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20% redução emissão gases por  
efeito de estufa, não só CO2;

20% do consumo energético deverá

ser por energias renováveis;

20% redução do consumo geral de
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Eficiência Energética

Porquê?



Os combustíveis fósseis são finitos



Alterações Climáticas



Governo Português responde
Com PNAEE até 2015





Linhas Gerais para Iluminação

- Iluminação Interior



- Escolas e Edifícios do Estado:

Iluminação Eficiente

Linhas Gerais para Iluminação



- Iluminação Residencial
Iluminação Eficiente

Linhas Gerais para Iluminação



PHASE OUT DAS LÂMPADAS
INCANDESCENTES



- Iluminação Pública

Reguladores
De Fluxo



PHASE OUT DAS LÂMPADAS DE MERCÚRIO
SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE VAPOR DE 

SÓDIO ALTA PRESSÃO



50.000 Globos substituídos por Luminárias
mais eficientes



Cumprimento dos requisitos mínimos de 
eficiência energética para novas instalações

Criação de um regulamento único para
IP-EN13201.



Substituição de luminárias e balastros 
electrónicos em luminárias com mais de 10 

anos.





Substituição de lâmpadas incandescentes por leds
em semáforos



A Campanha:



Associações Municipais de
Energia



O que é a eficiência energética
na Iluminação?









Devemo-nos concentrar nas boas 
práticas de iluminação













Atenção aos Custos Operacionais!



Em Portugal entre 40% a 60% da luz 
gasta na Iluminação não resulta

em luz útil.

















CULTURA DE MUITA LUZ
OBSTÁCULOS:





Portaria 454 de Maio de 2001 regulamenta contrato 
de concessão entre Distribuidora e Autarquias.





A energia renovável mais barata
e a mais avançada que temos é a que

poupamos!



Para cumprir a Directiva Europeia 
basta apenas a utilização da

EN-13201 e um Conjunto de Boas 
Práticas.



Contactos:

Alberto Van Zeller
E-mail: vanzeller@indal.pt
Tefefone: 219249790
Fax: 219243075


