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Eficiência energética dos sistemas de iluminação na OesteCIM 

Numa iniciativa conjunta, Comunidade Intermunicipal do Oeste - OesteCIM e a 

OesteSustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, apresentaram ao 

Conselho Executivo da OesteCIM, as primeiras medidas para a mitigação do consumo no 

edifício-sede da OesteCIM. 

A OesteCIM, em parceria com a OesteSustentável, tem vindo a desenvolver projectos de 

eficiência energética na Região Oeste, bem como sensibilizar e divulgar boas práticas, neste 

sentido, foram apresentadas ao Conselho Executivo as medidas propostas para reduzir o 

consumo de energia, tornando o seu edifício um modelo de eficiência. Assim, o Conselho 

Executivo da OesteCIM, reunido no dia 13 de Outubro de 2011, aprovou, por unanimidade, a 

medida de substituição de lâmpadas por outras com tecnologia a LED. 

O consumo de energia com iluminação artificial em edifícios administrativos representa uma 

fatia muito significativa na factura energética. O edifício da OesteCIM, nesta vertente, 

apresenta uma factura anual de aproximadamente 25.000,00 €, correspondente ao consumo 

de 235 MWh. 

Tendo por base o “Estudo das Soluções técnicas para a melhoria da eficiência energética na 

iluminação do edifício da OesteCIM”, realizado pela OesteSustentável, através do qual foi 

realizado o levantamento de iluminação efectuado no edifício, estima-se que a iluminação 

artificial poderá representar um custo anual de aproximadamente 6.000,00€.  

A implementação de medidas de eficiência energética ao nível da iluminação de edifícios pode, 

na maior parte dos casos, reduzir o consumo referente à iluminação em cerca de 40%. No caso 

do edifício da OesteCIM, a melhoria da eficiência nessas áreas com equipamento mais 

eficiente poderá significar uma redução anual (para um mesmo padrão de uso) de 10 GWh, 

aproximadamente, 1.300€ aos valores actuais. 

Com esta intervenção, a OesteCIM, pretende concretizar o objectivo de reduzir custos, reduzir 

consumos energéticos e consequentes emissões de GEE associadas e contribuir para o 



cumprimento dos compromissos estratégicos. Na prática, nesta primeira fase a OesteCIM vai 

começar por substituir 80 de 204 lâmpadas de tecnologia fluorescente do tipo T8 nas diversas 

gamas de potência, por lâmpadas equivalentes e compatíveis com tecnologia a LED, em que as 

poupanças anuais poderão representar perto de 600€ e, seguidamente, vai substituindo as 

restantes, na medida e em função das poupanças geradas pela substituição das primeiras 80 

lâmpadas. 

A medida foi, paralelamente, complementada com uma operação ao nível comportamental 

com os utilizadores correntes, colaboradores da OesteCIM, essencialmente numa perspectiva 

participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


