AQS. 
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Conclui-se, por fim, que o vasto leque de medidas possibilita a sua selecção e 

aplicação em função do caso em análise e da poupança energética pretendida. O 

estudo pormenorizado dos consumos energéticos e dos procedimentos operacionais 

em vigor na unidade hoteleira permitirá maximizar a poupança de energia face ao 

investimento necessário. Assim a selecção das medidas poderá, numa primeira 

abordagem, centrar-se na adopção de boas práticas normalmente associadas a um 

menor investimento. Este tipo de abordagem permite observar a progressão dos 

resultados, aumentando a motivação das partes envolvidas no processo de 

implementação de medidas de poupança energética. 
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5 Avaliação dos consumos energéticos e 

identificação de medidas de poupança 

para o caso de estudo 

5.1 Caracterização da unidade hoteleira 

Esta unidade hoteleira de 3 estrelas, localizada no distrito de Viseu (região NUTS III 

de Dão-Lafões), foi inaugurada em 1994 e dispõe de 81 quartos duplos e 3 suites. O 

hotel possui 18 empregados e uma área total de 6982 m2. A taxa de ocupação média 

da unidade foi de 41% em 2008, sendo que a maioria dos hóspedes permanece uma a 

duas semanas no hotel quando em viagens de lazer e cerca de 4 dias quando em 

viagens de negócios. As receitas do hotel provêm, em parcelas equivalentes, do 

alojamento e da restauração. No exterior do hotel encontram-se zonas relvadas e um 

depósito de gás propano. O hotel é identificado com logótipos no topo, na entrada e 

numa das paredes laterais. 

O hotel possui 6 pisos. No piso -1, parcialmente subterrâneo, existe uma sala de 

conferências e outra de banquetes. Na zona de passagem existe um espaço de lazer, 

com uma televisão. A zona de serviço deste piso é inclui a copa, a lavandaria, o 

balneário dos funcionários, etc.. Neste piso localiza-se ainda a garagem, os depósitos 

de água, a casa das caldeiras e o quadro eléctrico. 

No rés-do-chão encontra-se a recepção, o restaurante, o bar e uma sala de jogos. A 

zona de serviço é compreendida pela cozinha, pela sala de empregados e pelos 

escritórios. 

No piso técnico, de pé direito menor que os outros andares e localizado entre o rés-

do-chão e o primeiro andar de quartos, encontram-se os equipamentos de 

climatização. Estes servem o bar, a recepção, o restaurante, a sala de banquetes, a 

sala de conferências e a sala do director do hotel. Neste piso encontram-se ainda os 

extractores da cozinha e os logótipos do hotel e do restaurante. 

Existem três pisos de quartos. Cada quarto, com dimensões praticamente idênticas, é 

equipado com as funcionalidades habituais: climatização, televisão e quarto de 

banho. As suites têm ainda frigorífico. Os corredores possuem iluminação controlada 

directamente no quadro eléctrico, encontrando-se ligada 24 horas por dia. O controlo 

da iluminação é por andar e a ocupação é também feita dessa forma, desligando-se 
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as luzes dos andares totalmente desocupados. Cada piso de quartos tem uma zona de 

serviço para arrumação, com aspirador e quarto de banho de serviço. No sótão 

encontra-se a casa das máquinas dos dois elevadores que servem o edifício e os 

extractores dos quartos. 

Os tipos de energia usados neste hotel são distintos. A electricidade é usada para a 

climatização, iluminação e equipamentos, o gás propano apenas na cozinha e o 

gasóleo unicamente para produção de AQS. 

5.2 Avaliação dos consumos energéticos 

A avaliação foi efectuada por auditoria energética realizada durante o mês de Maio, 

num dia, entre as 10h e as 22h. A avaliação energética contemplou o interior e 

exterior do hotel. Devido às características do caso de estudo limitou-se o número de 

quartos efectivamente auditados, extrapolando os dados recolhidos, visto ter sido 

confirmado pelos funcionários do hotel que seriam todos iguais. A equipa de auditoria 

verificou essa situação no decorrer da visita aos quartos, seleccionados 

aleatoriamente. Na auditoria foram avaliados os consumos energéticos, as taxas de 

ocupação das instalações e a rotina de funcionamento da unidade.  

A auditoria dividiu-se em três fases, nomeadamente, o planeamento, a recolha e 

análise de informação e a execução [40]. Na Tabela 8 encontra-se uma breve 

descrição dos objectivos, da informação a recolher e do método utilizado em cada 

fase. 

As duas primeiras fases, planeamento e recolha e análise de informação, foram 

realizadas em conjunto. Durante a visita prévia ao local foi colocado um analisador 

de corrente no quadro eléctrico principal de modo a ser registada informação 

relativa a duas semanas do consumo de energia eléctrica do hotel. As auditorias 

diurna e nocturna foram efectuadas por equipas de dois ou três elementos. O número 

de equipas variou entre duas e três. A auditoria nocturna serviu de controlo à recolha 

de informação, de modo a confirmar os horários de funcionamento dos equipamentos 

e a facilitar a detecção de anomalias no funcionamento dos mesmos equipamentos, 

tais como ruído, fugas de gases, etc..  

A recolha de dados foi feita preferencialmente em PocketPC, numa aplicação 

desenvolvida para o efeito (checklist ecoinside) e em suporte papel. A informação 

obtida foi registada por local, associando-se o número e as características dos 

equipamentos localizados num dado espaço.  
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Tabela 8 – Estrutura da auditoria: objectivo, informação pretendida e metodologia para cada uma das três 

fases [40]. 

 Objectivo Informação pretendida Método 

Planeamento Definir 
programa de 
actuação 

Plantas das instalações, incluindo 
projectos de especialidade e 
memórias descritivas 

Pedido de informação ao responsável 
pela comunicação empresa-ecoinside: 
ELO (elemento de ligação operacional) 

Áreas de intervenção e pontos 
críticos, avaliação da distribuição 
de trabalho por tempo, espaço e 
auditores 

Visita ao local 

Recolha e 
análise de 
informação 

Preparar a fase 
de auditoria, 
através da 
avaliação dos 
campos de 
intervenção 

Registos de facturação de energia 
eléctrica, água, combustíveis 
fósseis, produtos químicos, boletins 
de análises, auditorias realizadas, 
históricos de produção, fluxogramas 
de processos produtivos, VAB 

Pedido de informação ao ELO 

Execução Recolher, no 
campo, a 
informação 
pretendida 

Postura/conhecimento da empresa 
e dos seus funcionários face às 
questões ambientais 

Questionário online 

Consumos de electricidade durante 
um ciclo produtivo (uma semana), 
consumos de água, contribuição 
para o aquecimento/dependência 
de substâncias depletoras da 
camada do ozono e resíduos 

Ligação do analisador de corrente ao 
quadro eléctrico principal 

Pedido de informação/observação de 
horários de ocupação e de uso de 
equipamentos 

Registo da informação técnica 
(potências, caudais/volumes, tipo e 
quantidade de refrigerante, etc.) e 
estado1 dos equipamentos 

Registo da tipologia de separação de 
resíduos efectuada e das respectivas 
massas, para um período de tempo 
conhecido 

 

Para cálculo dos consumos de energia eléctrica recorreu-se a um programa 

informático da ecoinside, desenvolvido especificamente para o efeito. Este programa 

permite calcular os consumos associados a cada espaço e cada utilização final com 

base nas características dos equipamentos e nos horários de funcionamento. O 

resultado do programa é aferido com as informações provenientes da facturação 

energética (pelo menos um ano) e do analisador de corrente. Para o caso de estudo 

usaram-se dados de facturação de 2008 e 15 dias de análise em contínuo da corrente 

eléctrica, extrapoladas para um ano. A diferença entre os resultados do programa da 

ecoinside e a facturação foi de 4%, relativamente aos custos com energia (€) e ao 

consumo (kWh), e entre o analisador de corrente e a facturação de 1% e -1%, para os 

custos e o consumo, respectivamente. Esta análise foi baseada no consumo e no 

custo anual de energia eléctrica. A informação obtida em auditoria no que respeita 

                                            
1 Ligado/desligado/desligado da corrente/stand by. 
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aos consumos na iluminação, climatização e equipamentos encontra-se no Anexo 3, 

Tabela 3. 1. O consumo de gasóleo e gás propano foi determinado com base nas 

respectivas facturas (ver Anexo 3, Tabela 3. 2 e Tabela 3. 3). 

5.2.1 Cálculo dos indicadores 

Com base nos dados recolhidos em auditoria, complementados por informações 

cedidas pela direcção da unidade, calcularam-se os indicadores de consumo 

energético total, por área, por dormida e por quarto, apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Valores calculados para os indicadores de consumo energético total, por área, por dormida e por 

quarto para o caso de estudo, segundo a fonte de energia. 

Consumo energético Electricidade Gasóleo Propano Total 

Total (MWh/ano) 351 124 95 570 

Por área (kWh/m2•ano) 50 18 14 82 

Por dormida (kWh/dormida•ano) 14 5 4 23 

Por quarto (MWh/quarto•ano) 4 1 1 6 

 

A distribuição do consumo de energia por utilização final e a fracção que cada fonte 

de energia representa relativamente ao total utilizado são apresentadas na Figura 16 

e na Figura 17. 

Verificou-se que o AVAC e a restauração são os maiores consumidores de energia 

neste hotel (calculados em cerca de 25% do consumo cada um), seguidos das AQS, 

representando 22% do consumo total. No total, estes utilizadores finais (AVAC, 

Restauração e AQS) contribuem com mais de dois terços do consumo total. 

Considerou-se que AVAC corresponde ao consumo de todos os equipamentos de 

climatização; AQS ao consumo de gasóleo; restauração ao consumo dos equipamentos 

para os locais “bar piso 0”, “copa – piso -1”, “cozinha”, “refeitório pessoal” e 

“restaurante” e ainda ao consumo de gás propano; iluminação ao consumo de todos 

os equipamentos de iluminação; lavandaria ao consumo de todos os equipamentos 

que se encontravam no local com essa designação; e outros aos restantes consumos 

de energia eléctrica. 

A fonte de energia mais utilizada é a electricidade, seguida do gasóleo e, finalmente, 

do gás propano. A electricidade é utilizada em todas as actividades, com excepção 

do AQS. O gás propano é utilizado na cozinha e o gasóleo no AQS. 
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Figura 16 - Distribuição do consumo de energia 

segundo a utilização final para o caso de estudo.

5.2.2 Comparação dos indicadores com os valores da biblio grafi

valores recomendados

Para comparação com os valores referidos na bibliografia usaram

relativas a hotéis de três estrelas, disponíveis nos estudos realizados para

(17.), a Europa (29.), a Itália (39.), Portugal (50.), 

presentes na Tabela 3. 

Verifica-se que o consumo energético anual registado para a unidade hoteleira (

MWh/ano) é semelhante à amostra da Tunísia (432 MWh/ano) e muito inferior 

amostra italiana (104882 MWh

O consumo energético anual por área registado para o caso de estudo é de 

kWh/m2•ano. Embora mais baixo, este valor aproxima

para a Europa (128 a 171 kWh/m

valor disponível para este indicador (caso da China) é substancialmente superior (506 

kWh/m2•ano). 

Relativamente ao consumo de electricidade por dormida, o valor do caso de estudo 

(14 kWh/dormida•ano) é cerca do d

kWh/dormida•ano). Um estudo realizado em Itália avalia este indicador em 14 

kWh/dormida•ano, o mesmo valor obtido para a unidade hoteleira em estudo.

O consumo energético por quarto (

comparável com o valor obtido num estudo realizado em Itália. O indicador é 

avaliado em 5 MWh de electricidade/quarto

registado para a unidade hoteleira nacional.

Constata-se ainda que a distribuição da electricida
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iluminação e da restauração. As principais diferenças são as AQS, que na Europa 

consomem 34 a 45% da energia total, e o AVAC que consome 9 a 11%. Relativamente 

ao Vietname há semelhança no consumo para AVAC (47%) e iluminação (13%). 

O fonte de energia utilizado apenas figura para o Vietname onde a electricidade 

predomina com 91%, muito superior ao caso de estudo, onde é cerca de 60% (ver 

Figura 17). 

Apesar do estudo realizado a nível nacional em 1996 não abranger hotéis de 3 

estrelas, é interessante a comparação com o caso de estudo, no sentido de 

confirmação dos dados. O indicador de consumo energético anual por área do caso de 

estudo é cerca de metade dos obtidos para hotéis de 4 e 5 estrelas. O indicador de 

consumo por dormida é também inferior. A distribuição da energia por utilização 

final é semelhante, sendo que as três actividades mais consumidoras são as mesmas 

(AVAC, AQS e restauração). As proporções entre as diferentes fontes de energia são 

também muito parecidas com as apresentadas no estudo.  

Em relação aos valores dos indicadores recomendados na bibliografia, o hotel de 3 

estrelas é classificado segundo o conjunto de valores recomendados A como HM1. O 

conjunto de valores recomendados A apresenta classificações para consumo 

energético anual por área de electricidade, combustíveis e total, bem como para as 

AQS. Os valores obtidos para o hotel de 3 estrelas localizam-se todos na gama 

excelente, sendo significativamente inferiores ao seu limite, como se pode 

comprovar na Figura 18.  

Não se efectua comparação com os conjuntos de valores recomendados B e C porque 

o sistema de classificação por estrelas e os termos neles utilizados não são 

facilmente relacionáveis. 

Conclui-se também que o consumo energético anual por dormida do caso de estudo 

(23 kWh/dormida•ano) situa-se abaixo do limite inferior da gama de melhores 

práticas dos valores recomendados D.  
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Figura 18 – Valores recomendados para hotéis da categoria HM1 do conjunto A e valores obtidos para o caso de 

estudo. 

 

5.2.3 Avaliação dos indicadores 

legislação aplicável

O Regulamento de Sistemas Energétic

estabelece que o indicador a utilizar para avaliar

é o indicador de eficiência energética

efectivo de energia durante um ano por unidade de área, convertido em energia 

primária. Na construção do indicador usa

correcções devidas às diferentes zonas climáticas. 

0,290 kgep por kWh de electricidade e de 0,086 kgep por 

sólidos, líquidos e gasosos. A área a considerar é a de todo o edifício.

O procedimento seguido foi o 

do requisito legal relativo ao IEE para edifícios de serviços existentes

deve-se ao carácter simplificado de

preventiva que se considera adequada às questões de eficiência energética porque, 

independentemente do cumprimento da legislação, será sempre possível e desejável 

aplicar medidas que permitam reduzir o consumo energético. Apesar do resultado 

obtido poder não ser determinante para a 

                                        
1 Edifícios cujo projecto de especialidade tenha dado entrada na entidade licenciadora até ao dia 4 de Junho de 
2006. 
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Valores recomendados para hotéis da categoria HM1 do conjunto A e valores obtidos para o caso de 

Avaliação dos indicadores de eficiência energética com base na 

legislação aplicável  

O Regulamento de Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE) 

ndicador a utilizar para avaliar o consumo de energia num edifício 

é o indicador de eficiência energética (IEE). Este indicador representa o consumo 

efectivo de energia durante um ano por unidade de área, convertido em energia 

primária. Na construção do indicador usa-se o mix energético nacional

correcções devidas às diferentes zonas climáticas. Actualmente a conversão é de 

e electricidade e de 0,086 kgep por kWh de combustíveis 

sólidos, líquidos e gasosos. A área a considerar é a de todo o edifício. 

foi o sugerido pela ADENE para verificação do cumprimen

do requisito legal relativo ao IEE para edifícios de serviços existentes

se ao carácter simplificado desta análise e, de certa forma, à vertente 

preventiva que se considera adequada às questões de eficiência energética porque, 

ndentemente do cumprimento da legislação, será sempre possível e desejável 

aplicar medidas que permitam reduzir o consumo energético. Apesar do resultado 

determinante para a criação de um plano de racionalização 

                                            

ujo projecto de especialidade tenha dado entrada na entidade licenciadora até ao dia 4 de Junho de 
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Valores recomendados para hotéis da categoria HM1 do conjunto A e valores obtidos para o caso de 

de eficiência energética com base na 

s de Climatização de Edifícios (RSECE) 

o consumo de energia num edifício 

Este indicador representa o consumo 

efectivo de energia durante um ano por unidade de área, convertido em energia 

energético nacional, bem como as 

nte a conversão é de 

kWh de combustíveis 

 

sugerido pela ADENE para verificação do cumprimento 

do requisito legal relativo ao IEE para edifícios de serviços existentes1. Esta escolha 
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ndentemente do cumprimento da legislação, será sempre possível e desejável 

aplicar medidas que permitam reduzir o consumo energético. Apesar do resultado 
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energética (PRE), será um bom indicador do estado do consumo actual e da 

potencialidade de poupança.  

A primeira fase do procedimento corresponde a uma análise simplificada, utilizando 

as facturas energéticas e não efectuando correcção climática. Caso o IEE ultrapasse o 

valor limite tabelado aconselha-se a realização de cálculos mais pormenorizados, 

para comprovar a necessidade de criação de um PRE (ver Anexo 3, Figura 3. 1). Foi 

necessário calcular o IEE ponderado pois o hotel contém mais do que uma tipologia 

de actividade, tal como restaurante, cozinha, etc. Este é calculado 

proporcionalmente às áreas das diferentes tipologias, segundo a equação 1.  

���������	��  =
∑ ��� × �

�
��

∑ �
�
��

 (Equação 1) 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados obtidos (IEE e IEE alternativo) para o caso 

de estudo. A informação detalhada usada no cálculo é apresentada no Anexo 3, 

Tabela 3. 4 e Tabela 3. 5. 

 

Tabela 10 – Valores de IEE e IEE alternativo calculado para o caso de estudo.  

 Legislação Caso de estudo 

IEE (kgep/m2•ano)  35 17 

IEE alternativo (kgep/dormida•ano)  10 5 

 

Apesar do hotel conter restaurante, cozinha e lavandaria, actividades que propiciam 

o aumento do indicador de eficiência energética, o valor calculado para unidade 

hoteleira (17 kgep/m2•ano) é inferior ao limite legislado antes (35 kgep/m2•ano) e 

após ponderação (44 kgep/m2•ano). Relativamente ao indicador de eficiência 

energética alternativo o caso de estudo, mais uma vez, cumpre os requisitos legais. 

Para este indicador não é possível efectuar ponderação.  

5.3 Medidas de poupança dos consumos de energia 

5.3.1 Identificação das medidas 

A selecção de medidas para aumento da eficiência energética para o caso de estudo 

baseou-se nas observações da equipa durante o decorrer da auditoria, 

complementadas com informação relativa a horários e modos de utilização recolhida 

junto dos funcionários do hotel. Foram identificadas sete medidas: 
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1. Substituição de lâmpadas incandescentes de várias potências (25 a 60W) 

por lâmpadas fluorescentes compactas de 15W 

2. Substituição de focos de halogéneo de 35 e 50W por focos de fluorescentes 

de 11W 

3. Substituição de balastros convencionais por electrónicos 

4. Colocação de sensores de presença/movimento nos corredores, nas 

escadas, no hall e no piso -1 para controlo da iluminação 

5. Conversão da caldeira de gasóleo para gás propano e adaptação de um 

economizador 

6. Colocação de painéis de energia solar térmica 

7. Colocação de painéis de energia solar fotovoltaica 

Das medidas recolhidas da bibliografia e apresentadas na Tabela 4, o hotel já tinha 

várias implementadas, tais como o sistema de controlo automático nos quartos, o 

isolamento nas janelas e o uso de equipamento a gás na cozinha. Para além destas 

sugere-se ainda a implementação de medidas em que o custo envolvido poderá ser 

substancialmente inferior, tais como o ajuste dos interruptores da iluminação nas 

escadas de modo a que a iluminação ocorra individualmente por andares, a fixação 

de uma gama de temperatura (20 e 25ºC) na climatização dos quartos e a 

manutenção/limpeza regular do exaustor da cozinha.  

5.3.2 Análise da poupança de energia e redução de c ustos associados à 

implementação das medidas 

A poupança energética inerente a cada medida é calculada através da substituição da 

situação actual pela medida proposta. Esta substituição foi efectuada por simulação 

de consumos com um programa informático da ecoinside, para o consumo de energia 

eléctrica, e por cálculo, para o consumo de combustíveis fósseis. 

Os resultados obtidos da poupança energética face à situação actual e período de 

retorno de investimento são apresentados na Tabela 11 para cada medida. Os valores 

obtidos para cada medida são reportados às condições actuais de funcionamento da 

unidade hoteleira. A informação detalhada utilizada encontra-se no Anexo 3, Tabela 

3. 6 e Tabela 3. 7. 
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Tabela 11 - Medidas analisadas por área de actuação, investimento, poupança energética, redução de custos e 

período de retorno de investimento para o caso de estudo. 

Medida 
Área de 
actuação 

Investimento 
(€) 

Poupança energética Redução de custos Período retorno 
de investimento 

(anos) (kWh/ano) (%) (€/ano) (%) 

1 

Iluminação 

2132 20956 4 1392 3 2 

2 1083 7396 1 538 1 2 

3 7222 3409 1 261 1 28 

4 1035 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5 AQS 6513 14887 3 5618 11 1 

6 Energias 
alternativas 

47896 54370 10 7101 14 7 

7 30212 4640 1 3019 6 10 

1 a 7 

Iluminação, 
AQS e 

energias 
alternativas 

96093 105657 19 16100 32 6 

n.d. – não disponível.  

 

As medidas relativas à iluminação (medidas 1 a 4) possuem baixas poupanças 

energéticas e reduções de custos, inferiores a 4% e 3%, respectivamente. O período 

de retorno de investimento é de 2 anos, com excepção da medida 3 (substituição de 

balastros convencionais por electrónicos), que se estima em 28 anos. Este facto 

deve-se ao elevado custo associado a esta medida, devido ao número de balastros a 

trocar, bem como ao baixo consumo de muitas das lâmpadas fluorescentes com 

balastro convencional. Considera-se adequado reavaliar a aplicação desta medida 

apenas às lâmpadas maiores consumidoras, para verificar se a medida se torna 

economicamente viável. A substituição gradual para balastros electrónicos, à medida 

que seja necessário trocar os convencionais, é uma outra forma de aplicar a medida 

sem grandes desvantagens económicas. À medida 4 (colocação de sensores de 

presença) não foi possível associar directamente a respectiva poupança energética e 

económica. No entanto, tendo em conta as poupanças associadas às medidas 1, 2 e 3, 

deduz-se que a medida 4, isoladamente, não iria ser particularmente significativa. 

Para a medida associada às AQS (medida 5), que implementa a conversão da caldeira 

a gasóleo para gás propano e colocação de um economizador, espera-se uma 

poupança energética de 3%, uma redução de custos com energia de 8% e um retorno 

de investimento de 2 anos. 

As medidas 6 (painéis solares térmicos) e 7 (painéis solares fotovoltaicos) apresentam 

poupanças energéticas de, respectivamente, 10% e 1%. O uso de painéis solares 

térmicos permite poupar no combustível actualmente utilizado para AQS, isto é, o 

gasóleo. A utilização de painéis solares fotovoltaicos foi, neste caso, concebida para 

o fornecimento da energia eléctrica produzida à rede nacional. Esta medida é 



 

5. Avaliação dos consumos energéticos e identificaç ão de medidas de poupança para o caso de estudo         55 

expressa nos resultados como o consumo de energia eléctrica total menos a energia 

vendida à rede. Para a redução de custos, contabilizou-se o lucro associado à venda 

da energia. 

Pela acção conjunta de todas as medidas estima-se uma redução de 19% do consumo 

energético, associada a uma redução de custos de 32%. Esta análise considera a 

implementação simultânea de todas as medidas, isto é, a energia dos painéis solares 

substitui, embora não integralmente, o gás propano usado na medida 5. O período de 

retorno de investimento do conjunto das medidas 1 a 7 é de 6 anos. 

Os custos utilizados para estimar os períodos de retorno de investimento provêm de 

orçamentos obtidos através de revendedores e gabinetes técnicos especializados. 

Apesar disto, ao observar os resultados, deve-se ter em consideração que os custos 

podem, em situações de encomendas reais, ser bastante diferentes dos aplicados 

neste trabalho, tanto por motivos comerciais e de economia de escala como por 

razões técnicas. A incerteza associada à partição dos consumos segundo horários de 

utilização induz incerteza nos cálculos que, neste momento, não é possível 

quantificar. 

É ainda interessante considerar que a implementação das medidas 5 e 6 poderá ter 

impactos variáveis consoante a análise efectuada. Caso se analisasse a aplicação 

conjunta de ambas as medidas, ao contrário do efectuado na Tabela 11, a redução de 

custos da medida 6 iria diminuir e o período de retorno de investimento aumentar 

porque teria de se considerar que a energia solar térmica iria substituir gás propano 

e não gasóleo. O gasóleo, por ser mais dispendioso, torna a utilização de energia 

solar térmica mais interessante do ponto de vista económico. Caso se avaliasse a 

implementação conjunta de ambas as medidas, o período de retorno de investimento 

aumentaria para 9 anos. 

A partir dos resultados obtidos foi analisada a distribuição das diferentes fontes de 

energia final e respectivos custos consoante as medidas aplicadas, face ao estado 

actual do caso de estudo (Figura 19). Optou-se por não apresentar as energias 

alternativas (solar térmica e fotovoltaica) visto já se incluírem, implicitamente, na 

redução dos consumos de electricidade, gasóleo e propano. 
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Figura 19 – Distribuição da fonte de energia e 

implementação das medidas 1 a 7 e de todas simultaneamente.

 

Para o estado actual da unidade hoteleira

electricidade e mais dispendioso

A medida 6, implementação de painéis solares térmicos, é a medida que permite 

maior poupança de energia e redução de custos. A medida 5, conversão da caldeira 

de gasóleo para gás natural e adaptação de um economizador, apesar de não reduzir 

tão significativamente o consumo energético, permite reduzir os custos quase ao 

nível da medida 6. 

Como seria expectável, a combinação de todas as medidas resulta nas maiores 

reduções de consumo de energia e custos. 

O consumo energético por utilização final antes e após a

medidas não difere muito (ver 

AQS diminui, devido à utilização de energias alternativas. A iluminação também 

diminui, pela substituição de equipamentos actuais por outros mais eficientes.
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Distribuição da fonte de energia e do custo associado para o caso de estudo no estado actual, após 

implementação das medidas 1 a 7 e de todas simultaneamente. 

da unidade hoteleira conclui-se que é menos dispendioso utilizar 

dispendioso gasóleo.  

medida 6, implementação de painéis solares térmicos, é a medida que permite 

maior poupança de energia e redução de custos. A medida 5, conversão da caldeira 

de gasóleo para gás natural e adaptação de um economizador, apesar de não reduzir 

mente o consumo energético, permite reduzir os custos quase ao 

Como seria expectável, a combinação de todas as medidas resulta nas maiores 

reduções de consumo de energia e custos.  

O consumo energético por utilização final antes e após a implementação 

medidas não difere muito (ver Figura 20). Constata-se que a fracção de energia para 

AQS diminui, devido à utilização de energias alternativas. A iluminação também 

ão de equipamentos actuais por outros mais eficientes.
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Figura 20 - Distribuição do consumo de energia segundo a utilização final para o 

estado actual e após a implementação de todas as medidas (1 a 7) para o caso de 

estudo. 

 

Por fim, e no sentido de avaliar o impacto que estas medidas terão sobre o 

desempenho global do estabelecimento hoteleiro, recalcularam

indicadores energéticos e o custo que a energia

dormida (ver Tabela 12 e Tabela 

o IEE alternativo, seguido do IEE, embora todos apresentam uma redução superior a 

9% (Tabela 12). Supõe-se que uma análise mais detalhada e medidas especificamente 

dirigidas à criação de hábitos eficientes por parte dos funcionários, nomeadamente 

na área da restauração e da lavandaria, aumentassem ainda mais a eficiência d

hotel. 

Os dados utilizados para cálculo do IEE e IEE alternativo encontram

Tabela 3. 8. 
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Distribuição do consumo de energia segundo a utilização final para o 

estado actual e após a implementação de todas as medidas (1 a 7) para o caso de 

fim, e no sentido de avaliar o impacto que estas medidas terão sobre o 

desempenho global do estabelecimento hoteleiro, recalcularam-se os principais 

o custo que a energia representa por unidade de área e por 

Tabela 13). Constata-se que o indicador que mais diminui é

IEE alternativo, seguido do IEE, embora todos apresentam uma redução superior a 

se que uma análise mais detalhada e medidas especificamente 

dirigidas à criação de hábitos eficientes por parte dos funcionários, nomeadamente 

na área da restauração e da lavandaria, aumentassem ainda mais a eficiência d

Os dados utilizados para cálculo do IEE e IEE alternativo encontram

Indicadores de consumo energético anual por área e por dormida, IEE e IEE alternativo para o 

estado actual do caso de estudo e após implementação das medidas 1 a 7. 

Estado actual Medidas 1 a 7

Consumo energético anual por área (kWh/m2•ano) 82 74 

Consumo energético anual por dormida (kWh/dormida•ano) 23 21 

17 15 

•ano) 5 4 

Em relação á variação do custo da energia por unidade de área e p
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ordem dos 32%, o que se traduz em cerca de 2€ por unidade de área do hotel ou 

0,60€ por dormida (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Custo de energia por área e por dormida para o estado actual do caso de estudo e após implementação 

das medidas 1 a 7. 

 Estado actual Medidas 1 a 7 Variação (%) 

Custo energia por área (€/m2•ano) 7,3 5,0 32% 

Custo energia por dormida (€/dormida•ano) 2,0 1,4 32% 
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6 Conclusão 

A eficiência energética terá, no futuro, um papel ambiental e económico de extrema 

importância, permitindo optimizar a relação ambiente/economia. A sua importância 

foi evidenciada com a publicação dos novos regulamentos energéticos, RCCTE e 

RSECE, e da criação do sistema de classificação energética para edifícios. 

Os estabelecimentos hoteleiros, como parte integrante do sector dos serviços, 

representam uma parte significativa do consumo energético nacional devido ao 

número de empreendimentos existentes e às características da actividade, da 

tipologia dos edifícios e dos equipamentos. Apesar disso, as publicações que se 

debruçam sobre o tema falham pela amostragem reduzida (número de hotéis por 

estudo e número de estudos) ou pela superficialidade da análise efectuada (apenas 

utilização de um tipo de indicador, por exemplo). A diversidade de sistemas de 

classificação hoteleira, localização geográfica, tipo de informações e indicadores 

presentes nos estudos dificulta a análise global do tema.  

A pesquisa bibliográfica realizada permite concluir que os indicadores utilizados mais 

frequentemente na avaliação do desempenho energético para o subsector hoteleiro 

são o consumo energético anual por área e por dormida. É possível concluir que os 

valores mais frequentemente referidos de consumo energético anual por unidade de 

área se situam entre 200 e 300 kWh/m2•ano e que a maioria dos indicadores de 

consumo energético anual por dormida é inferior a 50 kWh/dormida•ano.  

Existem valores recomendados para o consumo energético e classificações 

qualitativas do consumo, havendo consenso relativamente ao consumo de energia por 

unidade de área. Já o consumo de energia eléctrica é classificado de forma muito 

diferente segundo cada fonte, especialmente no caso de hotéis de luxo. O conjunto 

de valores recomendados para consumo de energia por dormida aparenta considerar 

um funcionamento normal altamente consumidor de energia, sendo que a maioria 

dos hotéis analisados tem desempenhos melhores que as chamadas “melhores 

práticas”. 

Existe uma grande variedade de medidas para poupança energética na bibliografia, 

referindo-se a procedimentos operacionais e boas práticas, equipamentos mais 

eficientes e de controlo de consumos e, ainda, a medidas tecnicamente complexas. 

As medidas relativas ao sistema de climatização são as que apresentam maiores 

poupanças energéticas. A utilização de solar térmico produz poupanças energéticas 
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significativas embora o seu período de retorno de investimento seja longo. As 

medidas de iluminação resultam em poupanças energéticas reduzidas mas, 

simultaneamente, o retorno de investimento é também reduzido. Face a isto, e 

sendo, possivelmente, das mais fácil de implementar, a iluminação deve ser 

considerada uma área prioritária de actuação. 

Relativamente ao caso de estudo, constata-se que os valores obtidos para o consumo 

anual de energia, consumo energético anual por área, dormida e quarto são, de uma 

forma geral, menores que os recolhidos da literatura. Este caso de estudo questiona 

a adequação tanto dos valores limite impostos pela legislação vigente como dos 

valores recomendados disponíveis na literatura.  

Os resultados obtidos para a unidade hoteleira confirmam que esta cumpre os 

requisitos legislados segundo o RSECE e não necessita de um plano de racionalização 

energética. Estes resultados são de algum modo surpreendentes devido ao parque de 

equipamentos do estabelecimento hoteleiro, entre outras características. Uma 

análise pormenorizada das especificidades do hotel indica a existência de um 

equipamento individual de ar-condicionado em cada quarto, um sinal visível de 

ineficiência, bem como de más práticas de iluminação e da ausência de um 

economizador na caldeira, sugerindo que existem alternativas que possam aumentar 

a eficiência energética da unidade hoteleira. Uma possível explicação poderá ser 

devida à pequena exigência por parte da legislação face aos estabelecimentos 

hoteleiros ou, ao tempo de ocupação dos quartos ser muito reduzido baixo ou ainda à 

não utilização dos equipamentos nele disponíveis. A primeira hipótese não poderá ser 

esclarecida actualmente, não havendo dados disponíveis para tal devido à recente 

aplicação generalizada do RSECE a edifícios existentes. A única referência 

encontrada remete ao estudo realizado para o arquipélago da Madeira, onde se 

registaram valores igualmente inferiores ao legislado [32]. Resta esperar que um 

número alargado de estabelecimentos hoteleiros seja avaliado, de modo a avaliar os 

limites da legislação. A segunda e a terceira hipótese poderiam ser facilmente 

esclarecidas caso houvessem contadores de electricidade a diferenciar as áreas 

funcionais do hotel, nomeadamente os quartos, para comprovar a distribuição de 

consumos.   

A auditoria energética realizada permitiu concluir que o hotel tem valores baixos de 

consumo energético, embora ainda seja possível diminuir este valor em cerca de 19%, 

correspondendo a 32% de redução de custos com energia, por aplicação de todas as 

sete medidas propostas. Esta diminuição do consumo permitirá diminuir os 
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indicadores de consumo energético anual por área e dormida, IEE e IEE alternativo 

significativamente (9 a 20%). Por sua vez o custo de energia por área e por dormida 

poderá diminuir 32%. Uma análise mais detalhada e medidas especificamente 

dirigidas à criação de hábitos eficientes por parte dos funcionários, nomeadamente 

na área da restauração e da lavandaria, aumentariam ainda mais a eficiência deste 

hotel. 

As principais limitações deste trabalho relacionam-se com a reduzida amostra 

analisada (apenas um hotel), o que dificulta a extrapolação dos resultados para a 

generalidade do sector hoteleiro. Apesar da auditoria energética ter permitido a 

recolha de informação relativa ao consumo global do estabelecimento, existem erros 

associados à sua discriminação por locais e actividades. O tempo de análise e os 

equipamentos e recursos humanos disponíveis não permitem a quantificação do erro 

inerente à discriminação da informação. O tratamento dos dados amplificará este 

erro devido a possíveis erros de cálculo, alteração de unidades, perdas de 

informação, etc.. Erros semelhantes ocorrerão na estimativa da poupança energética 

e monetária e do período de retorno de investimento das medidas de poupança 

consideradas, acrescentando-se ainda as possíveis variações inerentes aos 

orçamentos dos equipamentos. Apesar da actividade AVAC ser considerada das mais 

consumidoras no sector hoteleiro, não foi possível avaliar o impacto da substituição 

dos equipamentos no consumo global do caso de estudo. Não existe informação 

relativa à aplicação da legislação (RSECE) em estabelecimento hoteleiros, pelo que 

não é possível avaliar os limites por ela impostos. 

Em trabalhos futuros visando o estudo completo do sector hoteleiro seria 

interessante analisar hotéis em maior número e de outras tipologias. Para poder 

confrontar a informação nacional e internacional disponível, dever-se-ia focar em 

hotéis de 4 e 5 estrelas. Outra questão interessante para aprofundar está relacionada 

com a influência que as dormidas têm no consumo de energia total, permitindo 

explorar a sua adequação para a caracterização do consumo energético, face aos 

restantes indicadores. Para tal seria necessário ter informações mensais ou anuais, 

preferencialmente em número elevado, de consumo energético e dormidas, dados 

que não foi possível obter para o caso de estudo. É interessante constatar que, 

apesar de se exprimir face ao serviço prestado nos hotéis, este indicador não é o 

mais utilizado. A aplicação da legislação e o seu impacto no funcionamento habitual 

dos estabelecimentos hoteleiros são a vertente de análise que se apresenta como 

mais interessante num futuro próximo. Tem-se grande interesse na avaliação dos 
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valores limite impostos pois, caso estejam excessivamente permissivos, a legislação 

não surtirá o efeito pretendido, i.e., aumento da eficiência energética. 
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Figura 1. 1 – Divisão territorial de Portugal continental por regiões NUTS II (adaptado de [17]). 
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Figura 1. 2 - Divisão territorial da região Centro por NUTS III e Municípios (adaptado de [17]). 
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Anexo 2 

Tabela 2. 1 - Conjuntos de gamas de avaliação (A, B e C) qualitativa (excelente a excessivo) do indicador de 

consumo anual de energia por área (kWh/m2.ano) para diferentes categorias de hotel. 

   Excelente Razoável Elevado Excessivo  

A Hotéis grandes 
(mais de 150 
quartos) com AC, 
lavandaria e 
piscina interna 

Electricidade < 165 165 - 200 200 - 250 > 250 [7] 

Combustível < 200 200 - 240 240 - 300 > 300  

AQS < 220 230 - 280 280 - 320 > 320  

Total < 365 365 - 440 440 - 550 > 550  

Hotéis médios (50 
a 150 quartos) com 
lavandaria e 
aquecimento e AC 
em algumas zonas 

Electricidade < 70 70 - 90 90 - 120 > 120  

Combustível < 190 190 - 230 230 - 260 > 260  

AQS < 160 160 - 185 185 - 220 > 220  

Total < 260 260 - 320 320 - 380 > 380  

Hotéis médios (50 
a 150 quartos) com 
aquecimento e AC 
em algumas zonas 

Electricidade < 60 60 - 80 80 - 100 > 100  

Combustível < 180 180 - 210 210 - 240 > 240  

AQS < 120 120 - 140 140 - 160 > 160  

Total < 240 240 - 290 290 - 340 > 340  

B 

Hotel de luxo em 
clima temperado 

Electricidade < 135 135 - 145 145 - 170 > 170 [38] 

Outra < 150 150 - 200 200 - 240 > 240  

Total < 285 285 - 345 345 - 410 >410  

Hotel de luxo em 
clima 
mediterrâneo 

Electricidade < 140 140 - 150 150 - 175 > 175  

Outra < 120 120 - 140 140 - 170 > 170  

Total <260 270 - 290 290 - 345 > 345  

Hotel de luxo em 
clima tropical 

Electricidade < 190 190 - 220 220 - 250 > 250  

Outra < 80 80 - 100 100 - 120 > 120  

Total < 270 270 - 320 320 - 370 > 370  

Mid range hotel 

Electricidade n.d. 70-80 80 - 90 > 90  

Outra n.d. 190 - 200 200 -230 > 230  

Total n.d. 260 - 280 280 - 320 > 320  

Small and budget 
hotel 

Electricidade n.d. 60 - 70 70 - 80 > 80  

Outra n.d. 180 - 200 200 - 210 > 210  

Total n.d. 240 - 270 270 - 290 > 290  

C Hotel de luxo com 
ar condicionado 

Electricidade < 130 130 - 220 > 220 - [35] 

 Combustíveis < 330 330 - 500 > 500 -  

 Hotel de luxo Electricidade < 90 90 a 150 > 150 -  

  Combustíveis < 300 300 a 460 > 460 -  

 
Business/Holiday 
hotel 

Electricidade < 80 80 a 140 > 140 -  

 Combustíveis < 260 260 a 400 > 400 -  

 
Smaller hotel 

Electricidade < 80 80 a 120 > 120 -  

 Combustíveis < 240 240 a 360 > 360 -  

 n.d. – não disponível  



 

Anexo 2  IV 

Tabela 2. 2 - Gamas de valores de funcionamento normal e melhor prática para o indicador de consumo energético 

anual por dormida para hotéis europeus vocacionados para férias e negócios, segundo os critérios do Green Globe 

21 de 2003 [7]. 

 

  Funcionamento normal 
(kWh/dormida•ano) 

Melhor prática 
(kWh/dormida•ano) 

D 
Hotéis europeus vocacionados para férias e 

negócios 83 - 133 39 - 61 



 

Anexo 3   V 

Anexo 3 

Tabela 3. 1 – Dados em bruto para o consumo de energia eléctrica para o caso de estudo. A cor foi alterada para possibilitar a distinção entre os valores nulos (a vermelho) e os <0,5 (a 

preto). 

 Iluminação Climatização Equipamento 

Locais 
KWh/m

ês 
€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

Balneário feminino 8 1 91 0 7 0 183 12 2196 1 148 1 0 0 0 0 0 0 

Balneário masculino 4 0 51 0 4 0 183 12 2196 1 148 1 0 0 0 0 0 0 

Bar - Piso 0 627 50 7529 2 594 2 2438 190 29254 8 2277 9 430 32 5159 1 381 1 

cabines telefónicas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa de banho - deficientes 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

casa de banho senhoras 8 1 94 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

casa de banho senhores 8 1 101 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa dos elevadores 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 25 4282 1 294 1 

Copa - Piso -1 11 1 128 0 11 0 0 0 0 0 0 0 164 13 1964 1 154 1 

Corredor  piso 1 a 3 - quartos 1239 83 14863 4 1000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor 2 do piso -1 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor 3 do piso -1 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor 4 8 1 91 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

corredor acesso sala de jogos 20 2 242 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor Balneários 10 1 124 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor das casas de banho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
corredor ligação refeitório 

cozinha 16 1 198 0 16 0 0 0 0 0 0 0 33 2 395 0 27 0 

cozinha 415 35 4982 1 425 2 0 0 0 0 0 0 3892 307 46700 13 3688 14 

Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Despensa 24 2 287 0 23 0 0 0 0 0 0 0 824 55 9893 3 666 3 

Entrada exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entrada Hotel 40 2 476 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Anexo 3  VI 

Tabela 3. 1 – Dados em bruto para o consumo de energia eléctrica para o caso de estudo. A cor foi alterada para possibilitar a distinção entre os valores nulos (a vermelho) e os <0,5 (a 

preto). (Continuação). 

 Iluminação Climatização Equipamento 

Locais 
KWh/m

ês 
€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

escadas clientes -piso 1a3 8 1 95 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Escadas de emergência -Piso 1 a 

3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

escritório 1 47 4 560 0 45 0 172 14 2061 1 167 1 56 5 676 0 55 0 

Exterior hotel 44 3 526 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garagem 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garrafeira 1 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garrafeira de sumos 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 435 32 5223 1 384 2 

hall entrada -1 26 2 316 0 27 0 183 12 2196 1 148 1 6 1 67 0 6 0 

hall entrada recepção 47 3 567 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iluminação Logo frontal/lateral 224 11 2694 1 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavandaria 70 5 836 0 63 0 0 0 0 0 0 0 4235 334 50821 14 4003 16 

Piso Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 5 909 0 61 0 

recepção 630 42 7554 2 508 2 3768 254 45220 13 3046 12 693 47 8313 2 564 2 

refeitório pessoal 13 1 159 0 13 0 0 0 0 0 0 0 12 1 139 0 10 0 

restaurante 838 67 10053 3 799 3 2361 172 28337 8 2065 8 22 1 266 0 18 0 

Sala Arrumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 384 0 31 0 

Sala arrumos 2 0 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sala banquetes 90 8 1080 0 93 0 154 13 1845 1 158 1 21 2 252 0 18 0 

sala de conferencias 46 4 549 0 50 0 240 18 2875 1 215 1 4 0 47 0 4 0 

sala de jogos 41 3 493 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sala de loiça 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sala internet 9 1 110 0 7 0 0 0 0 0 0 0 57 4 686 0 53 0 

Sotão 2 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

suites 52 3 625 0 38 0 53 3 638 0 40 0 21 1 247 0 14 0 

Total quartos ocupados 1257 77 15083 4 919 4 1754 109 21043 6 1304 5 456 29 5469 2 345 1 



 

Anexo 3  VII 

Tabela 3. 1 – Dados em bruto para o consumo de energia eléctrica para o caso de estudo. A cor foi alterada para possibilitar a distinção entre os valores nulos (a vermelho) e os <0,5 (a 

preto). (Continuação). 

 Iluminação Climatização Equipamento 

Locais 
KWh/m

ês 
€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

KWh/m
ês 

€/mê
s 

KWh/an
o 

%Consum
o 

€/an
o 

%Cust
o 

WC feminina 8 1 99 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WC masculina 7 1 82 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona arrumação - Piso quartos 2 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 48 5 576 0 56 0 

Total 5907 417 70879 20 4998 20 11488 810 137860 39 9714 38 11872 903 142470 41 
1083

4 42 



 

Anexo 3 VIII 

Tabela 3. 2 - Dados do consumo de gás propano para o caso de estudo, segundo as facturas de 2008, e conversão 

para unidades de energia. 

Data Quantidade (kg) Custo (€) 

06-02-08 580 711 

05-03-08 715 876 

09-04-08 620 760 

28-05-08 1039 1274 

06-08-08 1379 1738 

10-10-08 1020 1312 

22-10-08 905 1044 

26-11-08 1134 1393 

Total 7392 9108 

Factor de conversão kg:MWh 78  

Energia (MWh) 95  

Energia (kWh) 95165  

Factor de conversão kgep:kWh 0,086  

Energia (kgep) 8184  

Nota: o factor de conversão entre o combustível (kg) e energia (MWh) foi obtido através da empresa 
fornecedora do combustível; o factor de conversão para kgep é o constante no RSECE. 

 

Tabela 3. 3 - Dados do consumo de gasóleo para o caso de estudo, segundo as facturas de 2008, e conversão para 

unidades de energia. 

Data Quantidade (L) Custo (€) 

31-01-2008 810 943 

29-02-2008 666 815 

31-03-2008 1434 1783 

30-04-2008 770 1011 

31-05-2008 1447 2032 

30-06-2008 760 1309 

31-07-2008 769 1282 

31-08-2008 817 1294 

30-09-2008 1580 2005 

31-10-2008 1498 1736 

30-11-2008 741 799 

31-12-2008 1258 1194 

Total 12550 16204 

Factor de conversão L:MWh 100  

Energia (MWh) 125  

Energia (kWh) 125497  

Factor de conversão kgep:kWh 0,086  

Energia (kgep) 10793  

Nota: o factor de conversão entre o combustível (L) e energia (MWh) foi obtido através da empresa 
fornecedora do combustível; o factor de conversão para kgep é o constante no RSECE. 
 



Anexo 3 

Figura 3. 1 – Esquema sugerido pela ADENE para verificação do cumprimento do requisito legal relativo ao IEE para 

edifícios de serviços existentes (cujo projecto de especialidade tenha dado entrada na entidade licenciadora até ao 

dia 4 de Junho de 2006) (adaptado de 

 

Tabela 3. 4 – Dados utilizados para calcular o IEE ponderado para o 

 

Estabelecimento hoteleiro de 3 estrelas ou men

Restaurante 

Cozinha (6h/dia, todos os dias) 

Estacionamento (10h/dia, segunda a sexta)

Lavandaria (6h/dia, segunda a sexta) 

Armazém (7h/dia, todos os dias) 

 
 

Tabela 3. 5 – Dados utilizados para calcular 

 

Consumo (kgep/ano) 

Área (m2) 

Número de dormidas (dormidas/ano) 

IEE (kgep/m2•ano) 

IEE alternativo (kgep/dormida•ano) 

 
 
  

 

Esquema sugerido pela ADENE para verificação do cumprimento do requisito legal relativo ao IEE para 

entes (cujo projecto de especialidade tenha dado entrada na entidade licenciadora até ao 

 [41]). 

Dados utilizados para calcular o IEE ponderado para o caso de estudo. 

IEE Área IEE*Área 

Estabelecimento hoteleiro de 3 estrelas ou menos 35 6321 221222 

170 258 43920 

174 155 27014 

(10h/dia, segunda a sexta) 12 88 1050 

237 56 13201 

15 105 1571 

Dados utilizados para calcular o IEE e o IEE alternativo para o caso de estudo. 

Electricidade Gasóleo Propano

101851 10793 8184 

   

   

17 

5 

 

IX 

 

Esquema sugerido pela ADENE para verificação do cumprimento do requisito legal relativo ao IEE para 

entes (cujo projecto de especialidade tenha dado entrada na entidade licenciadora até ao 

IEE ponderado 

44 

 

 

 

 

 

Propano Total 

120828 

6982 

24896 



 

Anexo 3 X 

Tabela 3. 6 - Dados em bruto para o consumo de energia eléctrica em iluminação após implementação das medidas 

1 a 4 para o caso de estudo. A cor foi alterada para possibilitar a distinção entre os valores nulos (a vermelho) e 

os <0,5 (a preto); alocação do consumo energético às diferentes medidas.  

 
Iluminação - Reduções 

Alocação do consumo às 
diferentes medidas (%) 

Locais KWh/ano %Consumo €/ano %Custo 1 2 3 

Balneário feminino 18 0 1 0 
  

100 

Balneário masculino 10 0 1 0 
  

100 

Bar - Piso 0 4322 1 341 1 50 50 
 cabines telefonicas 1 0 0 0 100 

  Casa de banho - deficientes 1 0 0 0 
  

100 

casa de banho senhoras 19 0 2 0 
  

100 

casa de banho senhores 20 0 2 0 
  

100 

Casa dos elevadores 1 0 0 0 
  

100 

Copa - Piso -1 26 0 2 0 
  

100 

Corredor  piso 1 a 3 - quartos  11601 3 779 3 100 
  Corredor 2 do piso -1 0 0 0 0 

  
100 

Corredor 3 do piso -1 2 0 0 0 
  

100 

Corredor 4 18 0 1 0 
  

100 

corredor acesso sala de jogos 0 0 0 0 
  

100 

Corredor Balneários 25 0 2 0 
  

100 

Corredor das casas de banho 0 0 0 0 
  

100 
corredor ligação refeitorio 
cozinha 40 0 3 0 

  
100 

cozinha 996 0 85 0 
  

100 

Depósitos 0 0 0 0 
  

100 

Despensa 57 0 5 0 
  

100 

Entrada exterior 0 0 0 0 
  

100 

Entrada Hotel 0 0 0 0 
  

100 

escadas clientes-piso 1a3 88 0 7 0 100 
  Escadas de emergência -Piso 1 a 

3 1 0 0 0 100 
  escritorio 1 112 0 9 0 

  
100 

Exterior hotel 160 0 13 0 30 70 
 Garagem 2 0 0 0 

  
100 

Garrafeira 3 0 0 0 
  

100 

Garrafeira de sumos 2 0 0 0 
  

100 

hall entrada -1 240 0 20 0 
  

100 

hall entrada recepção 0 0 0 0 
  

100 

Iluminação Logo frontal/lateral 0 0 0 0 
  

100 

Lavandaria 167 0 13 0 
  

100 

Piso Tecnico 0 0 0 0 
  

100 

recepção 4427 1 298 1 
 

90 10 

refeitorio pessoal 32 0 3 0 
  

100 

restaurante 984 0 78 0 
 

100 
 Sala Arrumos 0 0 0 0 

  
100 

Sala arrumos 5 0 0 0 
  

100 

Sala banquetes 216 0 19 0 
  

100 

sala de conferencias 110 0 10 0 
  

100 

sala de jogos 221 0 17 0 30 70 
 Sala de loiça 2 0 0 0 

  
100 

sala internet 41 0 3 0 40 
 

60 

Sotão 5 0 0 0 
  

100 
 

 



 

Anexo 3 XI 

Tabela 3. 6 - Dados em bruto para o consumo de energia eléctrica em iluminação após implementação das medidas 

1 a 4 para o caso de estudo. A cor foi alterada para possibilitar a distinção entre os valores nulos (a vermelho) e 

os <0,5 (a preto); alocação do consumo energético às diferentes medidas. (Continuação). 

 
Iluminação - Reduções 

Alocação do consumo às 
diferentes medidas (%) 

Locais KWh/ano %Consumo €/ano %Custo 1 2 3 

Quartos e suites 7749 2 472 2 90 
 

10 

wc feminina 20 0 2 0 
  

100 

wc masculina 16 0 1 0 
  

100 

Zona arrumação- Piso quartos 4 0 0 0 
  

100 

Total 31763 9 2191 9 
   

 

Tabela 3. 7 – Dados utilizados para calcular a poupança energética e a redução de custos associados à 

implementação das medidas 5, 6 e 7 face à situação actual. 

Medida 5 

Consumo gasóleo (L) 12550 

Factor de conversão gasóleo GJ:L 0,0356 
Energia (GJ) 446,6 
Factor de conversão propano ton:GJ 0,0216 
Propano sem economizador (ton) 9,6 
Poupança devida ao economizador (%) 12 
Consumo propano com economizador (ton) 8,5 
Custo Gasóleo (€/L) 1,29 
Custo gasóleo (€) 16204 
Custo propano com economizador (€) 10586 
Factor de conversão propano MWh:ton 12,874 

Medida 6 
Produção anual (kWh) 54370 
Factor de conversão gasóleo kWh:L 9,886 

Medida 7 
Produção anual (MWh) 4,64 
Lucro anual de venda à rede (€) 3019 

 

Tabela 3. 8 – Dados utilizados para calcular o IEE e o IEE alternativo para o caso de estudo após a implementação 

das medidas 1 a 7. 

 Electricidade  Propano Total 

Consumo (kgep/ano) 91295  12897 104191 

Área (m2)    6982 

Número de dormidas (dormidas/ano)    24896 

IEE (kgep/m2•ano) 15 

IEE alternativo (kgep/dormida•ano) 4 

 


