
Todos podemos colaborar de forma concreta  para 

a implementação de medidas de melhoria de 

Eficiência Energética.

Uma mudança efetiva de comportamentos na 

forma como consumimos energia elétrica pode ser 

decisiva!

Utilizar a energia com eficiência reduz custos e 

preserva o Ambiente.

As IPSS revelam-se fulcrais do ponto de vista social, 

pelo que a sua vitalidade e militância podem ser 

maximizados com a  adoção de atitudes, compor-

tamentos e práticas mais eficientes no consumo de 

energia. O reconhecimento e implementação de 

medidas e práticas de Eficiência Energética diária 

nestas instituições é o ponto-chave para uma 

conduta sustentável. 

www.piee-ipss.pt

Inscreva a sua IPSS  e estará não só a benefi-
ciar  a sua instituição, como a contribuir para 
a minimização dos impactes ambientais asso-
ciados.

Usufruir o mesmo, pagando menos!

Aberto a todas as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) associadas da 

Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade (CNIS) no Continente e  

Região Autónoma da Madeira.

PIEE IPSS
Programa Integrado 

de Eficiência Energética 
para as IPSS

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo de Energia Elétrica, aprovado pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos.

CONTACTOS

info@piee-ipss.pt  ·  www.piee-ipss.pt

PARCEIRO



AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O nível de emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) para a atmosfera atingiu números alarman-

tes e a subida da temperatura média do planeta é 

a prova disso. 

A satisfação das necessidades energéticas dos 

consumidores portugueses continua a ser assegura-

da, em grande parte pela queima de combustíveis 

fósseis, com a consequente emissão de GEE. 

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A resposta a estes desafios exige Eficiência Energé-

tica, cujo objetivo passa por “usufruir o mesmo 

gastando menos”.

Um menor consumo de energia implica um menor 

impacte ao nível das emissões de GEE, uma vez 

que as fontes tradicionais de energia são responsá-

veis pelas mesmas.

O PROGRAMA INTEGRADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NAS IPSS (PIEE IPSS)

Pretendemos que os CIE das IPSS sejam os líderes, os 

embaixadores desta causa, e que proponham 

exemplos de boas práticas junto da direção, cola-

boradores, utentes e respetivas famílias.

O Programa Integrado de Eficiência Energética 

para as IPSS (PIEE IPSS) é um projeto que pretende 

encaminhar as Instituições Particulares de Solida-

riedade Social (IPSS) para a Eficiência Energética.

O objetivo principal do programa é sensibilizar e 

capacitar os colaboradores  e utentes das IPSS 

para a temática da Eficiência Energética, através 

da criação de uma rede de Coordenadores 

Internos de Energia (CIE) capacitados para melho-

rar a eficiência energética do património das IPSS.

O programa prevê igualmente uma intervenção 

de caráter técnico nas IPSS selecionadas. 

Procura-se, deste modo, alterar atitudes e com-

portamentos a favor da responsabilidade e cons-

ciência ambiental face ao consumo de energia 

elétrica.

As IPSS que apresentem um melhor projeto e meto-

dologia exequível para a implementação de medi-

das técnicas concretas (tangíveis e intangíveis) 

serão distinguidas no final da concretização do 

mesmo.

FUNCIONAMENTO DO PIEE IPSS

Poderão inscrever-se todas as IPSS, associadas da 

CNIS, localizadas no território continental e na 

Região Autónoma da Madeira.

A inscrições estarão abertas de 25 de janeiro a 15 

de fevereiro.

O PIEE IPSS será desenvolvido em três fases:

Fase I: 

As IPSS inscritas nomearão um CIE que será desta-

cado para as Sessões de Capacitação. Será 

desenvolvida uma ação formativa para todos os 

colaboradores das IPSS, organizada pelos CIE, que 

terá como base um Manual de Boas Práticas dispo-

nibilizado para o efeito.

·····

Fase II: 

Serão selecionadas 50 IPSS que desenvolverão 

estudos e levantamentos energéticos, geridos 

diretamente pelos CIE de cada IPSS e apoiados 

pela equipa técnica do projeto.

·····

Fase III: 

As 5  IPSS que apresentarem os melhores projetos  

para o desenvolvimento de medidas, de âmbito 

comportamental, pedagógico e de sensibilização, 

com contribuição direta para o aumento da 

Eficiência Energética e para a redução da fatura 

de energia elétrica, serão premiadas com uma 

auditoria ao nível dos consumos de eletricidade e 

com medidas de melhoria que promovam a 

Eficiência Energética das instalações.


