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Lares de acolhimento de jovens podem gastar menos luz com projecto sobre
eficiência
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Lisboa, 09 out (Lusa) - Um projeto da Inteli e do Instituto Superior Técnico vai permitir a 40
instituições de acolhimento de crianças e jovens reduzir o custo com eletricidade através do aumento
da eficiência, conseguido com novos comportamentos e mudanças nos edifícios. Resultado de uma
parceria com a Entreajuda, que apoiou nos contactos com as instituições, o projeto "Crescer com
Eficiência" recebeu 56 candidaturas e escolheu 40, com 892 jovens até aos 21 anos, distribuídas pelo
país (continente), principalmente na região de Lisboa (10) e Porto (sete), mas também na área de
Coimbra, Aveiro, Guarda, Covilhã, Castelo Branco ou Viseu. "O objetivo é que, no final dos dois anos
do projeto, se consiga reduzir a fatura elétrica de 40 lares", disse hoje à agência Lusa a coordenadora
do projeto da parte da Inteli, explicando que a opção por sensbilizar crianças e jovens se deve ao
facto de serem eles que, no futuro, vão ter o papel decisivo nos consumos de energia. Por isso, é
importante "dar-lhes já instrumentos e conceitos sobre como consumir menos energia, sem
prejudicarem o seu conforto", frisou Gisela Mendes. Os jovens vão receber um conjunto de desafios
pedagógicos relacionados com a eficiência energética, ajustados às suas idades, e a Inteli vai enviar
para cada lar os materiais necessários para o seu cumprimento. As instituições que corresponderem às
"missões" recebem "prémios" como um computador portátil, uma playstation ou cheques-livro.
Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST) vão visitar cada um dos 40 lares de acolhimento para
realizar auditorias energéticas e determinar o perfil de consumo de eletricidade, o que depende de
fatores tão diversos como a idade e características do edifício, o isolamento térmico ou os
equipamentos existentes. A avaliação dos indicadores recolhidos vai permitir a elaboração de um
relatório a propor medidas, como colocação de janelas, com preço e tempo de amortização do
investimento, ou de alterações de comportamento que podem reduzir o consumo. As 20 entidades que
apresentarem os piores eletrodomésticos, em termos de gasto, vão receber frigoríficos ou máquinas
de lavar de classe energética superior, ou seja, dos mais eficientes. Gisela Mendes explicou que a
limitação financeira do projeto não permite contribuir para as mudanças no edifício, que terão de ser
custeadas pelo lar, se os seus responsáveis decidirem seguir as indicações da avaliação energética. A
informação envolvida no projeto e o resultado dos desafios vão estar disponíveis e todas as outras
instituições podem utilizá-los para melhorar a sua eficiência energética. O programa, que abrangeu 25
lares de infância e juventude e 15 centros de acolhimento e decorre até final de 2015, resulta de uma
candidatura ao Plano de Promoção da Eficiência no Consumo, da entidade reguladora dos serviços
energéticos (ERSE). EA // SO Lusa/Fim
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