
Descubra as ferramentas e metodologias 
para melhorar a eficiência energética do 
seu edifício desportivo. Consulte a área 
FERRAMENTAS ÚTEIS no website do 
projecto: step2sport.eu

Ferramenta de benchmarking
A ferramenta de benchmarking permite que os 
proprietários e gestores de edifícios desportivos avaliem 
o seu desempenho energético actual

benefícios da ferramenta de benchmarking:
Determinar o potencial de melhoria energética do seu 
edifício desportivo
Comparar o desempenho energético do seu edifício 
desportivo com um edifício da mesma tipologia.
Fornecer recomendações de medidas de melhoria de 
eficiência energéticaque podem ser implementadas para 
atingir um Edifício com Necessidades Quase Nulas de Energia 
(NZEB), reduzindo as suas despesas de energia até 60%

PlataForma de aconselhamento
A Plataforma de Aconselhamento é um campo interactivo de 
consulta sobre implementação de medidas de eficiência energética 
em edifícios desportivos. Os especialistas técnicos do projecto 
respondem a perguntas diretamente relacionadas com o tema e 
fornecem informações úteis sobre o conceito NZEB.

Ambas são extremamente fáceis de utilizar!!!
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resultados esperados
Economia de energia: 1.725 MWh/ano (54%)
Produção de energias renováveis: 350 MWh/ano
Economia de CO2: 348 ton/ano
Economia financeira: 86.100 €/ano 

resultados esperados
Economia de energia:
Aquecimento: 75.000 kWh/ano (16%)
Eletricidade: 21.000 kWh/ano (9%)
Economia de CO2: 3 ton/ano
Economia financeira: 6.000 €/ano 

Pavilhão desPortivo Palavolcan
medidas implementadas
1. Renovação da cobertura 
2. Substituição de janelas e acessórios

Piscina municiPal do barreiro
medidas propostas
1. Substituição do sistema de desumidificação da 
    piscina
2. Instalação de uma cobertura isotérmica para a piscina
3. Substituição da iluminação existente por LED
4. Substituição das bombas existentes por outras 
    mais eficientes
5. Instalação de um sistema solar fotovoltaico
6. Renovações na cobertura

Pavilhão desPortivo multiusos 
milen dobrev
medidas implementadas
1. Substituição dos vãos envidraçados e portas em  
    PVC, U≤1,70 W/m²K
2. Isolamento nas paredes exteriores – EPS, F80 mm
3. Isolamento nas paredes interiores – AMF 
    Heradesign, madeira mineral de 80 mm
4. Isolamento na cobertura – AMF, 100 mm 
5. Iluminação LED
6. Bomba de calor ar-ar 

comPlexo desPortivo municiPal la 
bordeta
medidas implementadas
1. Tanque de armazenamento de água quente estratificado
2. Substituição das bombas existentes por outras 
    mais eficientes
3. Substituição da caldeira existente por uma caldeira 
    de condensação
4. Substituição das lâmpadas de iodetos metálicos por LED
5. Programação de relógios para desligar as luzes 
    no período da noite 
6. Sensores de ocupação e iluminação nos balneários 
    e corredores
7. Balanço hidráulico do sistema solar térmico existente

comPlexo desPortivo saF uab
medidas implementadas
Caldeira de biomassa de 500 kW

bulgária espanhaitália Portugal

grécia
Polónia

suécia Piscina de nea smyrni
medidas propostas
1.  Instalação de uma unidade de cogeração com 385 kWe
2.  Instalação de Sistema de Gestão de Energia
3.  Substituição da actual caldeira de gás natural e 
      componentes 
4.  Instalação de novas bombas com inversores 
5.  Instalação de placas de policarbonato com várias 
     camadas
6.  Substituição do isolamento da cobertura
7.  Isolamento de 5cm nas paredes
8.  Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED
9.  Instalação de baterias de condensadores de 50 KVAr

centro desPortivo e recriativo 
stalowa wola
medidas propostas
1. Termo-modernização das paredes da cave e piso 0
2. Termo-modernização das paredes exteriores
3. Termo-modernização das coberturas
4. Termo-modernização das coberturas ventiladas
5. Substituição dos vãos envidraçados 
6. Instalação de um sistema solar térmico com 240 painéis
7. Instalação de um sistema de recuperação de calor
8. Instalação de um sistema de aquecimento
9. Instalação de um sistema solar fotovoltaico de 28 kWp
10. Substituição da iluminação existente por LED
11. Instalação de um sistema de ventilação mecânico 

Piscina de Örkelljunga
medidas propostas
1. Três novos sistemas de ventilação mais eficientes
2.  Instalação de sistema solar térmico para produção 
     de águas quentes sanitárias e aquecimento da 
     água da piscina
3.  Substituição da iluminação existente por LED e T5 
     com sensores de luminosidade

resultados esperados
Produção de energias renováveis: 1.178 
MWh/ano (61% das necessidades 
energéticas são cobertas por energias 
renováveis)
Economia de CO2: 218 ton/ano
Economia financeira: 21.500 €/ano 

resultados
obtidos
Economia de energia: 
62.882 kWh/ano (25,9%)
Economia de CO2: 51,5 
ton/ano
Economia financeira: 
5.660 €/ano

resultados
obtidos
Economia de energia:
9.742 kWh/ano (41%)
Economia financeira:
3.200 €/ano (56%)
Economia de CO2:
11,4 ton/ano

resultados esperados
Economia de energia: 
295.543 kWh/ano (54%)
Economia de CO2:
46 ton/ano
Economia financeira:
36.555 €/ano 

resultados esperados
Economia de energia: 1.807.925 kWh/ano (64%)
Economia de CO2: 375 ton/ano
Economia financeira: 229.452 €/ano 

resultados obtidos
Economia de energia: 
308.800 kWh/ano (22%)
Economia de CO2:
74 ton/ano
Economia financeira: 
22.000 €/ano 


