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1. Motivação: Alterações observadas no clima atual
Temperatura
• Aumento das ondas de calor e dos dias muito
quentes (Tx≥35°C);
• Aumento das noites quentes em todas as estações
do ano, em particular no Verão;
• Diminuição dos dias frios.
Precipitação
• À escala anual, diminuição da precipitação total,
especialmente nos últimos 32 anos, acompanhada
pela diminuição do número de dias muito chuvosos;
• Na Primavera diminuição da precipitação total; No
Outono tendência positiva, com aumento no número
de dias com precipitação.

1. Alterações climáticas: Lisboa

1. Soluções adaptadas: Ex. soluções passivas
Soluções passivas,
Dispositivos eficientes,
…

Pala a 45º, reduziu a temperatura
interior máxima em cerca de 7ºC
em setembro
Armando Pinto

1. Hotéis
• Hotéis são edifícios com elevado
consume de energia e de água
(habitações: 100 to 150 l/p/dia,
3 to 4 kWh/p/dia)
• Parte desse consumo de energia
(climatização, frio) e de água (rega,
piscinas exteriores) é dependente do
clima
• 1 exemplo:
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1. Hotéis
A variabilidade climática e as
situações climáticas
extremas podem afetar o
desempenho dos
empreendimentos turísticos
repercutindo-se na qualidade
e no custo do serviço
prestado.

Fonte: Adaptation to Climate Change in the Tourism
Sector, World Tourism Organization (UNWTO)
Fonte: Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges, 2008 WTO e United Nations Environment Programme

2. Objetivos do Projeto
•

Criar método para avaliar vulnerabilidade
das unidades hoteleiras às AC.

Consumo
Energia

Consumo
de água

Organização

AdaPT AC:T

•

Identificar e disseminar boas práticas do
sector.

Serviço
prestado

Hotel

Clima

•

Capacitar unidades hoteleiras no
desenvolvimento e implementação de
planos de adaptação às AC.
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3. Equipa de investigação e parceiros
Consórcio

Entidades colaborativas

Empresas do setor

LNEC | 9

4. Tarefas e métodos
Alterações
climáticas

• Definição de cenários:
• Projeções do clima
• Cenários socioeconómicos e de interação com a rede
de fornecimento de água e de energia

Divulgação

•
•
•
•

Apreciação e caracterização do uso de energia, água e gestão (questionário)
Auditoria a 9 unidades hoteleiras
Empreendimento
Modelação para apreciar o impacto das AC
Turístico
Identificação e quantificação de indicadores de vulnerabilidade, de eficiência,
identificação de boas práticas e de medidas de melhoria
• Identificação de medidas (tecnológicas/gestionárias) de
Medidas de
mitigação e de adaptação às AC
adaptação e de
• Hierarquização da atratividade das medidas, incluindo
mitigação
componente económica

Capacitação

• Disseminação de resultados e de boas
práticas.
• Capacitação dos técnicos para elaboração de
planos de adaptação e monitorização
• Criação de help desk
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4. Tarefas e métodos: Diversidade das unidades hoteleiras objeto de
auditoria AdaPT AC:T
Nove unidades hoteleiras de 4 ou 5 estrelas:
•
•
•

•

•
•

•

Situadas em Lisboa e no Algarve.
Com data de construção de 1950 a 2014.
Envolvente:
• Janelas vidro simples a janelas atuais.
• Envolvente opaca sem isolamento a soluções atuais.
AVAC: Chillers arrefecidos a ar, chillers arrefecidos a água,
multisplits. Sistemas com recuperação de calor, bancos de
gelo.
Sistemas com coletores solares térmicos e PV.
Água: abastecimento da rede pública, captação própria,
aproveitamento águas pluviais, dessalinização, dispositivos
mais eficientes.
Organização: diferentes rácios pessoal contratado/efetivo,
diferentes estruturas e qualificação de recursos humanos.
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4. Ventilação mecânica
• Avaliação do consumo específico
de ventilação de algumas
unidades de tratamento de ar e
ventiladores de extração.
• Valores médios na classe C,
RECS
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4. Caldeiras
• “Rendimento” de caldeiras

Classe B até 31 dezembro de 2015
Classe A após 31 dezembro de 2015
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4. Chuveiros
• Débito de chuveiros

Hotel
01
01
02
03
03
04
04
05

Dispositivo
Chuveiro fixo de teto sem redutor
Chuveiro fixo de teto com redutor
Chuveiro de mão
Chuveiro de mão sem redutor
Chuveiro de mão com redutor
Chuveiro de mão
Chuveiro fixo de teto
Chuveiro de mão

Caudal (L/min)
20
8.3
20
16.5
7.9
14.5 a 18.3
7.5 a 8.3
16.7

Qduche kWh/PAX = 4.1855 × Vol l × ∆T/3600
Debito
(l/min)
20
15
10
7

t
(min)
6
6
6
6

%AQ/Total

DT (ºC)

60%
60%
60%
60%

35
35
35
35

kWh
térmico
2.9
2.2
1.5
1.0

kWh/0.85
3.4
2.6
1.7
1.2
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http://adapt-act.lnec.pt/
Slides:

Adapt-act@lnec.pt
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