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DA URGÊNCIA E DA EMERGÊNCIA
Para que o que urge não se torne uma emergência, precisamos
de agir. A nossa é a geração das alterações climáticas, a nossa
é a geração de emissões de gases com efeito de estufa
incomportáveis. A ciência é unânime nos efeitos catastróﬁcos de
um aquecimento global acima dos dois graus centígrados. A partir
desse limiar criam-se processos sinergéticos – de degelo, de aumento
da temperatura do mar, de variações de precipitação e de fenómenos
extremos – que ameaçam a vida tal como a conhecemos.
Quando atingirmos concentrações de gases com efeito de estufa
de cerca de 450 partes por milhão na atmosfera, chegamos ao
ponto crítico dos 2ºC. É o que acontecerá, se nada for feito, já em
2036, ou seja, em menos de duas décadas.
O que não signiﬁca que não se veriﬁquem alterações climáticas
mesmo com aumentos da temperatura inferiores.

João Pedro Matos Fernandes
Ministro do Ambiente e da Transição Energética

4
PLANO DE EFICIÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 2017-2020

Não estamos a falar de proteger as futuras gerações, estamos a
falar já da nossa. É urgente. Está a acontecer agora. Estão em causa
a saúde das pessoas, o nosso território e a nossa economia. O
custo de não fazer nada para conter o aquecimento global nos
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2ºC pode representar cerca de 6% do PIB mundial em 2050. Por
isso, é melhor começar já e, dada a fase em que nos encontramos,
com ambição. Senão, da urgência passaremos à emergência.

É por isso com muita alegria que vejo a iniciativa do Grupo Águas
de Portugal, que demonstra o quanto a comunidade empresarial
nos pode ajudar neste desígnio comum.

O Primeiro-ministro e o Governo, na COP 22, em Marraquexe,
comprometeram-se com um Portugal neutro em emissões de
carbono até 2050. Para superar este desaﬁo, temos de explorar
um novo paradigma tecnológico e económico. Por isso, Portugal está
a preparar o seu Roteiro de Neutralidade Carbónica para 2050.

O Grupo AdP representa 1,4% do consumo total de energia do
país, mais do que o consumo doméstico de Lisboa e do Porto.
E representa cerca de 0,7% das emissões de Gases com Efeito
de Estufa a nível nacional, sem considerar a componente de
transportes.

Este roteiro vai analisar percursos alternativos de redução de
emissões, com recurso a tecnologias distintas, que nos permitam
traçar a rota que, do ponto de vista macroeconómico, nos seja
mais vantajosa.

Por isso, o compromisso do Grupo Águas de Portugal em atingir
a neutralidade carbónica é tão importante. Adicionalmente, pelas
poupanças associadas, libertará meios para o seu próprio
desenvolvimento empresarial e para a economia nacional.

Como evoluirão as tecnologias das energias eólica e solar?
Seremos capazes de produzir energia renovável de forma
descentralizada? Como realizaremos a eletriﬁcação do sistema de
transportes? Como melhoraremos a nossa eﬁciência energética? E a
nossa eﬁciência material, num mundo, naturalmente, de
recursos ﬁnitos? Que papel queremos para as nossas ﬂorestas
e que uso daremos ao solo, tendo em conta a neutralidade
carbónica? Esta estratégia de descarbonização nacional irá ser uma
descoberta de novas oportunidades para o desenvolvimento do país,
com o forte envolvimento da comunidade cientíﬁca e empresarial.

É este tipo de iniciativas que nós no Ministério do Ambiente
queremos como contributo para o nosso Roteiro de Neutralidade
Carbónica para 2050. Porque não só não queremos mas
sobretudo temos a responsabilidade, todos, de evitar que uma
urgência se torne uma emergência.
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UM DESAFIO DE GRANDE EXIGÊNCIA
O Grupo AdP no cumprimento da sua missão de serviço público e
das orientações estabelecidas pela tutela, e tendo em conta o seu
consumo anual elétrico em 2015, que rondava os 680 GWh e
correspondia a um encargo de 68 milhões de euros, constituiu um
Comité de Energia que preparou e elaborou um Plano de Eﬁciência
e de Produção de Energia - PEPE -, para o período 2017-2020, que
foi apresentado publicamente em 31 de maio de 2017.
Destaque-se o grande envolvimento das empresas e dos
colaboradores na implementação do PEPE. A sua operacionalização
envolve cerca de 300 colaboradores das várias empresas do Grupo,
com uma participação decisiva da área operacional e da manutenção.
A implementação das medidas integradas neste Plano permitirá, para
além da redução dos consumos e dos custos, um aumento da
produção própria de energia, a partir de recursos endógenos e fontes
renováveis, destinado ao autoconsumo energético das infraestruturas.
João Nuno Mendes
Presidente do Conselho de Administração, AdP
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O Plano contempla quase 600 medidas de diversa índole em mais
de 300 infraestruturas do Grupo, obrigando a um investimento da
ordem dos 28 milhões de euros, e o nível de poupança e de
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produção de energia elétrica para o autoconsumo superará os
55 GWh/ano no ﬁnal de 2020.
Em termos de redução de consumos, a poupança estimada com
as medidas de eﬁciência energética desenhadas ultrapassará os 30
GWh, carreando para estas medidas cerca de 40% do investimento
global do Plano.
Em 2015, a produção energética do Grupo encontrava-se nos 27
GWh, prevendo-se que supere largamente os 50 GWh, no
período horizonte do PEPE. Para tal, estão previstos investimentos
com o objetivo de maximização do aproveitamento energético do
biogás, proveniente da digestão das lamas do tratamento das águas
residuais, e do aproveitamento da energia hídrica, prevendo-se
ainda um aumento de produção de energia elétrica a partir da
instalação de painéis fotovoltaicos, somando às mais de 300 centrais
com que o Grupo já conta.

Alinhado com a Estratégia Nacional para a Mobilidade Elétrica, o
PEPE prevê a introdução de veículos 100% elétricos na frota
operacional do Grupo, bem como a instalação de pontos de
carregamento próprios nas infraestruturas para otimizar o seu
desempenho, conjugando maior racionalidade económica e o
desempenho ambiental.
Estando cientes que a concretização deste Plano é um desaﬁo
de grande exigência, estamos convencidos que, através da união
de esforços e do espírito de equipa de todos os intervenientes,
qualidades que caracterizam os trabalhadores e as empresas do
Grupo AdP, o PEPE será cumprido com grande sucesso e êxito,
contribuindo decisivamente para as metas nacionais em vários
domínios, em particular para os desaﬁos que integram o Roteiro
de Neutralidade Carbónica para 2050.
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EXIGÊNCIA DE OBJETIVOS E RIGOR
NA IMPLEMENTAÇÃO
Desenhar um Plano que tenha como objetivo implementar
medidas de eﬁciência energética e de aumento da produção
própria de energia foi o desaﬁo a que a AdP Energias se lançou
na segunda metade de 2016.
Com esse objetivo foi constituído, no ﬁnal de 2016, o Comité de
Energia do Grupo AdP, que agrega um administrador e o gestor
de energia de cada uma das empresas do Grupo, onde
naturalmente o desenho do Plano era a sua medida mais
emblemática.

José Maria Martins Soares
Presidente do Conselho de Administração, AdP Energias
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Desde logo fomos confrontados com a dinâmica das empresas
e dos gestores de energia. Cedo se constituíram grupos de
trabalho no interior das empresas, para pensar e desenhar as
diversas ações que permitiam consubstanciar o grande objetivo
estratégico: reduzir o consumo de energia da rede pública,
em resultado de poupanças geradas por investimentos de
eficiência e do aumento da produção de energia para
autoconsumo.
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Apesar de, em alguns casos, não ser possível fugir de fortes
investimentos, as principais medidas que foram sendo apresentadas
tinham como foco a gestão operacional das infraestruturas.
O plano desenhado, que carinhosamente se veio apelidar de PEPE,
induz uma mistura entre medidas de cariz operacional, sem grandes
investimentos mas com retornos apreciáveis, e medidas estruturais,
de forte envolvente ﬁnanceira, com retornos interessantes.

redução das potências contratadas, da redução da energia reativa
e da realização de auditorias energéticas.
A majoração da produção própria de energia, em particular a
partir do biogás, obrigou à constituição de subgrupos especíﬁcos,
disseminando informação e boas práticas pelas empresas do
Grupo. O projeto Solar III, produção de energia para autoconsumo
a partir do fotovoltaico, de abrangência corporativa, apresenta-se
como um projeto estrutural, uma vez que implica o ajustamento
dos consumos (maximizando o uso de energia nos momentos de
produção) e o incremento das medidas de eﬁciência energética
nas infraestruturas com características para acolher estas unidades,
envolvendo um investimento importante e do qual se espera um
retorno importante na redução dos gastos com a aquisição de
energia e na redução da pegada ecológica.

Sob esta orientação estratégica foram-se somando medidas de
grande relevância de que, entre outras, se destacam: a mobilidade
elétrica, a formação, em particular dos auditores de energia, a
certiﬁcação dos sistemas de gestão de energia, a certiﬁcação
energética da frota, o conhecimento aprofundado do mercado
elétrico, a comunicação, o prémio PEPE e os indicadores de gestão
das empresas do Grupo AdP. Estas medidas foram complementadas
com a celebração de protocolos com a ADENE, no domínio da
Certiﬁcação Energética da Frota, e com a Lisboa E-Nova, orientado
para a avaliação do perﬁl de consumo das infraestruturas.

O estudo da opção pela eólica e pela hídrica, em menos casos, terá
igualmente um forte contributo para as metas e objetivos
desenhados.

Com o lastro deste Plano, desenharam-se ações corporativas
com efeitos importantes na grande maioria das empresas, como
é o caso da metodologia de interpretação do DL 68-A/2015, da

O interesse pelo PEPE levou à exigência no modelo de reporte
mensal, que sendo de complexidade apreciável foi consensualizado
no seio do Comité de Energia.
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Os dados preliminares do PEPE, mensalmente monitorizado
fazem-nos crer que grande maioria dos objetivos, serão alcançados
até ao ﬁnal de 2020. Apesar disso, importa manter a dinâmica de
concretização das medidas a níveis elevados, o que certamente
nos garantirá cumprir as metas ambiciosas a que todos nos
propusemos.
Os objetivos e a qualidade das medidas que integram o Plano de
Eﬁciência e Produção de Energia do Grupo AdP orgulham-nos e,
em nossa opinião, devem ser divulgados para que outras
organizações empresariais possam seguir caminhos similares.
Por essa razão optamos pela edição deste documento resumo.
Trata-se de uma síntese, destinado a divulgar ainda mais a nossa
estratégia e visão. Até porque a exigência dos objetivos vai para
além do rigor na sua implementação.
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

INTRODUÇÃO
Com mais de 50% dos custos operacionais a respeitar a consumos
de eletricidade, a gestão da energia e a otimização dos consumos
são prioridades estratégicas do Grupo AdP - Águas de Portugal, no
quadro da promoção de níveis de eﬁciência que garantam a
ecoeﬁciência e a sustentabilidade das suas operações de
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.
O consumo anual elétrico do Grupo AdP rondou os 712 GWh em
2016, representando 1,4% do total nacional, posicionando o Grupo
entre os cinco maiores consumidores empresariais de eletricidade
do País e o primeiro no universo do Estado e Empresas Públicas.
Para responder ao grande desaﬁo de aumentar a eﬁciência de
utilização de recursos e de conter os custos de exploração em
energia, e no cumprimento das Orientações Estratégicas para o
Grupo AdP determinadas pela Tutela, foi desenvolvido um plano
de gestão e de produção de energia tendo como pressupostos a
racionalização dos consumos e a maximização do aproveitamento
energético dos ativos e recursos endógenos e renováveis, visando
melhorar o desempenho energético e contribuir para a eﬁciência
de todas as empresas do Grupo AdP.
O PEPE – Plano de Eﬁciência e de Produção de Energia, que
se apresenta de seguida, tem como âmbito temporal o período
2017-2020 e foi apresentado publicamente a 31 de maio de 2017.
12
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Objetivos
Os objetivos gerais considerados na elaboração e implementação do
Plano de Eﬁciência e de Produção de Energia tiveram por base a
identiﬁcação, organização e calendarização de ações, bem como a
quantiﬁcação de recursos e metas, que possibilitem racionalizar os
consumos de energia e maximizar o aproveitamento energético dos
ativos e recursos endógenos, contribuindo para a ecoeﬁciência do
Grupo AdP, promovendo a descarbonização da economia,
possibilitando a redução ou compensação das emissões dos GEE e a
minimização dos efeitos e/ ou consequências das alterações climáticas.
Os objetivos especíﬁcos e atividades complementares aprovados
em sede do Comité de Energia do Grupo AdP e ratiﬁcados pela
Comissão Executiva da AdP SGPS, sintetizam-se do seguinte modo:
• Redução dos consumos de energia e ajustamento dos horários
de consumo
• Aumento da produção própria de energia elétrica
• Melhoria das condições de aquisição de energia elétrica
• Mobilidade elétrica como estratégia ambiental
• Formação e comunicação para o uso da energia
• Parcerias para a energia e o ambiente
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Eixos de atuação
O PEPE foi desenvolvido com base em eixos de atuação que, na
grande maioria, são estruturantes e transversais a vários objetivos.
AUDITORIAS E ESTUDOS
Atividades exercidas por áreas de suporte, ou outras, que impactam sobre o
desempenho energético das infraestruturas e/ou equipamentos, mas que não
se encontram diretamente ligadas ao processo produtivo (p.e. auditorias
energéticas, formação, instalações de medidores de energia, SCADA, critérios
de aprovisionamento de bens e serviços, comunicação, etc.).
Exemplos: auditorias e certiﬁcação energética de infraestruturas.

OPERACIONAL
Tarefas ou ações realizadas, contínua ou pontualmente, por parte das equipas
que gerem os processos produtivos, com consequência imediata nos
consumos e, quando necessário, com reduzido investimento.
Exemplos: alteração/ otimização nas rotinas de operação ou gestão dos
processos produtivos com vista ao ajustamento dos horários de consumo,
sistemas de gestão de energia, sensores de processo.

ESTRUTURAL
Ações desenvolvidas por áreas de suporte e/ ou operacionais que impactam
diretamente na conﬁguração e no desempenho energético das infraestruturas
e envolvem, geralmente, investimentos signiﬁcativos.
Exemplos: aquisição de equipamentos mais eﬁcientes, construção/ remodelação
de órgãos que tornem as infraestruturas energeticamente mais eﬁcientes.

RENOVÁVEL
Ações e medidas que permitem o incremento da produção de energia a partir
de fontes endógenas e/ ou renováveis e que envolvem investimentos relevantes.
Exemplos: aumento da produção por cogeração a biogás, instalação de painéis
fotovoltaicos, microhídricas, eólica.

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Melhor conhecimento do mercado de energia e deﬁnição de estratégias para
abertura de concursos de aquisição de energia e integração gradual no processo
de compra da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas.
Exemplo: aquisição de energia elétrica em função das condições de mercado
e sem dependência do ﬁm dos contratos em curso.

MOBILIDADE
Plano para introdução na frota de serviço de veículos elétricos e instalação de
pontos de carregamento com acesso público e certiﬁcação energética de frotas.
Exemplos: substituição de veículos da frota de serviço com motor térmico
por viaturas elétricas, instalação de pontos de carregamento.

FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Realização de ações de formação para capacitação de recursos humanos
internos e ações de comunicação e sensibilização para implementação das
medidas estabelecidas.
Exemplos: auditores energéticos certiﬁcados para o ciclo urbano da água,
cartazes com ciclos tarifários.
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Os eixos de atuação, que regem a implementação do PEPE, dão resposta ao cumprimento dos objetivos assumidos no Plano,
assegurando a sua transversalidade, como se ilustra de seguida:

Eixos
Auditorias e Estudos
Operacional
Estrutural
Renovável
Aquisição de Energia
Mobilidade Elétrica
Formação e Comunicação

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Objetivo 1 – Redução dos consumos de energia e ajustamento dos horários de consumo
Objetivo 2 – Aumento da produção própria de energia elétrica
Objetivo 3 – Melhoria das condições de aquisição de energia elétrica
Objetivo 4 – Mobilidade elétrica como estratégia ambiental
Objetivo 5 – Formação e comunicação para o uso da energia
Objetivo 6 – Parcerias para a energia e o ambiente
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•

•
•
•
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

MODELO DE GOVERNAÇÃO
A estrutura de gestão e reporte
A responsabilidade pelo desenho do PEPE em cada uma das
empresas do Grupo AdP coube a uma estrutura interna constituída
para o efeito, designada por Grupo de Gestão de Energia (GGE),
que assume igualmente a obrigação de implementação,
acompanhamento e monitorização do Plano em cada organização.
O GGE é constituído pelo gestor local de energia, pelos diretores
ou responsáveis das direções de engenharia e gestão de ativos,
de operação e de manutenção e outros (por exemplo
responsáveis do sistema de responsabilidade empresarial, da
comunicação, dos recursos humanos, dos sistemas de informação,
da investigação e desenvolvimento, do apoio jurídico) e, ainda, por
representantes das Equipas de Gestão Operacional (EGO).
As EGO estão organizadas por Centro Operacional (ou por sistema
ou subsistema), podendo ser ainda desagregadas por atividade (AA
e AR), e integram as áreas de operação e manutenção.
A coordenação desta estrutura, em cada empresa, compete ao
Conselho de Administração/ Comissão Executiva da empresa, que
poderá delegar num administrador executivo, que será
representante da gestão de topo.

O organograma-tipo deﬁnido no âmbito do Comité de Energia
para as empresas no processo de gestão do PEPE, com os seus
três niveis de intervenção, apresenta-se de seguida:

Nível estratégico
Gestão de Topo
CA/ CE Empresa

CA/ CE AdP SGPS

Comité de Energia

Nível tático

Representante da Gestão de Topo
Administrador

Grupo de Gestão de Energia (GGE)
Gestor Local
de Energia

Diretores de
O&M/ E&GA

Responsáveis SE/ ID/
RH/ SI/COM/ JUR

Representante da
EGO1/ EGO 2/ EGO n

Nível operacional
Equipa de Gestão
Operacional EGO 1

Equipa de Gestão
Operacional EGO 2

Equipa de Gestão
Operacional EGO n

Operação

Operação

Operação

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Outro(s)

Outro(s)

Outro(s)
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

O Comité de Energia
O Comité de Energia foi constituido com o objetivo geral de
desenhar e monitorizar um programa para a maximização do
aproveitamento energético dos ativos e recursos endógenos do
Grupo AdP e racionalizar os consumos de energia, aumentando
a eﬁciência no uso.
O Comité de Energia é constituído pelo Presidente da AdP, que
coordena, pela Administração da AdP Energias, pelos Diretores
de Energia, de Engenharia, de Compras e pelo Responsável de
I&DI e do SRE da AdP, pelo Administrador com o pelouro da
energia em cada empresa participada e pelo Gestor de Energia
de cada participada. Nas reuniões do Comité poderão participar
igualmente os responsáveis pelas áreas de Engenharia e Gestão
de Ativos, Operação, Manutenção e I&DI das empresas.
Para além dos objetivos especíﬁcos, já atrás mencionados, o
Comité de Energia tem ainda em vista os seguintes objetivos
complementares:
• Desenhar e implementar o Plano de Eﬁciência e Produção de
Energia para cada empresa e para o Grupo AdP;
• Desenhar um indicador de gestão e ﬁxar os objetivos anuais e
por triénio para cada empresa e para o Grupo AdP;
• Promover a partilha de experiências e de conhecimento e a
replicação das iniciativas de êxito nas diferentes empresas do
Grupo AdP;
• Obter ganhos de escala nas iniciativas comuns a desenvolver;
16
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• Acompanhar o desenvolvimento da mobilidade elétrica no
Grupo AdP;
• Contribuir para a redução de emissões de gases com efeito de
estufa e para a adaptação às alterações climáticas;
• Inﬂuenciar a tomada de decisão dos órgãos da administração
central, nomeadamente da gestão dos fundos comunitários e
nacionais.

A monitorização do Plano
O PEPE será anualmente avaliado pelo Comité de Energia da AdP,
em termos de cumprimento dos objetivos e metas ﬁxados, tendo
em conta o cronograma deﬁnido, ajustado ao conjunto das
medidas propostas.
A monitorização do PEPE está articulada com a informação
produzida no âmbito do Sistema de Gestão de Energia (ISO
50001).
O GGE de cada empresa realizará o acompanhamento mensal do
desempenho energético das infraestruturas reportado pelas EGO,
que reportará ao Comité de Energia, o qual tem a responsabilidade
pela monitorização e reporte mensal do PEPE, bem como a
execução de um balanço trimestral que será levado ao
conhecimento da Comissão Executiva da AdP SGPS e das empresas.
A avaliação anual, o balanço trimestral e o reporte mensal
poderão ser divulgados internamente pelos colaboradores,
sensibilizando-os para o empenhamento no cumprimento dos
objetivos ﬁxados.
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

CARACTERIZAÇÃO
DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A situação de referência a partir da qual se deverá avaliar a
evolução comparativa, foi estabelecida com base no consumo e
produção de energia do ano 2015 (período de 1 de janeiro a 31
de dezembro).

Tabela 1 – Produção e consumo de energia - 2015
Consumo de
energia elétrica

AT

MT

N.º de Infraestruturas (IEs)

Para tal, são considerados como fonte de informação e dados de
base os seguintes elementos:

Consumo (MWh)
Fatura elétrica (€)
Preço unitário (€/MWh)

• Energia total por infraestrutura do Grupo AdP em regime de
Alta Tensão (AT), Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial
(BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN).
• Energia produzida em cada infraestrutura para autoconsumo
e energia produzida em cada infraestrutura para venda - EDP,
Serviço Universal.

Peso da energia de mercado (%)
Fatura de energia reativa (€)
Potência contratada (€)

Produção de
energia elétrica
N.º de Infraestruturas (IEs)

• Caudal produzido ou tratado por ETA ou ETAR, respetivamente.

Produção (MWh)

BTE

Grupo
AdP

BTN

9

971

348

4 239

5 567

155 571

460 253

27 804

37 587

663 419

11 853 275

42 907 502

4 047 912

6 413 570

65 222 258

76,2

93,2

145,6

170,6

95,7

66%

55%

41%

38%

54%

48 236

468 035

130 009

0

646 281

257 657

1 953 893

234 518

813 392

3 259 460

Biogás

Solar

Solar

microprodução

miniprodução

Microhídrica

Grupo
AdP

27

301

12

1

341

24 520

1 630

1 566

6

27 722
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

Infraestruturas do Grupo AdP
A principal atividade do Grupo AdP é a gestão integrada do ciclo urbano da água, compreendendo todas as suas fases, desde a captação, o tratamento
e a distribuição de água para consumo público, à recolha, transporte, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas e industriais, incluindo a sua
reutilização. Através das empresas que integram o Grupo, gerimos e exploramos um conjunto de infraestruturas que se resumem de seguida:
Abastecimento de Água

155 ETA

16 387 km REDE ADUTORA

610 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

1 910 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

968 ETAR

20 EMISSÁRIOS SUBMARINOS

1 135 CAPTAÇÕES

E DISTRIBUIÇÃO

Saneamento de Águas Residuais

9 465 km REDE COLETORA

18
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1 679 RESERVATÓRIOS
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

Âmbito do PEPE
Das 5 567 infraestruturas operadas por empresas do Grupo AdP
em 2015, o PEPE tem medidas e ações relativas a 316 infraestruturas,
que representam 65% do total da energia consumida pelo Grupo
no ano referido.

O consumo das infraestruturas PEPE representou, em 2015,
cerca de 433 GWh, estando este consumo concentrado nos
abastecimentos em AT e MT (98% do total), com elevada
representatividade em todas as empresas do Grupo.

Das 316 infraestruturas envolvidas, 188 são de abastecimento de
água, 125 respeitam ao serviço das águas residuais e 3 a ediﬁcado.

5 567

4 239

1 328

pontos de consumo
(AT, MT, BTE e BTN)

infraestruturas
(em BTN)
consomem 6%
da energia total
consumida

infraestruturas
(em AT, MT e BTE)
consomem 94%
da energia total
consumida

316
Infraestruturas
do Plano representam
65% da energia
total consumida
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

Conforme se pode observar na tabela seguinte, integram o PEPE
a totalidade das infraestruturas abastecidas em AT, sendo
maioritária a participação de infraestruturas abastecidas em MT.

Apenas 31 infraestruturas abastecidas em BTN estão envolvidas
no PEPE, em resultado do seu baixo consumo e do reduzido
efeito de medidas de eﬁciência energética.

Tabela 2 – Número de infraestruturas PEPE, distribuído por empresas e contrato de abastecimento - 2015

% do total de infraestruturas
de cada empresa

Número de infraestruturas participantes no PEPE
Empresa

Grupo AdP
AdNorte
AdDP
SIMDOURO
AdRA
AdCL
AdTA
EPAL
AdVT
SIMARSUL
AdSA
AgdA
AdA
Sede AdP

AT

MT

BTE

BTN

ABASTECIMENTO

SANEAMENTO

OUTROS

TOTAL

9
3%
1
2

228
72%
28
1
4
7
49
23
13
42
6
4
27
24

48
15%
5

31
10%
1

188
59%
13
3

125
40%
22

3
1%

1
5
1

2

10
10
10
16
53

316
100%
35
3
4
10
54
27
16
60
6
8
65
25
3

3

2
1

4

3

8

10

2
23

15
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3

7
48
18

44
17
7
6
1
17
7
3

AT

MT

BTE

BTN

100%

23%

13%

1%

100%
100%

13%
4%
19%
27%
33%
24%
24%
25%
13%
36%
40%
23%

7%

0%

3%
29%
3%

0%
1%

11%

1%

40%
66%

5%

100%

100%
100%

100%
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

O consumo das 316 infraestruturas envolvidas no PEPE é ilustrado na tabela seguinte, que apresenta, igualmente, a percentagem do
consumo total do Grupo AdP.
Tabela 3 – Consumo elétrico das infraestruturas PEPE (inclui produção para autoconsumo) - 2015

Empresa
Grupo AdP
AdNorte
AdDP
SIMDOURO
AdRA
AdCL
AdTA
EPAL
AdVT
SIMARSUL
AdSA
AgdA
AdA
Sede AdP

Consumo das infraestruturas participantes no PEPE (valores em kWh)
AT

MT

BTE

155 570 768
36%
17 100 820
61 929 928

266 149 943
62%
26 720 291
2 567 841
11 831 750
1 569 254
33 585 837
67 062 549
31 897 525
38 042 749
10 375 219
2 868 000
9 190 124
30 438 805

8 707 441
2%
661 729

2 140 052
0%
46 110

232 772
351 232
55 484

185 799

1 129 230

603 325

707 587
4 513 359

1 160 895

60 758 217

3 149 449
12 632 354

1 056 049

BTN

143 923

% do consumo das empresas no PEPE

TOTAL

AT

MT

BTE

BTN

TOTAL

432 568 204
100%
44 528 949
64 497 769
11 831 750
1 987 825
33 937 069
67 261 956
92 655 742
39 775 304
10 375 219
6 725 036
14 864 377
43 071 159
1 056 049

100%

60,1%

32,0%

5,3%

65,0%

100%
100%

46,8%
6,0%
74,6%
51,1%
63,5%
99,5%
54,6%
54,3%
60,0%
95,9%
96,8%
67,4%

14,8%

0,4%

12,5%
35,4%
2,4%

4,2%

23,3%

4,0%

71,1%
92,6%

27,1%

50,0%
61,2%
70,9%
21,3%
58,9%
96,4%
76,9%
44,1%
56,4%
93,8%
80,1%
69,1%
100%

100%

100%
100%

100%
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1. PEPE – ENQUADRAMENTO

Situação de referência ISO 50001

Veriﬁca-se que um signiﬁcativo número das infraestruturas que
integram o PEPE têm produção de energia, a partir do
aproveitamento por biogás (por queima em sistemas de
cogeração), e de sistemas fotovoltaicos, sendo apresentadas na
tabela seguinte as produções elétricas no ano de referência.

No ﬁnal do ano de 2015 encontravam-se certiﬁcadas 18
infraestruturas distribuídas da forma como se ilustra na tabela
seguinte:

Tabela 4 – Produção elétrica das infraestruturas PEPE - 2015 (valor em KWh)

Tabela 5 – Número de infraestruturas certiﬁcadas pela ISO 50001 - 2015

Empresas
Grupo AdP
AdNorte
AdDP
SIMDOURO
AdRA
AdCL
AdTA
EPAL
AdVT
SIMARSUL
AdSA
AgdA
AdA
Sede AdP

Autoconsumo
23
7%
5

17 796 507
64%
320 000

1

540 000

2
5
2
2
3

190 000
15 450 000
77 907
460 000
190 000

3

568 600

Venda à RESP *

TOTAL

318
93%
41
13
1

9 925 462
36%
1 193 225
66 775

341
46
13
2

27 721 969
100%
1 513 225
66 775
540 000

9
11
14
159
5
3
58
1
3

5 392 000
522 866
77 559
1 177 676
366 460
24 761
909 800
180 000
14 340

11
16
16
161
8
3
61
1
3

5 582 000
15 972 866
155 466
1 637 676
556 460
24 761
1 478 400
180 000
14 340

* RESP - Rede Elétrica de Serviço Público

22
PLANO DE EFICIÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 2017-2020

AA
AR
TOTAL

Captações

Tratamento

Elevatórias

2

2
4
6

6
4
10

2

TOTAL
10
8
18

w
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2. OBJETIVOS

1. Redução dos consumos de energia e ajustamento
dos horários de consumo
A eﬁciência energética e o ajustamento dos horários de consumo
são as medidas que se destacam por apresentarem menor período
de retorno do investimento, algumas delas designadas por
quick-win energéticas, por serem oportunidades com baixa
complexidade de execução e por terem resultados no curto prazo.
Nas medidas de eﬁciência energética pautam-se as relacionadas
com a bombagem, por ser este o principal uso de energia no Grupo
AdP, mas a tipologia é muito variada, nomeadamente, modiﬁcações
nas linhas de tratamento e sistemas de controle com o objetivo de
uma menor utilização de energia para o mesmo caudal.

REDUÇÃO DOS CONSUMOS
E AUMENTO DA PRODUÇÃO
DE ENERGIA

24
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Já no ajustamento dos horários de consumo, o objetivo passa por
deslocar os consumos para períodos onde a tarifa elétrica é mais
reduzida, tirando partido, por exemplo, dos níveis de enchimento
dos reservatórios.Trata-se de uma medida aparentemente simples
de implementar mas que obriga a um bom conhecimento dos perﬁs
de procura e disponibilidade de capacidade de armazenagem, sendo
preferencialmente aplicável no setor do abastecimento de água.
Contudo, estas medidas, por estarem mais associadas ao processo
produtivo, exigem um conhecimento profundo da operação e da
manutenção de cada infraestrutura.
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2. OBJETIVOS

2. Aumento da produção própria de energia elétrica
Sendo inequívoca a existência de um importante potencial no
que se refere à produção de energia elétrica em muitas das
infraestruturas abrangidas, no PEPE estão organizadas e
calendarizadas ações, que possibilitem maximizar o
aproveitamento energético dos ativos e recursos renováveis
e/ou endógenos existentes, contribuindo para a ecoeﬁciência e
principalmente para a descarbonização da economia, para a
redução ou compensação das emissões dos GEE e minimização
dos efeitos e/ou consequências das alterações climáticas.
A melhoria e aproveitamento do potencial energético produtivo
serão baseados nas seguintes metodologias de ação:

Metodologias para promover o aumento da produção de energia

Otimização das unidades
em exploração

Estudo e análise de
implementação de novas unidades

Na vertente de valorização da energia produzida, a opção
prioritária é pelo autoconsumo, face ao contexto legal em vigor
(DL n.º 153/2014, de 20 de outubro), uma vez que se aﬁgura como
a opção mais vantajosa. Contudo, o regime a implementar pode
igualmente contemplar a instalação de UPP, nos termos previstos
na legislação em vigor, e que se exempliﬁca na ﬁgura seguinte:
Novo regime de produção distribuída
Unidade de Produção em
Autoconsumo (UPAC)

● Energia produzida é injetada
na instalação de consumo.

● Eventuais excedentes de
produção instantânea podem
ser injetados na RESP.

● O modelo proposto
pressupõe a adequação da
capacidade de produção ao
regime de consumo existente
no local, minimizando a injeção
de energia na RESP.

Unidade de Pequena
Produção (UPP)

● Energia produzida é
totalmente injetada na RESP.
● Mantém o modelo de
atribuição de tarifa via leilão,
simpliﬁcando e agregando o
atual regime da micro e
miniprodução.
● Mantém requisitos de
produção indexados ao
consumo de eletricidade
existente na instalação de
consumo associada.

O aproveitamento do potencial solar fotovoltaico para a produção
de energia elétrica decorre igualmente de uma medida inscrita no
PEPE.
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O impacto das medidas PEPE (objetivos 1 e 2)
O PEPE envolve 585 medidas, das quais mais de metade são de
eﬁciência energética, área também responsável pela maioria
da poupança e do investimento previsto, onde se destacam
as medidas associadas à otimização da bombagem.

Os novos parques fotovoltaicos têm por objetivo uma produção
para autoconsumo de 15,5 GWh/ano em infraestruturas do
Grupo, que podem ser complementadas por outras instalações
de menor dimensão a propor pelas empresas.
Gráﬁco 1 – Distribuição das medidas PEPE por categorias

Produção
38 medidas

As medidas que visam poupanças por alteração do diagrama de
cargas, deslocando consumos em horas de ponta para períodos
em que a eletricidade é mais económica, representam 13% das
poupanças.
Com a implementação das medidas de produção elétrica com
recursos endógenos e renováveis destinada a autoconsumo
(queima de biogás em sistemas de cogeração, novas instalações
minihídricas e fotovoltaicas) prevê-se um aumento da produção
renovável em cerca de 26 GWh/ano, estando-lhe associada um
investimento superior a 16 milhões de euros.
As medidas na área do biogás têm por objetivo aumentar a
produção de energia sem aumentar a capacidade instalada e as
duas instalações minihídricas previstas correspondem a novas
unidades que tiram partido de quedas piezométricas existentes.
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Auditorias
e Estudos
112 medidas

Estrutural
207 medidas

Operacional
228 medidas

Finalmente, o PEPE dedica 1,9% do investimento a estudos a
desenvolver durante a vigência do projeto.
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A tabela seguinte desagrega as medidas do PEPE por categorias associando igualmente a eﬁciência, a produção, o investimento e a
poupança.
Tabela 6 – Principais indicadores das medidas PEPE, desagregadas por tipologia de intervenção

Item

N.º de medidas

Investimento
(€ e %)

Eﬁciência+Produção
(kWh/ano e %)

Poupança
(€/ano e %)

TOTAL

585

28 150 065

56 632 796

6 639 866

Eﬁciência energética

547

12 075 309

30 354 515

3 831 899

94%

43%

54%

58%

Auditorias

112

534 292

1 243 657

120 171

Operacionais

228

366 518

5 887 503

1 122 730

Estruturais

207

11 174 499

23 223 355

2 588 997

38

16 074 756

26 278 281

2 807 968

6%

57%

46%

42%

19

3 438 756

6 315 881

611 552

Minihídricas

2

1 740 000

3 159 800

261 943

Solar

7

896 000

1 302 600

151 973

10

10 000 000

15 500 000

1 782 500

Produção de energia
Biogás

Solar III
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O investimento total previsto ultrapassa os 28 milhões de euros,
principalmente concentrado nos anos 2018 e 2019, embora já
em 2017, o número de medidas em implementação seja

signiﬁcativo (250). Em 2020, apenas 7 medidas estarão em fase
de conclusão, particularmente monitorização/ avaliação, não
representando mais de 1% do total do investimento previsto.

Gráﬁco 2 – Evolução do número de medidas em implementação e valores de investimento PEPE, com base nas previsões das empresas

INVESTIMENTO (€)
0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

250

2017
2 895 347

317

2018
12 216 238

226

2019
12 751 676

7

2020

N.º DE MEDIDAS

286 804
0

50

INVESTIMENTO
100

150

200

250

N.º DE MEDIDAS EM IMPLEMENTAÇÃO
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O gráﬁco seguinte ilustra, através de uma análise ABC, a forte
concentração da poupança e do investimento em certas
infraestruturas. Efetivamente, as 44 infraestruturas de maior

impacto na fatura de energia (apenas 14% das 316), concentram
83% do investimento e representam 80% da poupança
económica total.

100%

100%

80%

80%

14% das IE do PEPE
representam 80% da
poupança e 83% do
investimento

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%
100%

INVESTIMENTO

POUPANÇA

Gráﬁco 3 – Análise ABC da evolução da poupança e do investimento, com o número de infraestruturas PEPE

Investimento
Poupança

INFRAESTRUTURAS
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A tabela seguinte apresenta a evolução da poupança/ produção energética considerando que os benefícios das medidas têm início no
ano seguinte ao ano do investimento, e que são valores acumulados no período do PEPE.
Tabela 7 – Evolução do impacto da implementação das medidas PEPE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (kWh)
Empresa

AdNorte
AdDP
SIMDOURO
AdRA
AdCL
AdTA
EPAL
AdVT
SIMARSUL
AdSA
AgdA
AdA
Sede AdP
Sub total
Solar III
TOTAL

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA (kWh)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

12%

40%

100%

9%

40%

100%

323 350
143 304
137 4334
11 177
186 157
1 100 853
524 549
530 037
72 854
188 382
62 123
332 323
30 000
3 642 542

1 077 833
477 680
458 110
37 255
620 522
3 669 511
1 748 496
1 766 791
242 845
627 941
207 076
1 107 744
100 000
12 141 804

2 694 582
1 194 200
1 145 276
93 138
1 551 305
9 173 779
4 371 239
4 416 978
607 113
1 569 854
517 691
2 769 360
250 000
30 354 515

3 642 542

12 141 804

30 354 515
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25 288

119 000

297 500

59 648

280 695

701 737

53 351
295 970
264 333
35 020
71 825

251 066
1 392 800
1 243 920
164 800
338 000

627 644
3 482 000
3 109 800
412 000
845 000

110 721

521 040

1 302 600

916 156

4 311 321

916 156

4 311 321

10 778 281
15 500 000
26 278 281

PEPE 2018 ALTERAÇÕES 10 ABRIL.qxp_Layout 1 20/05/18 23:31 Página 31

2. OBJETIVOS

Conforme se pode observar no gráﬁco seguinte, o impacto das medidas é muito variável entre empresas, sendo particularmente
significativo na AdTA, na EPAL e na AdVT.
Gráﬁco 4 – Distribuição do impacto das medidas por empresa em 2020
0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000
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As tabelas seguintes ilustram os impactos energéticos e económicos,
respetivamente, das medidas previstas no PEPE, de acordo com
a hierarquização de ativos do Grupo, concluindo-se que as
Estações Elevatórias de abastecimento são as infraestruturas que
concentram o maior número das medidas previstas.

maior redução do consumo em resultado de ações de eﬁciência
energética, assim como são o ativo responsável pela principal
produção energética com recursos endógenos (biogás).
O elevado valor de produção no abastecimento corresponde ao
aproveitamento minihídrico previsto para a ETA da Asseiceira.

Em termos energéticos, são as ETAR que servem uma população
acima dos 100 000 habitantes-equivalentes que apresentam a
Tabela 8 – Impactos energéticos das medidas PEPE, desagregadas por famílias de infraestruturas
Famílias de Infraestruturas

Saneamento

Abastecimento

TOTAL PEPE
Captações
ETA acima de 100 000 hab
ETA de 20 000 até 100 000 hab
ETA até 20 000 hab
Estações elevatórias
Reservatórios
Barragens
Coletores e condutas
ETAR acima de 100 000 hab-eq.
ETAR de 15 000 até 100 000 hab-eq.
ETAR de 2 000 até 15 000 hab-eq.
ETAR até 2 000 hab-eq.
Estações elevatórias
Edifícios*
Estudos em conjuntos de infraestruturas
Solar III
* Reporta às medidas de eﬁciência no edifício sede.
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N.º de medidas
585
69
37
34
23
130
7
1
1
82
88
36
6
45
3
13
10

12,0%
6,4%
5,9%
4,0%
22,6%
1,2%
0,2%
0,2%
14,3%
15,3%
6,3%
1,0%
7,8%
0,5%
2,3%

Eﬁciência energética
(kWh/ano e %)
30 354 515
1 942 195
2 952 506
790 568
190 723
7 404 844

6,4%
9,7%
2,6%
0,6%
24,4%

10 836 391
3 424 418
95 590

35,7%
11,3%
0,3%

1 270 622
250 000
1 196 657

4,2%

Produção de energia
(kWh/ano e %)
26 278 281
160 600
3 555 800
600 000
146 000

0,6%
13,5%
2,3%
0,6%

5 037 381
1 278 500

19,2%
4,9%

3,9%
15 500 000

59,0%

TOTAL
(kWh/ano e %)
56 632 796
2 102 795
6 508 306
1 390 568
336 723
7 404 844

3,7%
11,5%
2,5%
0,6%
13,1%

15 873 773
4 702 918
95 590

28,0%
8,3%
0,2%

1 270 622
250 000
1 196 657
15 500 000

2,2%
0,4%
2,1%
27,4%
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Tabela 9 – Impactos económicos das medidas PEPE, desagregados por famílias de infraestruturas
Famílias de Infraestruturas

Saneamento

Abastecimento

TOTAL
Captações
ETA acima de 100 000 hab
ETA de 20 000 até 100 000 hab
ETA até 20 000 hab
Estações elevatórias
Reservatórios
Barragens
Coletores e condutas
ETAR acima de 100 000 hab-eq.
ETAR de 15 000 até 100 000 hab-eq.
ETAR de 2 000 até 15 000 hab-eq.
ETAR até 2 000 hab-eq.
Estações elevatórias
Edifícios*
Estudos em conjuntos de infraestruturas
Solar III

Eﬁciência Energética
(€/ano e %)
3 831 899
328 312
491 398
90 072
28 046
705 056
101 212
1 923
3 360
1 268 956
378 017
41 854
7 539
194 183
35 766
156 205

8,6%
12,8%
2,4%
0,7%
18,4%
2,6%
0,1%
0,1%
33,1%
9,9%
1,1%
0,2%
5,1%
0,9%
4,1%

Produção
(€/ano e %)

Poupança total
(€/ano e %)

2 807 968
19 797
315 325
59 111
19 683

0,7%
11,2%
2,1%
0,7%

484 894
126 658

17,3%
4,5%

1 782 500

63,5%

6 639 866
348 110
806 723
149 183
47 728
705 056
101 212
1 923
3 360
1 753 850
504 674
41 854
7 539
194 183
35 766
156 205
1 782 500

5,2%
12,1%
2,2%
0,7%
10,6%
1,5%
0,0%
0,1%
26,4%
7,6%
0,6%
0,1%
2,9%
0,5%
2,4%
26,8%

Investimento
(€ e %)
28 150 065
529 292
3 350 449
738 197
290 269
3 034 033
2 000 000
12 000
1 587
5 240 204
1 242 566
54 974
3 007
633 962
90 000
929 524
10 000 000

1,9%
11,9%
2,6%
1,0%
10,8%
7,1%
0,0%
0,0%
18,6%
4,4%
0,2%
0,0%
2,3%
0,3%
3,3%
35,5%

* Reporta às medidas de eﬁciência no edifício sede.

Relativamente aos valores económicos, as ETAR que servem uma
população acima dos 100 000 habitantes-equivalentes detém a
maior parcela, quer na poupança decorrente da implementação
de medidas de eﬁciência energética e de produção de energia, quer
nos montantes de investimento.

Já as poupanças associadas ao abastecimento de água, têm uma
maior contribuição nas Estações Elevatórias e ETA que servem
igualmente mais de 100 000 habitantes.
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A concentração referida anteriormente é reforçada pelas análises
TOP 10 apresentadas na tabela seguinte, concluindo-se que 43%
das economias de energia resultantes de medidas de eﬁciência
energética se concentram em 10 infraestruturas e por via de 49
medidas, enquanto na produção de energia, as 10 infraestruturas

onde se prevê maior aumento da produção endógena de eletricidade contribuem com 35% do aumento de produção de energia previsto no PEPE, através de 42 medidas.

Tabela 10 – Infraestruturas que formam o TOP 10 na eﬁciência energética e na produção de energia
TOP 10
Eﬁciência Energética
TOTAL PEPE
TOTAL PEPE - TOP 10

N.º de
medidas
585
49
8%

Eﬁciência Energética
(kWh/ano e %)
30 354 515
13 085 622

TOP 10
Produção de Energia*
TOTAL PEPE

43,1%

TOTAL PEPE - TOP 10

N.º de
medidas
585
42
7%

Produção de Energia
(kWh/ano)
26 278 281
9 111 919

34,7%

1 ETAR da Guia (AdTA)

12

2 808 243

9,3%

1 ETA da Asseiceira (EPAL)

8

3 109 800

11,8%

2 ETAR de Alcântara (AdTA)

6

1 472 459

4,9%

2 ETAR de Chelas (AdTA)

4

1 621 000

6,2%

3 ETAR de Beirolas (AdTA)

4

1 376 226

4,5%

3 ETAR de Frielas (AdTA)

6

1 229 000

4,7%

4 EE de Lever Montante (AdDP)

2

1 190 700

3,9%

4 ETAR de Gaia Litoral (SIMDOURO)

5

701 737

2,7%

5 ETAR de Frielas (AdTA)

6

1 162 064

3,8%

5 ETA do Enxoé (AgdA)

4

550 000

2,1%

6 EE de Vila Franca de Xira (EPAL)

3

1 142 807

3,8%

6 ETAR do Seixal (SIMARSUL)

4

501 000

1,9%

7 ETAR de São João da Talha (AdTA)

3

1 084 488

3,6%

7 ETA da Magra (AgdA)

1

446 000

1,7%

8 EE de Barradas-Cerite (AdNorte)

4

1 061 301

3,5%

8 ETAR de Beirolas (AdTA)

4

369 000

1,4%

9 ETAR de Ílhavo (AdCL)

1

308 382

1,2%

5

276 000

1,1%

9 ETA de Morgavel (AdSA)

8

935 217

3,1%

10 EE de Carvalhos (AdVT)

1

852 118

2,8%

* Não inclui o projeto Solar III.
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10 ETAR do Barreiro-Moita (SIMARSUL)
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3. Melhoria das condições de aquisição de energia elétrica
A evolução recente do preço da energia elétrica (conforme
gráﬁco 5), acompanhada do crescimento das cotações do petróleo
e do mercado de emissões de CO2, permitem concluir que existe
uma tendência generalizada para o aumento do custo da energia.
Adicionalmente, o preço da energia elétrica nos próximos anos irá
estar fortemente marcado pelo crescimento da produção renovável
e pelo aumento do consumo associado à mobilidade elétrica.
Gráfico 5 – Evolução das cotações do mercado de futuros de eletricidade
(OMIP e EEX)
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As dimensões a considerar na melhoria da aquisição de energia
elétrica são as abaixo indicadas:
I. Deﬁnição de uma evolução do modelo de negociação
centralizada para aquisição de energia, com:
Acompanhamento dos mercados elétricos procurando
identiﬁcar e quantiﬁcar todas as variáveis que inﬂuenciam o
comercializador na elaboração da proposta de fornecimento,
tais como os preços no mercado spot, no mercado de futuros,
o ajustamento para perdas na rede, a inﬂuência dos diagramas
de carga e a estrutura da spread comercial.
Identiﬁcação do melhor momento para o lançamento do
concurso, deﬁnição da melhor duração do fornecimento e
quantiﬁcação de um preço base.
II. Estudo de modiﬁcações da procura, avaliando se a aquisição de
energia ﬁcará circunscrita ao universo do Grupo AdP ou se
serão introduzidas outras entidades adjudicantes, potenciando
a sua alavancagem e a criação de valor pela consolidação dos
respetivos objetos.
III. Deﬁnição da estratégia de aquisição de energia com risco,
avaliando quais as opções que serão assumidas a curto e a
longo prazo em matéria da duração dos contratos, do risco
de variação de preço e do comportamento dos mercados.
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IV. Avaliação das especiﬁcações técnicas e critérios de avaliação
que serão introduzidos nos procedimentos de aquisição
centralizada de energia, para dar cumprimento às orientações
vertidas na Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas.
No âmbito do PEPE foi constituído um grupo de trabalho interno
com vista à melhoria das condições de aquisição de energia, o
qual terá como responsabilidade:
I. Determinar, respeitando as linhas orientadoras gizadas na
Diretiva 2009/28 CE e na Estratégia Nacional para as Compras
Públicas Ecológicas (ENCPE), as opções a introduzir nas peças
do procedimento de aquisição de energia, pesando os critérios
complementares e fundamentais enunciados na ENCPE,
avaliando o compromisso do Grupo AdP e o respetivo resultado
esperado, estudando de forma responsável o eventual impacto
orçamental das opções a fazer, articulando-as numa estratégia
de adaptação progressiva.
Participar em reuniões com elementos dos grupos de
trabalho formados no âmbito do desenvolvimento dos
critérios ambientais (6.2.1 da ENCPE).
II. Avaliar quais os objetivos a curto e a médio prazo para a
incorporação de obrigações de entrega de energias renováveis
nos contratos de fornecimento de energia.
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III. Acompanhar as Garantias de Origem associadas aos certiﬁcados
de origem da energia elétrica produzida a partir de fontes de
energia renováveis.
IV. Estudar a agregação de entidades compradoras.
V. Deﬁnir timings para a compra em mercado, de acordo com
estratégia.
VI. Estudar e propor modelos alternativos de aquisição.
VII. Estudar o impacto do gasto com a aquisição de energia
elétrica nos modelos economico-ﬁnanceiros do Grupo AdP.
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4. Mobilidade elétrica como estratégia ambiental
No âmbito do PEPE e da Estratégia Nacional para a Mobilidade
Elétrica, o Grupo AdP prevê a introdução de veículos elétricos na
frota operacional e a instalação de pontos de carregamento de
veículos elétricos.
Esta opção pela mobilidade elétrica é, para o Grupo, um dos mais
relevantes contributos no caminho de uma frota mais verde e
mais eﬁciente.
Numa primeira fase, o objetivo passa pela substituição de cerca
de 100 viaturas da frota operacional com motor térmico por
viaturas 100% elétricas, que permitirão reduzir as respetivas
emissões de CO2 em 750 toneladas no periodo de vigência do
PEPE, isto é, até 2020.

MOBILIDADE ELÉTRICA
COMO ESTRATÉGIA AMBIENTAL
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Adicionalmente, prevê-se a instalação de 50 pontos de
carregamento de veículos elétricos, cuja localização irá privilegiar
infraestruturas onde exista produção de energia a partir de
fontes renováveis. Ainda no que diz respeito à alimentação dos
pontos de carregamento, é objetivo do Grupo aproveitar as novas
medidas de produção de energia solar fotovoltaica que é feita
nas várias empresas, estando ainda prevista a possibilidade de
alguns pontos de carregamento poderem ter acesso público, se
justiﬁcável, nomeadamente nos territórios do interior.
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O projeto de introdução de viaturas elétricas na frota
operacional do Grupo AdP vai ser objeto de Candidatura ao
Fundo Ambiental.

Em complemento à aquisição das viaturas elétricas, o Grupo
celebrou um protocolo de colaboração com a ADENE, com o
objetivo da certiﬁcação energética das frotas operacionais das
empresas do Grupo AdP, por via do SEEF – Selo de Eﬁciência
Energética de Frota, projeto pioneiro e inovador, com elevado
potencial de reconhecimento, bem como na implementação das
medidas que possam melhorar o desempenho energético das
mesmas.
Neste contexto, justiﬁca-se ainda a referência à aquisição de um
serviço/ sistema de georreferenciação de frotas, para que todas
as empresas do Grupo possam dispor de uma ferramenta que
permita uma gestão mais eﬁciente da frota operacional, incluindo
a melhoria e a eﬁciência das rotas operacionais.
O estudo por outras formas de mobilidade como, por exemplo,
o carsharing e outras fontes energéticas, como o hidrogénio, faz
parte integrante do projeto de mobilidade do Grupo AdP a
médio prazo.

39
PLANO DE EFICIÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 2017-2020

PEPE 2018 ALTERAÇÕES 10 ABRIL.qxp_Layout 1 20/05/18 23:31 Página 40

2. OBJETIVOS

5. Formação e comunicação para o uso da energia
Formação
Com o aprofundamento da implementação do Sistema de Gestão
de Energia (SGE) nas empresas do Grupo AdP, e sua extensão a
novas infraestruturas, face ao aumento de recursos humanos
envolvidos e mediante a necessária identiﬁcação de oportunidades
de melhoria, foram identiﬁcadas necessidades de formação
relativas aos usos signiﬁcativos de energia (USE) mais comuns.

FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PARA O USO DA ENERGIA
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A essa necessidade de “capacitação” dos quadros superiores
responsáveis pela operação e manutenção de infraestruturas, veio
a acrescer um segundo objetivo: a “certiﬁcação” de competências
de equipas de auditoria de energia, habilitando quadros com
experiência em processo, eletrotecnia e mecânica, a poderem
realizar auditorias energéticas em empresas do Grupo AdP.
Para este objetivo preconiza-se uma formação, organizada por
módulos, progredindo na sua capacitação por acumulação dos
restantes módulos de formação.
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A formação organizada para Auditores de Energia Especialistas do Ciclo Urbano da Água é composta por VII módulos (sendo
obrigatórios os módulos I e II) e decorrerá em três ações distintas, compostas por formação e auditoria técnica.
Tabela 11 – Programa da formação auditores energéticos para o ciclo urbano da água

MÓDULO

DESIGNAÇÃO

ENTIDADE
FORMADORA

Módulo I

Auditores de Energia
no Setor das Águas e
Águas Residuais

ADENE

Módulo II

Técnicas de comunicação

Faculdade de Economia
Universidade Nova de Lisboa

Módulo III

Sistemas elevatórios

Formadores Grupo AdP

Módulo IV

Sistemas de tratamento
biológico

Faculdade de Ciências e
Tecnologia Universidade
Nova de Lisboa

Módulo V

Ventilação/ desodorização

Formador Externo Especializado

Módulo VI

Digestão e cogeração

Formadores Grupo AdP

Módulo VII

Estações de tratamento
da água

Faculdade de Ciências e
Tecnologia Universidade
Nova de Lisboa
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Mediante a estratégia corporativa estabelecida, os requisitos legais
e regulamentares e o planeamento de atividades e objetivos de cada
uma das empresas, deverão ser deﬁnidas e realizadas as necessárias
auditorias energéticas, podendo ser seguido o preconizado na norma
“ISO 50002 – Energy Audits – Requirements with guidance for use”.

que dote os utilizadores das viaturas elétricas de conhecimentos
básicos para a condução das mesmas.

Para enriquecer o leque de auditores disponíveis, principalmente
em empresas de menor dimensão, numa perspetiva de
troca/ transferência de conhecimento, e à semelhança do que foi
feito noutros sistemas de gestão, considerou-se como vantajosa
a criação de uma bolsa de auditores ao nível dos SGE.

A comunicação e divulgação do Plano de Eﬁciência e Produção
de Energia, sob o mote “Movidos pela Energia”, prevê a divulgação
interna da existência da equipa envolvida no seu desenvolvimento
e implementação, bem como das boas práticas já existentes,
através dos canais existentes:

Para potenciar o enriquecimento da formação, e competências,
dos operadores e técnicos operacionais da empresa, apresenta-se
como particularmente importante desenvolver estruturas
formativas, nos mais variados âmbitos, incluindo no da energia.

• Mailing interno – informação sobre o que é, objetivos, estratégia
de relacionamento e concretização;

O desenvolvimento do modelo de negociação centralizada para
a aquisição de energia será potenciada por uma ação de formação
em mercados de derivados de energia.
No âmbito da mobilidade elétrica, e para fazer face aos
constrangimentos que possam surgir pela introdução de viaturas
elétricas na frota operacional, está prevista uma ação de formação
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Comunicação

• Newsletter digital – divulgando as novidades e o desenvolvimento
do Plano, sempre que se justiﬁque;
• Intranet – desenvolvimento de página especíﬁca, onde também
se aproveita para dar a conhecer as equipas envolvidas neste
projeto, pelo que nesta página deverá ser também desenvolvido
um espaço “Quem é Quem”, para que facilmente se identiﬁquem
os responsáveis em cada Centro Operacional, desbloqueando
o contacto direto;
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• Banner – alusivo à mensagem para a assinatura de e-mail
(também já com vertente externa) e uma animação curta
dedicada ao tema e que será disponibilizada nos diferentes
canais (nomeadamente o canal Youtube da AdP).

resultados, práticas adotadas, partilha de experiências entre as
empresas e as formações que serão realizadas no âmbito da
“educação energética”.

A apresentação pública do PEPE, assinalou a semana em que se
comemora o Dia Nacional da Energia (29 de maio), e deu a
conhecer os grandes objetivos e ações programadas para a
concretização das medidas determinadas no Plano.
Está considerado o desenvolvimento de cartazes informativos
que identiﬁquem os períodos tarifários contratados, com uma
apresentação gráﬁca apelativa, para auxiliar no planeamento do
funcionamento dos equipamentos, por forma a garantir a
utilização da energia elétrica da rede pública nos períodos
economicamente mais vantajosos, bem como clariﬁcação de
alguns “conceitos energéticos” (exemplos: MT, BTN, BTE, Ciclo
Semanal, Ciclo Diário, Horas de Ponta, Cheia,Vazio, Super Vazio).
É importante que se mantenha uma comunicação regular e
planeada, ao longo da implementação do plano.
Assim, há que identiﬁcar outros momentos para manter a
comunicação e divulgação através dos canais disponíveis: metas,
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6. Parcerias para a energia e o ambiente
No âmbito do Sistema de Gestão de Energia, o Grupo AdP e a
ADENE assinaram um protocolo que prevê a Certiﬁcação
Energética da Frota Operacional do Grupo.
Ao abrigo deste acordo, as infraestruturas do Grupo AdP serão
também certiﬁcadas de acordo com a sua eﬁciência energética.
Existe também um protocolo entre o Grupo AdP e a Lisboa
E-Nova que pressupõe um Gestor Remoto, a partir do qual será
possível uma melhoria da gestão da informação e avaliação do
perﬁl de consumo para um grupo de infraestruturas. Com base
na telecontagem são produzidos relatórios mensais para cada
infraestrutura, permitindo a análise dos perﬁs de consumo,
auxiliando na tomada de decisões. É também extraído um
relatório integrado, que permite a avaliação do posicionamento,
no que respeita a consumos, das empresas do Grupo.

PARCERIAS PARA A
ENERGIA E O AMBIENTE
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O Grupo AdP está atento e aberto para o estabelecimento de
outras parcerias que tenham por objetivo aumentar a eﬁciência
no uso do recurso energia como, por exemplo, com o CEIIA
(Centro de Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel),
nomeadamente ações de I&D.

w
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3. METAS E INDICADORES

AS METAS FINAIS DO PLANO
Sendo necessário monitorizar e acompanhar o desenvolvimento
e execução das diversas dimensões do PEPE, espera-se atingir no
ﬁnal do período de referência (2017-2020), com a implementação,

2020
316

Infraestruturas abrangidas

585

Medidas a implementar

28 M€

Investimento

30,4 GWh

Reduzir o consumo de energia elétrica

26,3 GWh

Aumentar a produção própria de energia elétrica

10 MW, em 103 infraestruturas

Reduzir a potência contratada

0,5 M€/ ano, 320 infraestruturas

Reduzir a fatura de energia reativa

10 GWh/ ano, 63 infraestruturas

Alteração do nível de tensão

27 mil ton CO2*
100
50
1 100 Viaturas

Reduzir a pegada ecológica
Viaturas elétricas

Eficiência energética
-14 267 ton
Solar
-7 897 ton
Biogás
-2 968 ton
Minihídricas
-1 485 ton

Certiﬁcação Energética de Frota
Certiﬁcação na norma ISO 50001

78 infraestruturas

Auditorias no ambito do DL 68-A/2015

30 auditores

Redução da pegada ecológica

Postos de carregamento

98 infraestruturas

100% de cumprimento

nas várias dimensões de atuação, das medidas preconizadas neste
Plano de Eﬁciência e de Produção de Energia, os seguintes
resultados (acumulados em 2020):

Formação de auditores internos de energia
Comunicação para a energia

* O conversor utilizado no cálculo das emissões de CO2 para o consumo de energia elétrica é de 0,47kg CO2/kWh.
Nota: A desagregação das metas pode ser consultada na tabela 4.
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Mobilidade elétrica
-750 ton
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OS INDICADORES
No âmbito do PEPE foram deﬁnidos indicadores de gestão
relacionados com a otimização dos recursos energéticos que irão
avaliar o comportamento das empresas no cumprimento do
PEPE, fazendo parte dos objetivos e metas aprovados pelos
acionistas para avaliar o desempenho da administração.
Os indicadores podem e devem ser replicados para a avaliação
de desempenho dos colaboradores que participam, direta e
ativamente, na implementação do PEPE.

Consumos
e caudais
Produção
de energia

Diagramas
de carga

Tensão
de entrega

Um dos objetivos do PEPE consistiu na constituição de um
Indicador de Gestão de Energia que permita medir e quantiﬁcar
a eﬁciência na utilização do recurso energia.
O Indicador de Gestão de Energia deverá ser sensível às
variações dos consumos e volumes de atividade (caudais de
abastecimento e saneamento), das instalações de utilização/
produção de energia elétrica das empresas, quer no plano
quantitativo, quer no plano qualitativo, traduzindo com base no
respetivo ano de referência (2015), as respetivas variações e
alinhamento com a estratégia do Grupo.
Pretende-se que este indicador capture o efeito conjugado de
medidas de eﬁciência energética e económica e incentive à
produção de energia elétrica de origem endógena e renovável.

Comité
de Energia

Indicador
de Gestão
de Energia

Indicador de gestão de energia

Gestão
de Topo

ISO
50001

Avaliação de
desempenho

Energia
reativa
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No domínio da eﬁciência energética o indicador visa a redução do
consumo especíﬁco, resultante de uma menor utilização de energia
elétrica para o mesmo caudal, através da concretização de medidas
de eﬁciência energética, nomeadamente, a substituição por
equipamentos de melhor rendimento, novos sistemas de controlo
do acionamento, alterações ao nível do processo.

Este indicador inclui ainda um incentivo ao aumento de produção
de energia elétrica de origem endógena e renovável, valorizada por
sua vez de acordo com os tarifários de consumo de energia, como
se para autoconsumo se tratasse. Esta metodologia privilegia a
produção de energia em períodos em que o consumo tem mais
custos associados.

A maior eﬁciência económica tem por objetivo a redução do
custo da energia elétrica consumida, prevendo-se as seguintes
formas de contabilização:

Certificação ISO 50001

a) Alteração dos períodos de consumo, contabilizando o custo de
oportunidade da alocação de consumos em períodos menos
onerosos de acordo com o respetivo regulamento tarifário.
Pretende-se “medir” de forma rigorosa o efeito económico da
alteração do perﬁl de consumos em função da referência ﬁxada
pelo menor custo unitário “possível”, nomeadamente, o custo
do kWh no super vazio entregue em Alta Tensão.
b) O efeito dos níveis de tensão, sendo o indicador sensível aos
custos dos níveis de entrega, que impactam nas tarifas de
acesso às redes, de forma aditiva, ou seja, quanto maior a
utilização da rede elétrica maiores os encargos transferidos
para as tarifas.
c) O efeito da energia reativa, sendo o indicador sensível aos
custos com energia reativa, incentivando a sua mitigação.
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A certiﬁcação de infraestruturas pela norma ISO 50001 constitui
também um indicador relevante para a gestão de topo.
A estratégia aprovada para o Grupo AdP tem como âmbito o
conjunto de infraestruturas que representam, pelo menos, 85%
do consumo total de energia de cada empresa e, dentro destas,
aquelas que individualmente correspondem a um consumo igual
ou superior a 3,0% do consumo total.
Neste sentido, e reforçando a importância dos Sistemas de
Gestão de Energia, a meta estabelecida é a certiﬁcação de, pelo
menos, 98 infraestruturas no ﬁnal de 2020.
Apartir de 2020, o valor de referência passará de 85 para 90%,
em linha com a metodologia de implementação do DL 68-A/2015,
em termos a deﬁnir no âmbito do Comité de Energia.
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