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1.0 Introducão  

 

O Centro da CEDEAO para as Energias Renováveis e Eficiência Energética (ECREEE), no 

âmbito do seu Programa de Capacitação dos Recursos Humanos, em colaboração com o 

Programa para a Eficiência Energética, o Programa para Desenvolvimento e 

Financiamento de Projetos e o Programa da CEDEAO para Integração da dimensão Género 

no Acesso à Energia, está organizando uma ação de formação em Auditoria Energética em 

Edifícios, de 8 a 12 de Dezembro de 2015, em Praia, Cabo Verde.  

Destinado aos setores público e privado, esta iniciativa tem com objetivo suportar o 

desenvolvimento do mercado da eficiência energética na região da CEDEAO, 

particularmente em auditoria energética em edifícios, um dos pilares de promoção da 

eficiência energética em edifícios. 

O primeiro de uma série de ações de formação para suportar o desenvolvimento do 

Mercado da Eficiência Energética, a iniciativa vem no contexto da baixa performance 

energética dos edifícios na região e da inexistência de instrumentos apropriados para 

suportar a adoção de medidas e tecnologias de eficiência energética. 

Edifícios consomem em media cerca de um terço da energia global, sendo 

consideravelmente maior em cidades Africana. Tento em conta que edifícios são 

infrastruturas de longa duração, a performance energética dos mesmos terá um impacto 

de longa duração no consumo de energia. Técnicas de eficiência energética podem e 

devem ser promovidas nas praticas construtivas locais e em todas as economias, por 

forma a que as construções nas áreas de expansão urbana usem cada vez mais práticas 

que favoreçam a utilização de iluminação, equipamentos de cozinha e de água quente que 

utilizem o mínimo de energia necessário. 

Atendendo a estas circunstâncias, espera-se com a presente iniciativa, o aumento do 

número de técnicos e empresários locais com o devido conhecimento para conduzir 

auditorias energéticas em edifícios comerciais e residenciais em países da CEDEAO, 

contribuindo assim para a criação de um mercado de eficiência energética e para os 

objetivos preconizados no documento de Política da CEDEAO para a Eficiência Energética.  

2.0 Contexto 
 

Os sistemas energéticos na Africa Ocidental vem registando desafios relacionados com o 

acesso à energia, segurança energética e degradação ambiental (nomeadamente devido a 

desflorestação e mudanças climáticas) Durante os últimos anos a Região da CEDEAO 

registou uma crise energética com impacto direto no seu desenvolvimento socio-

económico, afetando particularmente as populações mais pobres. As razões para a crise 

são várias: crises políticas; rápido aumento da demanda de energia; escalada do preço dos 
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combustíveis; Custos elevados de produção de energia e das tarifas; baixo investimento no 

sector energético; reformas muito lentas do sector.   

Existe um crescente reconhecimento de que as economias ligadas a medidas de eficiência 

energética são muito favoráveis e que existe um vasto potencial para ações de grande e 

pequena dimensão, com períodos de retorno do investimento muito baixos. Efetivamente 

constata-se que existe a vontade política ao mais alto nível para suportar ações neste 

sentido, como ficou demonstrado pelo mandato da Comissão da CEDEAO e da UEMOA 

para a criação do um Programa de Eficiência Energética, e pela decisão dos Chefes de 

Estado da CEDEAO para a criação do ECREEE como uma agência especializada para a 

promoção das Eficiência Energética, bem assim, das Energias Renováveis.  

Os Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, durante a sua 43ª Sessão Ordinária de 17 e 

18 de Julho de 2013 em Abuja, Nigéria, reforçaram o seu engajamento com a provisão de 

um serviço de energia sustentável para a CEDEAO, através da adoção do documento de 

Política para as Eficiência Energética na CEDEAO (EEEP), tendo como objetivo, 

implementar medidas conducentes à libertação de até 2000 MW de capacidade de 

produção de eletricidade já instalada até 2020. 

Para se atingir os objetivos preconizados pelo documento de Política da CEDEAO para a 

Eficiência Energética, várias iniciativas emblemáticas e medidas transversais foram 

estabelecidas. De entre as iniciativas transversais, a auditoria enérgica é uma das 

atividades principais.  

3.0  Objetivos da Ação de Formação  
 

Os objetivos principais da ação de formação são:  

 Capacitar e/ou reforçar a capacidade de atores públicos e privados em questões 

técnicas, económicas e políticas referentes à implementação de auditorias 

energéticas em edifícios;  

 Suportar a criação de um mercado regional para a eficiência energética, através da 

criação de uma rede regional de especialistas em eficiência energética.  

 

Especificamente, através de uma combinação de teoria com prática manual, a formação 

será direcionada para facultar aos participantes os instrumentos práticos necessários 

para:   

 Avaliação de sistemas de iluminação, aquecimento e ventilação e ar condicionado 

(AVAC).   

 Avaliação dos consumos e de sistemas de conservação de água.  

 Avaliação do comportamento energético dos edifícios; 

 Avaliação do isolamento dos edifícios e tópicos relacionados.  
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Complementarmente, a formação irá: 

 Disponibilizar informações quanto às melhores tecnologias disponíveis para 

implementação de auditorias energéticas;   

 Demonstrar a viabilidade comercial da promoção da eficiência energética em 

edifícios como um negócio;  

 Disponibilizar informações valiosas quanto aos mecanismos regulatórios e de 

políticas existentes, destinados à promoção da eficiência energética em edifícios.   

5.0  Participantes 
 

A formação é destinada a mulheres e homens, técnicos e engenheiros que trabalham no 

setor energético que pretendem iniciar ou desenvolver o negócio de prestação de serviços 

direcionado à melhoria da eficiência energética em edifícios. Espera-se que cerca vinte e 

cinco (25) participantes do sector público e privado dos 15 Estados Membros da CEDEAO 

sejam selecionados através de um processo competitivo, para atender à formação. ECREEE 

cobrirá os custos de transporte e alojamento dos participantes selecionados (bilhete de 

avião classe económica e alojamento pré pago).  

O balanço geográfico e de género jogará um papel importante no processo de seleção dos 

participantes.  

5.1. Programa de Intercâmbio Técnico Feminino  
 

Aos participantes do sexo feminino será disponibilizado um suporte adicional, através do 

Programa de Intercâmbio Técnico Feminino. O Programa é uma iniciativa do Programa da 

CEDEAO para Integração da dimensão Género no Acesso à Energia (ECOW-GEN), que tem 

por objetivo disponibilizar às mulheres que trabalham no sector energético, conhecimento 

e competências para crescerem e permanecerem competitivas no sector. Sendo o sector 

energético dominado por homens, o ECREEE, através de ações de formação técnica com a 

presente, pretende eliminar as lacunas atualmente existentes, através da eliminação das 

barreiras técnicas que impedem as mulheres de entrar e ter sucesso no sector energético.     

Informações adicionais sobre o Programa de Intercâmbio Técnico Feminino estão 

disponíveis no site. 

6.0  Organizadores  
 

O evento é organizado pelo: 

 Centro da CEDEAO para as energias Renováveis e Eficiência energética (ECREEE), em 

colaboração com, 

 National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

http://ecowgen.ecreee.org/index.php/womens-technical-exchange-program/
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7.0 Data & Local 
 

A ação de formação terá lugar no Centro para as Energias Renováveis e Manutenção 

Industrial (CERMI), Praia, Cabo Verde, de 8 a 12 de Dezembro de 2015.   

8.0 Staff do ECREEE responsável pelo workshop: 
 

 Jansenio Delgado, Coordenador do Programa de Capacitação dos RH do ECREEE 

 Ibrahim Soumaila, Coodenador do Programa para Eficiência Energética, ECREEE  

 Nicola Bugatti, Coordenador do Programa para Desenvolvimento e Financiamento de 

Projetos, ECREEE 

 Monica Maduekwe, Coordenadora do Programa da CEDEAO para Integração da 

dimensão Género no Acesso à Energia, ECREEE 
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PROGAMA PROVISIONAL DA FORMAÇÃO 

 

Dia 1: 3ª feira, 8 de Dezembro de 2015 

8:00 – 12:00  

Formação & Instruções  
12:00 – 13:00  

13:00– 17:00  

Avaliação & Cálculo 

   Principios Básicos 

 Objetivo da Formação, 

Visão geral da semana (1 hr) 

 Gestão de energia (30 min) 

   Pausa (10 min) 

   Auditoria Energética e análise 

Financeira (1 hr) 

 Níveis de Auditoria 

 Procedimentos de auditoria 

 Matriz Financeira 

 Segurança na auditoria 

   Pausa  (10 min) 

   Iluminação Interior (1 hr) 

 Medições 

 Eficiência e Cor 

 Tipos de lâmada 

 Controle 

   Conservação de energia 

   Medidas 

ALMOÇO 

 

   Low Bay Lighting (1 hr) 

 Medidas Conservação 

de energia  

Pausa (10 min) 

   Avaliação de sistemas de 

iluminação e de AVAC (2.5 

hr – 

   Local (ASD) 

    Poupança de energia and 

Analise Economica(30 

    min) 

   Revisão e Encerramento 
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Dia 2: 4ª feira, 9 de Dezembro 2015 

8:00 – 12:00  

Formação & Instruções 
12:00 – 13:00  

13:00 – 17:00  

Avaliação & Cálculo 

   Iluminação Exterior    (1 hr) 

 Medições  

 Eficiência e Cor 

 Tipos de lâmpada 

 Controle 

 Medidas de conservação de 

energia 

Conservação de água  (30 min) 

   Avaliação de cargas (30 min) 

   Pausa (10 min) 

   Envolvente do edificio (30 min) 

   Pausa (10 min) 

   Energia Renovável 

 Fotovoltaico (45 min) 

 Aquecimento solar de água 

(30 min) 

 

 

ALMOÇO 

 

    

   Avaliação de sistemas de 

conservação de água, 

cargas e sistemas solares  

(2.5 hr –   local a confirmar) 

   Pausa (10 min) 

   Poupança de energia e 

análise económica (1 hr) 

 

Revisão e Encerramento 
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Dia 3: 5ª feira 10 de Dezembro de 2015 

8:00 – 12:00  

Formação & Instruções 
12:00– 13:00  

13:00 – 17:00  

Avaliação & Cálculo 

 AVAC 

 Fisiologia humana (10 m) 

 Sistemas AVAC (20 min) 

 Sistemas de frio (20 min) 

   Pausa(10 min) 

 Motores ( 45 min) 

 AVAC ECM (1 hr) 

   Pausa (10 min) 

 Aquecimento Solar 

Doméstico ECMs (20 min) 

ALMOÇO 

 

   AVAC Continuação 

 Retro-Comissionamento  

ECMs     (1 hr) 
 

   Pausa (10 min) 

   Avaliação de Edificios (2.5 hr.  

- Local a confirmar) 
 

   Pausa (10 min) 
 

   Revisão e Encerramento 
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Dia 4: 6ª feira 11 de Dezembro 2015 

8:00  – 12:00  

Formação & Instruções 
12:00 – 13:00  

13:00 – 17:00  

Avaliação & Cálculo 

  Modelação de Energia (eQUEST)  

 Wizard Mode Q/A (20min) 

   Pausa (10 mins) 

 Envolvente Edificio (20 m) 

 Sistema Iluminação (20 

min) 

 Analise cargas (20 min) 

   Break (10 mins) 

 Pacote Sistema AVAC (20 

min) 

 Plantas Centrais de Frio 

(20 min) 

 Plantas Centrais de 

Aquecimento (20 min) 

   Financiamento 

   Opções de Financiamento (20 

min)  

ALMOÇO 

 

   Avaliação do invólucro e 

tópicos especiais   

      (1 hr – Location TBD) 

    Pausa (10 min) 

 

   Poupança de energia e 

análise económica (2.5 hr) 
 

   Revisão e Encerramento 

 Avaliação, Feedback 

 

 

Contacto: 
EREEE - Achada Santo Antonio, C.P 288 
Praia, Cabo Verde 
Email: workshop@ecreee.org  
Tel: + 238 260 4630 
www.ecreee.org  
 

 

ECREEE é supportado por: 

mailto:workshop@ecreee.org
http://www.ecreee.org/

