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62 dossier sobre iluminação e light design

O Centro Português de Iluminação 
(CPI) é uma associação constituída 
em 2006 para a promoção 
e desenvolvimento da luminotécnia 
e do design da iluminação, 
bem como da divulgação 
de boas práticas do uso da luz. 
Alberto Van Zeller, membro 
da Direção do CPI, contou 
à revista “o electricista” 
os últimos avanços da associação 
e da luminotecnia em Portugal.

Revista “o eletricista” (oe): O CPI foi constituído com o “objeti-
vo de promover e desenvolver o ensino e a boa arte em ilumi-
nação”. De que forma esse papel tem sido cumprido e entendi-
do pelos profissionais da área e pelas entidades competentes?
Alberto Van Zeller (AVZ):

workshops

“continuaremos a lutar 
para que haja ensino 
de iluminação em Portugal”

foram oradores diversos especialistas estrangeiros e tudo isto supor

e os que existem nem sempre estão disponíveis para acudir a tan
tos pedidos de participação ou de presença em conferências como 
oradores.

oe: A formação é um dos principais vetores de atuação do CPI. 
Que tipo de ações têm sido planeadas, neste âmbito, e como tem 
sido o relacionamento com as Instituições de ensino?
AVZ:

•
tando para a necessidade de promover o ensino da iluminação nos 
nossos estabelecimentos de ensino. Ainda este ano voltamos a 
reunir com esta entidade e paralelamente estamos em contacto 
com alguns estabelecimentos de Ensino Superior para a criação 

parceria com um estabelecimento de ensino para o lançamento de 
um master em iluminação;

• O próprio CPI lança um a dois cursos de luminotecnia por ano. Pro

de Ensino Superior. 

oe: O CPI tem colaborado ativamente com a Ordem dos 
Engenheiros em várias iniciativas. Isso reflete a conscienciali-
zação dos engenheiros quanto à importância da luminotecnia 
e da iluminação pública nos projetos e quanto à necessidade de 
responsabilizar os autores destes projetos?
AVZ: Desde sempre estivemos muito próximos da Ordem dos 

guisse o exemplo.
workshops e 

vocação e informação para divulgar temas importantes e atuais da 
iluminação junto dos seus associados.

oe: Como vê o estado da arte da luminotecnia em Portugal?
AVZ: 

vejamos:
•

• Vivemos uma revolução a diversos níveis com o aparecimento da 
tecnologia LED;
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•

•

de ensino;  
•

•
dos consumos de energia e o facto de que a iluminação é a forma 

projetos de “

de energia e o payback;
• Finalmente a tecnologia LED trouxe para o mercado novos players 

se ajuste...

oe: O CPI constituiu um Grupo de Trabalho para atualizar o 
DREEIP (Documento de Referência de Eficiência Energética 
para a Iluminação Pública), criado em 2011 e desatualizado face 
à EN13201. Em que ponto se encontra esse processo?
AVZ: 

que em muitos aspetos introduz importantes alterações no proje

exponencialmente.

e com importantes alterações.

oe: Uma delegação do CPI foi recebida na Assembleia da 
República, a 4 de abril de 2017, no âmbito desta atualização do 
DREEIP. O poder político está recetivo para esta problemática 
e para a importância da luminotecnia, nomeadamente em ter-
mos de obras públicas?
AVZ: 

que a meteórica evolução da tecnologia LED representa para investi

reunião.

oe: A otimização dos gastos energéticos é um dos grandes de-
safios das cidades atuais. O conceito de “cidades inteligentes” 
está muito em voga. Os municípios portugueses estão atentos a 
esta realidade e a preparar ativamente medidas para uma me-
lhor utilização dos recursos de iluminação?
AVZ: Na nossa opinião existe uma forte vontade política de abraçar o 
conceito de “cidades inteligentes

de massa crítica e recur

conceito de “cidades inteli-
gentes”. No caso concreto 

tomando medidas avulso e 

de obsoletismo em pouco 

capacidade do município 
poder explorar e gerir o sis
tema instalado. Acresce que 

e duvidamos da sustentabi

cidades inteli-
gentes

cidades in-
teligentes” quando a ANMP e a distribuidora assinam um novo Anexo 1 

smart city, building, home, car, 
entre outros.

energia/payback. 

oe: A tecnologia LED está muito em voga, mas certos parâme-
tros de iluminação não são tidos em conta nos projetos de ilu-
minação. O CPI também tem estado atento a este problema, no-
meadamente à importância de criar uma Norma de referência 
para aplicação do chamado Fator de Manutenção da Tecnologia 
LED. Em que ponto está este processo?
AVZ:

Constant 
Lumen Output).  

oe: E em termos futuros, quais serão os “cavalos de batalha” 
do CPI, quanto à melhoria da regulamentação e das práticas de 
luminotecnia em Portugal?
AVZ: 

idade. 


