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1 – Introdução

Projeto AdaPT AC:T
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Objetivos do Projeto AdaPT AC:T

• Criar método integrado para avaliar 

vulnerabilidade das unidades 

hoteleiras às AC.

• Identificar e disseminar boas práticas 

do sector

• Capacitar unidades hoteleiras no 

desenvolvimento e  implementação de 

planos de adaptação às AC
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Equipa de investigação e parceiros
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Hotéis

• Técnicos dos hotéis
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Tarefas e métodos
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Alterações 
climáticas

• Definição de cenários:

• Projeções do clima

• Cenários socioeconómicos e de interação com a rede 
de fornecimento de água e de energia

Empreendimento 
Turístico

• Apreciação e caracterização do uso de energia, água e gestão

• Auditoria a 9 unidades hoteleiras

• Modelação para apreciar o impacto das AC

• Identificação e quantificação de indicadores de vulnerabilidade, de eficiência, 
identificação de boas práticas e de medidas de melhoria

Medidas de 
adaptação e de 

mitigação

• Identificação de medidas (tecnológicas/gestionárias) de 
mitigação e de adaptação às AC

• Hierarquização da atratividade das medidas, incluindo 
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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u
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Data: março de 2015 a dezembro de 2016



Hotel AdaPT

• Hotel AdaPT é um hotel virtual em 

tudo semelhante ao real mas que 

dispõe de soluções de excelência 

ambiental (baseadas nas boas 

práticas dos hotéis auditados, nas 

melhores práticas do setor e 

EMAS)

• Análise da vulnerabilidade 

efetuada por comparação dos 

hotéis reais face ao hotel AdaPT
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Hotel
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Indicador AdaPT
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𝐼𝐴𝑑𝑎𝑃𝑇 = 0.2𝐼𝐺 + 0.2𝐼𝐶 + 0.2𝐼𝑃 + 0.25𝐼𝐸 + 0.15𝐼𝑊 
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Método AdaPT AC:T

Aplicação 

Hotel Adaptation Tracker - HAT
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• Ferramenta de apoio à decisão na gestão da adaptação

• Ferramenta de apoio à gestão de recursos e identificação de medidas de melhoria
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Aplicação 

Hotel Adaptation Tracker - HAT



Descrição dos hotéis, sistemas, espaços e ocupação-Modelo
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1 - Gestão
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Critério Ponderação Valor

Sim Não

Política de gestão ambiental, de energia ou de água 10%

1. Existência de política de gestão ambiental, de energia ou de água 10% 5 1

Gestão ambiental: vertentes energia e água: 80%

2. Auditorias ou diagnósticos de energia ou hídricas nos últimos 3 anos 10% 5 1

3. Inspeção anual aos sistemas energéticos e hídricos 15% 5 1

4. Plano de adaptação e identificação de medidas de adaptação 10% 5 1

5. Sistema de monitorização de consumos de energia e de água (manual/automático), deteção de fugas de água e

benchmarks: Monitorização dos contadores globais com periodicidade pelo menos diária e comparação com

benchmarks, reportando indicadores por pernoita, por refeição, por kg de roupa lavada, por m2 de construção e por m2

de área climatizada

10% 5 1

6. Sistema de monitorização de consumos de energia e de água (manual/automático), deteção de fugas de água e

benchmarks: Monitorização dos principais centros de consumo (submedição) com periodicidade pelo menos semanal e

comparação com benchmarks (cozinhas, lavandarias, caldeiras, aquecimento, arrefecimento, ventilação e bombagem),

reportando indicadores por pernoita, por refeição, por kg de roupa lavada, por m2 de construção e por m2 de área

climatizada

15% 5 1

7. Plano de manutenção das instalações e registo das intervenções 5% 5 1

8. Plano de gestão de gases fluorados 5% 5 1

9. Informação aos clientes sobre uso eficiente de recursos e das tecnologias disponíveis no edifício 5% 5 1

10. Sistema de gestão ambiental ou de energia certificado (EMAS, ISO 16000, ISO 50000) 5% 5 1

Plano de formação dos funcionários. 10%

11. Plano de formação dos funcionários, incluindo aspetos de eficiência de gestão ambiental, se energia e de água 10% 5 1



1 - Gestão

• Média IG de 2.6, melhor 4.2
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2 - Conforto
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Critério Ponderação Valor

Sim Não

1. Condições ambientais monitorizadas satisfazem aos requisitos de conforto térmico 10% 5 1

2. Resultados satisfatórios no último ano na avaliação de indicadores da qualidade do ar

interior, da Legionella e da qualidade da água reutilizada

10% 5 1

3. Nível de iluminância satisfatório em pontos representativos 10% 5 1

4. Condições satisfatórias de pressão no sistema de distribuição de água quente e de água

fria

10% 5 1

5. Condições satisfatórias de temperatura no sistema de distribuição de água quente 10% 5 1

6. Dispositivos de comando de controlo da climatização acessíveis nos espaços 10% 5 1

7. Sistema de iluminação com comandos acessíveis e controlo inteligente baseado no

movimento, na luz natural e em dispositivos de temporização

10% 5 1

8. Janelas e sombreamentos atuáveis pelo utilizador 10% 5 1

9. Avaliação das condições de conforto (térmico, luminoso, qualidade do ar e acústico) nos

questionários de avaliação do grau de satisfação da estadia dos clientes inferior a 20%

de insatisfeitos

20% 5 1



2 - Conforto

• Média IC de 3.3, melhor 3.8
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Não avaliada regularmente



3 - Comportamento solar passivo: Output HAT
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Critério Indicador Ponderação Valor

5 4 3 2 1

Isolamento térmico da envolvente dos espaços climatizados Ip isolamento 10% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Proteção solar dos vãos envidraçados no verão Ip sombreamento 20% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Potencial de captação de ganhos solares no inverno Ip sol 10% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Potencial de ventilação natural Ip ventilação natural 20% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Inércia térmica Ip inércia térmica 10% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Iluminação natural Ip iluminação natural 15% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Espaços verdes Ip espaços verdes 5% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Cobertura ajardinada Ip cobertura ajardinada 5% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Materiais Ip materiais 2.5% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75

Adaptabilidade Ip adaptabilidade 2.5% ≤1.0
1.00 a 

1.25

1.25 a 

1.50

1.50 a 

1.75
>1.75



3 - Comportamento solar passivo: Output HAT

• Média IP de 2.6, melhor 3.2
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3 - Comportamento solar passivo (construção)
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Apreciação da relação entre a combinação dos indicadores e a percentagem de temperatura 

excessiva para o cenário 2095 RCP8.5



4-Energia e 5-Água

• Categorias energia e água obtidas 

com base na comparação do 

desempenho dos hotéis face ao 

hotel AdaPT.

• Efetuada simulação com os dados 

do hotel, ocupação e dados 

climáticos, para validar modelo e 

depois com as soluções AdaPT

• Hotel AdaPT baseia-se nas 

soluções de excelência ambiental 

(EMAS, nas melhores práticas do 

setor e nas boas práticas dos 

hotéis auditados)
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Energia e Água
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Gás 790

Eletricidade 1020

Água 266

780

993

256

148

735

99



Energia e Água
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Energia e Água
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Energia e Água
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Plano de Adaptação
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Indicador AdaPT
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Indicador AdaPT AC:T: nove casos de estudo
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Seguimento do desempenho do hotel: Input de dados
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Conclusões

Hotéis apresentam consumos específicos elevados:

• Consumo médio dos 9 hotéis do projeto (Lisboa e Algarve) 10 a 100 kWhep/PAX e 50 a 2000l/PAX

• Consumo médio habitação 3 a 4 kWhep/p.n e 100 a 150 l/p.n.

• Média cidadão europeu: 20 kgCO2/dia; Portugal 13 kg/CO2/dia
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Consumos específicos medidos no verão de 2015

Valor médio do consumo de energia e de 

água por dormida, durante a auditoria
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Valor médio dos custos de energia e de 

água por dormida, durante a auditoria



Conclusões

Hotel Adaptation Tracker destina-se a ser:

• Repositório centralizado e normalizado da informação do hotel

• Modelo previsional

• Plano estratégico de Adaptação

• Avaliação da vulnerabilidade às alterações do clima - Indicador AdaPT

• Dashbord para a gestão
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Método AdaPT AC:T
Método de avaliação AdaPT AC:T
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