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O projeto “A Sua Casa a Sua Ener-

gia ” é uma iniciativa de referência 

nacional na promoção da efi ciên-

cia energética no setor residencial 

que visa contribuir para identifi car 

os comportamentos dos cidadãos 

que mais infl uenciam os consumos 

energéticos nas habitações portu-

guesas. 

A prioridade é apoiar as famílias 

portuguesas, residentes em qual-

quer ponto do território nacional, a 

terem um consumo de energia mais 

efi ciente e, assim, contribuir para a 

redução da sua fatura energética. 

Pretende-se com a iniciativa in-

centivar o consumo responsável de 

energia, demonstrando que para tal 

não é necessário afetar os padrões 

de qualidade de vida e o nível de 

conforto nas nossas habitações. 

COMO FUNCIONA? 

Todos os participantes no “A Sua 

Casa a Sua Energia ”, receberão 

acompanhamento especializado 

por parte de uma equipa técnica, 

o que permitirá, mensalmente, re-

ceber um relatório com medidas de 

efi ciência energética desenhadas es-

pecifi camente para cada habitação 

aderente. 

Esse relatório individualizado re-

sulta da análise dos dados e infor-

mações recolhidas junto dos par-

ticipantes (ex: dados de consumo 

energético, informações sobre a 

habitação, informações do Certifi -

cado Energético da habitação, etc.). 

Com base nestas informações são 

identifi cadas medidas de efi ciência 

energética específi cas ao contexto 

de cada família, sendo as mesmas 

convidadas a implementá-las com 

o apoio da equipa do projeto que 

acompanha e quantifi ca as poupan-

ças alcançadas. 

Adicionalmente, o projeto dispo-

nibilizará uma plataforma online, 

Projeto “A Sua Casa a Sua Energia” 
convida 2.000 famílias a participarem

onde o participante encontra um 

conjunto de medidas simples e efi ca-

zes que contribuirão para a redução 

da fatura energética. Neste portal são 

ainda registados os dados históricos 

de consumo de cada participante, 

bem como a sua evolução no perfi l 

de consumo ao longo do projecto, 

podendo comparar o seu consumo 

energético com o dos demais parti-

cipantes com agregados familiares 

similares ao seu. 

“A Sua Casa a Sua Energia” é fi -

nanciado no âmbito do Plano de 

Promoção da Efi ciência no Consu-

mo de energia elétrica aprovado pe-

la ERSE- Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos que benefi cia 

da oportunidade para colocar em 

prática a experiência e competência 

de uma equipa altamente qualifi cada 

composta pelos seguintes parceiros: 

o IST-Instituto Superior Técnico (Co-

ordenador), a ADENE – Agência para 

a Energia, a ISA - Intelligent Sensing 

Anywhere e a Portugal Telecom.

COMO PARTICIPAR?

O projeto está a convidar 2000 fa-

mílias a participarem, bastando pa-

ra isso que se inscrevam a partir de 

Outubro através do site http://casa-

energia.pt. 

O projeto visa contribuir para identificar os comportamentos dos cidadãos que mais 
influenciam os consumos energéticos nas habitações portuguesas.
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