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EMPRESA 

Fundada em 1876, a Caixa Geral de Depósitos é o Banco que lidera o maior grupo 

financeiro Português. Presente em 23 países e 4 continentes, detém uma posição 

de liderança nas principais áreas onde actua, com destaque para a banca de 

retalho, a actividade seguradora e a gestão de activos. 

 

A rede comercial bancária do Grupo CGD é constituída por 1 223 agências, das 

quais 832 estão localizadas em Portugal. O Grupo conta com um total de 20 797 

colaboradores, 9 727 dos quais afectos à actividade bancária em Portugal1. 

 

Com 134 anos, a Caixa é a instituição de referência no mercado financeiro 

português e, paralelamente, a marca mais valiosa de Portugal, tendo vindo a 

acompanhar, sustentar e promover o desenvolvimento económico e social do País, 

através do apoio às famílias, às empresas e às instituições nacionais e sendo, 

igualmente, reconhecida pelos portugueses como grande embaixadora de Portugal.  

 

ENVOLVIMENTO 

Os edifícios são actualmente responsáveis por cerca de 40% da energia consumida 

na maioria dos países e, em Portugal, representam mais de 50% do consumo total 

de electricidade. Reduzir as necessidades energéticas dos edifícios e o conteúdo 

carbónico da energia que neles se consome é uma peça essencial para combater as 
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alterações climáticas, para garantir uma exploração racional dos recursos naturais 

globais e também para melhorar a qualidade de vida daqueles que neles habitam, 

reduzindo a factura energética que têm que suportar. 

 

Como líder do sector financeiro Português, a CGD tem uma responsabilidade 

acrescida na promoção das energias de fonte renovável, essencial à minimização da 

dependência energética nacional e ao cumprimento dos compromissos 

internacionais assumidos por Portugal em matéria de redução de emissões de gases 

com efeito de estufa. É objectivo da Caixa contribuir para inverter a actual situação 

de dependência externa (cerca de 85% do total da energia consumida) num País 

com um enorme potencial de recursos endógenos, em particular no que se refere à 

energia solar, mas cujo efectivo aproveitamento está ainda longe de se cumprir. 

 

A energia é uma das áreas-chave de actuação do Programa Caixa Carbono Zero, o 

projecto que concretiza a estratégia climática da CGD. A aposta da Caixa na 

eficiência energética e nas energias renováveis é, simultaneamente, uma questão 

de eficiência no consumo de recursos, de responsabilidade pela redução das 

emissões próprias de CO2 e de liderança num sector que representa também uma 

importante área de desenvolvimento de negócio. 

 

PROJECTO 

Desde 2005, a CGD tem vindo a desenvolver um programa de eficiência energética 

e utilização de energias renováveis, com o objectivo de racionalizar consumos nas 

suas instalações e, simultaneamente, reduzir custos de operação e emissões de 

carbono. 

 

A central solar térmica da sede CGD, em funcionamento desde 2008, é a maior 

instalação deste tipo existente em Portugal e a maior da Europa com chiller de 

absorção. É constituída por 158 colectores solares instalados em 1 600 m2 da 

cobertura do edifício-sede da CGD, em Lisboa. A central produz energia para o 

aquecimento e arrefecimento de água necessária ao sistema centralizado de 
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climatização e às instalações sanitárias. A poupança de energia eléctrica obtida 

ascende a mais de 1 GWh/ano, repartidos entre o aquecimento de água para 

cozinhas e instalações sanitárias, a produção e distribuição de calor e frio através 

de depósitos de água quente e de um chiller de absorção e a instalação 

complementar de variadores electrónicos de velocidade das bombas de água.  

 

Globalmente foi possível reduzir aproximadamente 5% do consumo de electricidade 

do edifício. A Caixa investiu neste projecto cerca de 1 milhão de euros, que prevê 

recuperar em nove a dez anos, através das poupanças obtidas na factura de 

electricidade. 

 

Para além da sua dimensão, o projecto revestiu-se de outros aspectos inovadores. 

O recurso à tecnologia de chiller de absorção, permitindo a produção e distribuição 

de frio para o sistema de climatização, aumentou significativamente as poupanças 

de energia obtidas face a um sistema solar térmico convencional, e reforçou a 

demonstração do interesse da aplicação deste tipo de sistema para grandes 

edifícios de serviços. Foram também implementadas soluções inovadoras de 

integração arquitectónica dos painéis e assegurado o aproveitamento das cerca de 

18 000 telhas removidas. A central dispõe de um sistema de monitorização 

detalhada da energia produzida, que permite analisar, em tempo real, o seu 

desempenho. Estes dados permitirão avaliar a posterior expansão deste tipo de 

sistema a outros edifícios da Caixa, bem como o seu potencial no contexto de 

soluções integradas de financiamento - tecnologia, a disponibilizar ao mercado.  

 

Em 2009 a Caixa lançou um programa de microgeração de electricidade 

através de sistemas solares fotovoltaicos na rede de agências bancárias em 

Portugal. Até ao final do ano foram abrangidas 80 agências, onde a CGD instalou 1 

450 painéis que asseguram a produção anual de cerca de 430 mil kWh de 

electricidade. Com a venda à rede da electricidade produzida, a Caixa prevê 

recuperar em oito anos o investimento efectuado, que ascende a 1,5 milhões de 

euros. 
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Para além da produção de energia eléctrica, o projecto integra uma vertente, 

particularmente inovadora, de recolha, tratamento e difusão de informação. Cada 

instalação dispõe de um modem GSM associado ao contador, que assegura a 

transmissão de dados reais sobre a electricidade produzida para um servidor web 

através do qual passam a estar acessíveis, de forma centralizada, à equipa técnica 

CGD. Garante-se, assim, o acesso a toda a informação sobre o funcionamento do 

sistema a nível nacional, a sua análise e tratamento, bem como a monitorização 

contínua do desempenho do sistema. Os principais indicadores, globais e por 

agência, são divulgados através de uma rede de quiosques interactivos instalados 

nas agências e no edifício-sede da Caixa. Trata-se de uma iniciativa com grande 

potencial de informação e sensibilização junto de um público vasto que inclui 

colaboradores e clientes, bem como os muitos milhares que, diariamente, visitam 

as Agências da Caixa. 

 

RESULTADOS 

Com a central solar térmica do edifício-sede, a CGD poupa, anualmente, mais de 1 

GWh de electricidade, o equivalente a evitar, em cada minuto de funcionamento, a 

emissão para a atmosfera de cerca de 1 kg de CO2. 

 

Nas 80 agências já equipadas com sistemas solares fotovoltaicos, a Caixa assegura 

a produção anual de cerca de 430 mil kWh de electricidade, evitando, todos os 

anos, a emissão de cerca de 200 toneladas de CO2 para a atmosfera. 

 

Em 2009 a CGD ganhou a 7ª edição do Prémio EDP – Energia Eléctrica e Ambiente, 

na categoria Serviços e Outras Actividades. A Caixa foi considerada pelo júri como a 

instituição portuguesa que revelou o maior grau de eficiência na utilização da 

electricidade. 

 

 

 


