As empresas no âmbito da sua atividade e de acordo com as suas necessidades
utilizam diferentes fontes de energia final.
Em Portugal, 1/3 do consumo de energia encontra-se disperso por fontes de
energia final de reduzida eficiência energética, como por exemplo fuelóleo,
gasóleo, GPL ou coque de petróleo.
Nomeadamente, em setores como alimentação e bebidas, têxteis, papel,
serviços, este peso é muitas vezes superior.
Face à menor eficiência energética e aumento dos preços deste tipo de fontes,
este pode ser um fator que prejudica a competitividade destas empresas.

Existe a oportunidade para as empresas ganharem
competitividade através da substituição das fontes de energia
utilizadas, para outras mais eficientes.
Atualmente, a oportunidade associada ao fuel switching centrase na passagem para utilização de gás natural ou de resíduos
eventualmente resultantes do processo produtivo.

Fuel switching para:

Gás Natural
Biomassa

Existindo variações dependendo da fonte de energia utilizada, o fuel switching apresenta várias
vantagens para as empresas, traduzindo-se num aumento das competitividade das empresas

Redução da fatura global de energia

Rentabilidade e períodos de retorno atrativos
Redução das emissões de C02
Melhoria operacional das instalações
Aumento da flexibilidade na gestão energética

Analisamos a especificidade de cada cliente e apresentamos a solução mais adequada nas diferentes vertentes
potenciais da solução

Projecto

Equipamentos

• Análise das condições atuais
• Análise das necessidades e rentabilidade
• Desenho do projeto

• Fornecimento ou reconversão de equipamentos
(e.g. caldeiras; queimadores)
• Fornecimento de economizador

Soluções
Integradas
Energia
• Fornecimento de energia (e.g. gás natural)
• Fornecimento e instalação de UAG
(Unidade Autónoma de Gás)

Rede de distribuição
• Construção de rede de distribuição interna
• Reconversão da rede existente

Poupança anual de
1,1 M € (11%)
Projeto Fuel Switching

Indústria alimentar
• Consumo anual de fuelóleo:
100.000 MWh
• Fatura anual de fuelóleo: 5 M€

Investimento de
1,4 M€ na conversão dos
equipamentos de
queima para gás natural

4,2 k toneladas
CO2/ano evitadas
Retorno simples do
investimento inferior
a 1,5 anos

Aposte na eficiência energética e ganhe competitividade:
• Reduza os seus custos de forma simples e eficaz
• Tenha a garantia de um bom funcionamento energético das instalações
• Usufrua de soluções totalmente adequadas às necessidades da sua empresa

Pretendemos fazer da nossa experiência e liderança nos serviços de energia, o êxito dos nossos clientes.

Somos a referência
em energia

Garantimos as
melhores soluções
para os nossos
clientes

Assumimos uma
política de parceria
e apoio aos clientes

Colocamos
o nosso êxito
em benefício dos
clientes

O Save to Compete é um programa de apoio à implementação de
Projetos de Eficiência Energética (PIEE).

•

Projetos suportados pelas poupanças obtidas, com esforço
de investimento inicial do cliente minimizado

•

Redução imediata e estrutural dos custos energéticos

•

Garantia de desempenho e redução da fatura

Saiba mais em www.savetocompete.com

Mais de 300
candidaturas

Investimento superior
a 19 M€

Poupanças acumuladas
superiores a 5,5 M€
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