
PiquEEniques de en€rgia (PiEE€) 
A Eficiência Energética (EE) e a mitigação das Alterações Climáticas são problemas 
coletivos e, como tal, não podem ser resolvidos individualmente. Propomos encontros de 
vizinhança, piqueniques, onde arquitetos/as ajudem a identificar valências e facilitem o 
cruzamento de necessidades/expectativas locais com futuros antecipados: comunidades de 
prática que reduzam custos de contexto e planeiem a sua Segurança Energética e 
Resiliência Comunitária 
 
A resiliência comunitária permite que um grupo ou comunidade previna, minimize ou supere 
a adversidade, empoderando simultaneamente as pessoas de um território. 
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Objetivos 
● Afirmar os arquitetos/as como integradores/as das estratégias de Eficiência 

Energética a nível das comunidades locais; 
● Demonstrar o potencial da escala de intervenção para reduzir custos de contexto, 

aquisição, instalação, operação, manutenção e otimização de sistemas de 
aquecimento e águas quentes sanitárias; 

● Alertar para o potencial das “comunidades de energia”, já identificadas na Diretiva 
para o Desempenho Energético dos Edifícios, e enfatizar a relevância da sua correta 
transposição para a legislação nacional para a definição de um novo setor de 
exportação: a arquitetura está intimamente ligada à energia, é uma necessidade à 
escala europeia e uma oportunidade de afirmação das equipas nacionais; 

● Identificar a Eficiência Energética como estratégia para promover a resiliência 
comunitária e resolver problemas para além da energia 

Implementação: 
● Diagnóstico da vizinhança, e dos riscos e oportunidades de cada área. 

○ a primeira vizinhança já está definida, numa zona baixa da Figueira da Foz 
que inclui desafios interessantes e apoios locais a nível de informação e 
espaços; 

○ Um grupo de arquitetos/as de cada núcleo, jovens e menos jovens, será 
convidado para uma formação/ação a realizar no local. Não será exigida 
qualquer formação prévia sobre os temas, pois a falta de proximidade a este 
tema aproximará os/as arquitetos/as das pessoas com quem irão partilhar 
comida e conhecimento: as dificuldades sentidas serão essenciais para 
compreender a distância da maioria da população face a este tema; 

○ No processo de seleção de candidatos/as serão valorizados membros mais 
jovens / menos jovens, com distribuição por género e geográfica equitativa e 
com experiência associativa diversa; da consolidação e otimização da 
estratégia será preparada uma formação que será disponibilizada 
futuramente a todos os membros interessados; 

○ Realização do piquenique de energia, e recolha de contributos da vizinhança; 
○ Ponto de situação e elaboração de propostas concretas para a vizinhança. 

 
● Expansão da estratégia a outras vizinhanças 

○ Na medida do possível seria desejável a repetição dos “piqueniques” em pelo 
menos uma vizinhança por núcleo da OA-SRN. A equipa proponente sabe 
que conseguirá alavancar a repetição destes eventos com apoios locais e 
estatais, mas não fica claro nas regras desta OPA que tal seja autorizado. 
Neste contexto a eventual repetição do evento decorrerá da dita autorização 
e: 
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■ Da avaliação do interesse dos resultados atingidos para a vizinhança 
experimental, com as otimizações que se vierem a revelar 
necessárias; 

■ Da capacidade de interessar outros atores para viabilizar: 
■ Os necessários diagnósticos locais que fundamentam as 

estratégias locais; 
■ Os custos inerentes através de apoios locais e estatais; 
■ A comunicação do evento. 

●  Os eventos futuros estarão abertos à participação de elementos das outras Ordens 
Profissionais e técnicos/as que tradicionalmente integram as equipas de projeto 
lideradas por arquitetos, e outros/as elementos cuja versatilidade contribua para a 
eficácia das propostas em cada local. 

 Orçamento detalhado 
Diagnóstico aprofundado da vizinhança do “piquenique energético” 350 € 

Deslocações, angariação de financiamentos se autorizado, impressão dos materiais para a 
formação, aquisição/aluguer de equipamentos de demonstração/consumíveis para o evento  

  

Formação inicial de 10 a 12 arquitetos/as: 950 € 

Estratégia de intervenção à escala da vizinhança seguindo a Norma Portuguesa 16883-en relativa 
a Diretrizes para melhorar o Desempenho Energético de Edifícios Históricos, cuja versão nacional 

se encontra em elaboração/validação em grandes grupos pelo autor desta proposta; 

  

Formação em conceitos básicos de Eficiência Energética seguindo a estratégia de formação-ação 
recentemente utilizada na formação dos técnicos da DRCN sobre o tema “Eficiência Energética 

em Edifícios Patrimoniais” 

  

Formação em “Pesquisa-Ação Participativa” por técnica com experiência na área da saúde, pois a 
saúde das nossas casas é essencial para a nossa 

  

Apoio à deslocação/estadia de eventuais candidatos com menor disponibilidade financeira   

    

Disseminação de conhecimento 200 € 

Deslocações/estadias aos núcleos que manifestem interesse na estratégia 
(a alavancar com outros financiamentos se tal for autorizado) 

  

Total 1.500 € 
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Calendarização 
Votação Data a definir 

Diagnóstico local, seleção de arquitetos/as 
e preparação da formação 

+22 dias úteis 

Formação e preparação do evento +15 dias úteis 

Piquenique da Energia 
(se o regulamento da OPA autorizar o alavancamento 
dos fundos disponíveis com apoios locais e estatais a 

primeira sessão será antecipada para que o 
“Piquenique da Energia” possa ocorrer em várias 

vizinhanças durante a EUSEW 2019) 

Maio/Junho 
A incluir como evento da Semana Europeia da 

Energia Sustentável (EUSEW 2019) 

  

Interlocutor 
Nelson da Silva Brito 
Investigação disponível em https://www.researchgate.net/profile/Nelson_Brito3 
E qual o potencial das intervenções à escala da vizinhança? 
http://www.uc.pt/efs/destaques/2016/vinci 
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