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Introdução: objetivos e atividades principais

A PrioritEE PLUS pretende melhorar, através da cooperação 

transnacional, as capacidades das autoridades públicas na 

gestão energética dos Edifícios Públicos e no planeamento 

energético local sustentável. 

O objetivo geral é incentivar a utilização de 
instrumentos analíticos para apoiar a tomada 
de decisões e a implementação de soluções 
técnicas economicamente viáveis e replicáveis 
nos vários territórios da Europa Mediterrânica.
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CNR-IMAA, Itália

Universidade de Saragoça, Espanha

Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, Portugal

NOVA University of Lisbon, Portugal

Município de Narni, 
Itália
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Federação Aragonesa de Municípios e 
Províncias, Espanha
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Entidades Públicas

Introdução, consórcio



Contexto de Politicas

• Contexto Nacional:

• ECOP.AP 2030 (www.ecoap.pt/)

• SCE - Sistema de Certificação Energética dos Edifícios

• RNC2050 - Roteiro para a neutralidade carbónica Portugal 2050 (Julho 2019)

• PNEC – Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (Dezembro 2019)

• ELPRE - Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 2050

(Fevereiro de 2021)

• PRR - Plano Nacional de Resiliência e Recuperação (Abril 2021)

• Contexto regional e local

• Planos Municipais e Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas

• PAESCs - Planos ação de energia sustentável e clima



PrioritEE PLUS 

Casos de Estudo



CASOS de ESTUDO

Parceiro: LNEG (#4 edifícios)

Parceiros Associados 
– Areana Tejo (Agência Regional) (#24 edifícios)
- Município da Arruda dos Vinhos (#11 edifícios)
- ENA (Agência Regional) 
- RNAE (Rede de Agências de Energia e Ambiente)
- CIMLT (Comunidade Intermunicipal)



Caso de Estudo
LNEG

• #4 edifícios em análise (tipologia de escritórios).

• Campus de São Mamede de Infesta, Campus de Aljustrel,

Campus de Alfragide, Edifício Solar XX

• Desempenho Energético dos Edifícios variam de classe D a

A+.

(nenhum dado disponível)



• Assinou o Pacto dos Autarcas em 2010 com o PAES entregue em 2015.

• #11 edifícios a serem analisados (centros escolares, paços do concelho, loja

cidadão).

• Desempenho Energético dos Edifícios variam entre classe B e C.

Caso de Estudo
Arruda dos Vinhos



• #24 edifícios a serem analisados de 6 municípios da região

• Desempenho Energético dos edifícios variam entre A e D.

Caso de Estudo
Areana Tejo

(#15 municípios)



Edifícios Analisados

Tipologia de Edifício Número
Edifícios de Escritórios 6

Edifícios Educacionais 6

Instalações Desportivas 6

Piscinas 5
Edifícios Culturais 7

Edifícios de Serviços 4
Outras Tipologias 5



Ferramenta de apoio à decisão 
(PrioritEE DST)



> Descrição e Objetivos

• A Ferramenta de Apoio à Decisão é uma aplicação online
desenvolvida no âmbito do projeto Interreg MED PrioritEE (2017-
2019), melhorada e testada para outras regiões no PrioritEE PLUS.

• Objetivo
• Apoiar as autoridades locais e regionais na avaliação rápida e

simplificada do potencial de poupança energética e financeira,
através da aplicação de medidas de eficiência energética (e
integração de fontes de energia renovável) em edifícios
públicos.



> Introdução, atualização

• Melhoria da Interface 

• Novas contas de utilizador: diferentes tipos de acesso

• Atualização da base de dados DST

– Verificação e atualização dos dados técnicos, financeiros e climáticos 

• Traduções EN – PT

– Atualização e revisão das traduções para português, espanhol e italiano;

– Atualização e tradução do material de apoio (10 Tutoriais);

– Edição interativa de traduções diretamente no DST (para utilizadores administradores) 

• Mais detalhe na introdução dos edifícios na ferramenta 

• Resultados finais em MS Word (possibilidade de exportar relatório)

Do PrioritEE para o PrioritEE PLUS 



> DST - Melhoria da Interface 

More info



> DST - Melhoria da Interface 



> DST - Melhoria da Interface 



> Registo

• Link para a PrioritEE DST

http://dst.thorium.software

• Registo
– Utilizadores selecionam o país

– Todos os novos utilizadores são definidos 
como utilizadores regulares

– A informação adicional pode ser 
introduzida por administradores do país 
(FCT NOVA em Portugal) ou REGEA 
(Croácia)

Selecione o país

http://dst.thorium.software/


> DST –Regiões

Verificação e atualização dos dados técnicos, financeiros e climáticos 

Para melhorar a precisão dos resultados do cálculo, todos os 
parceiros do Projeto modificaram e atualizaram a base de 
dados nacional dos seus respetivos países. 

Nível Nacional

Para obter resultados mais específicos, foi prevista a 
possibilidade de inserir dados médios regionais e/ou 
municipais. Desta forma, os utilizadores têm a 
possibilidade de selecionar qual o conjunto de dados que 
pretendem utilizar no cálculo para melhor caracterizar a 
área geográfica em que se encontram os edifícios. 

Nível Regional e Municipal



> DST – Base de Dados



> DST – Base de Dados



PrioritEE DST

Estrutura



Página inicial

> Estrutura

- Fornece um resumo 
dos principais 
parâmetros 
inseridos para todos 
os edifícios

- Mostra dados da 
situação atual

- Valores após as 
intervenções estão 
incluídos na parte 
dedicada ao 
benchmarking

- Mapa 



> Estrutura

Visualização da lista dos 
edifícios

Introduzir novo edifício



> Estrutura

Benchmarking: (1) seleção dos edifícios, (2) valores totais, KPI, medidas, (3) 
comparação dos resultados

1



2

> Estrutura



> Estrutura
3



PrioritEE DST

Edifício – visão geral



> Visão geral

Visualizar o edifício



Edifício – visão geral
VISÃO GERAL

Informação básica

Localização, mapa

Informação sobre o 
Certificado Energético

Resumo da caracterização 
dos componentes 
construtivos

Resumo da caracterização 
dos sistemas do edifício



Edifício – estado atual ESTADO ATUAL

Perdas de energia (atraves 
dos componentes 
construtivos)

Consumos por vector de 
energia

Indicadores de 
desempenho (KPI) por 
vector de energia

Graficos: perdas de energia 
e consumos, custos, 
emissões CO2



Edifício – medidas



Edifício – medidas

RENOVADO

Cenários de referência 
(estado atual) e cenários de 
renovação relativamente as 
perdas e consumos

Comparação KPI (ref.e 
renovado)



PrioritEE DST

O potencial da DST através dos 
resultados



A ferramenta DST permite uma análise energética simplificada do desempenho energético
dos edifícios públicos, para qualquer tipologia. Esta análise inclui o desempenho energético
do edifícios antes de reabilitação e após reabilitação, tendo em consideração três níveis para
cada medida de melhoria (baixo, médio e alto).

Os resultados da ferramenta podem contribuir para atualização/desenvolvimento de planos
de eficiência energética locais, na administração pública, seguindo o seguinte procedimento,
passos para implementação:

Ø Identificação e caracterização do parque edificado público;

Ø Identificação e validação do nível e qualidade da informação disponível através dos
Certificados Energéticos, relatórios de auditoria, projetos existentes, bases de dados;

Ø Utilização da ferramenta, para identificação do soluções de melhoria possíveis;

Ø Definição de critérios e seleção das medidas;

Ø Análise e tomada de decisão, priorização das ações em função de custos e benefícios;

Ø Metas e implementação nos Planos Energéticos Locais.

O papel da DSTool na definição de planos de eficiência energética



> Exportar resultados para MS Word
Edifício individual e benchmarking

Relatórios



> Tutoriais

• Os Tutoriais visam a partilha de conhecimento dos parceiros do 
projeto PrioritEE Plus relativos à ferramenta de apoio à decisão (DST) 

• O principal objetivo é explicar (em detalhe) como usar a aplicação 
DST 

• Os tutoriais foram ajustados para cada país em cooperação com os 
administradores do país.

• Os administradores do país podem carregar documentos PPT, 
bem como inserir links para tutoriais de vídeo 

• Os tutoriais estão separados em várias partes

• Introdução

• Página inicial - Mapa

• Características do edifício individual

• Assistente de "Adicionar novo edifício"

• Benchmarking

• Exportar relatórios para o Word

• Tutoriais

• Secção de Administração

• Próximos passos no desenvolvimento 
da DST

Material de apoio



> Tutoriais



Obrigado pela atenção!

João Pedro Gouveia (jplg@fct.unl.pt)

29 Abril de 2022

https://prioritee.interreg-med.eu/


