


A eletricidade, gás, água e outros tipos de consumos são elementos 
fundamentais para o funcionamento da generalidade das empresas e que 
poderão ter um peso bastante relevante nos seus custos. 

É assim, essencial para as empresas controlarem e gerirem os seus consumos. 

No entanto, entre diferentes tipos de consumos, diferentes instalações e 
diferentes formas de utilização da energia, todo o processo poderá ser 
complexo, burocrático e inconclusivo.  
 



De forma a responder às necessidades dos nossos clientes, a EDP desenvolveu um sistema que permite controlar os 
consumos da empresa de forma simples e eficaz. 

O Gestão de Consumos é uma plataforma online, simples, dinâmica e user friendly, que permite uma 
análise integrada, detalhada e em tempo real dos consumos da sua empresa, incluindo eletricidade, gás 
e água, entre outros. 



• Análise de diferentes tipos de consumos (por ex. eletricidade, gás, água e ar comprimido) 

• Análise de consumos parciais e totais em diferentes pontos de consumo, instalações e 
períodos temporais 

• Realização de análises comparativas de consumos dentro da mesma instalação, entre 
instalações da mesma empresa e entre empresas comparáveis 

 

Conheça em 

detalhe os 

consumos da sua 

empresa 

 

 

Controle o 

presente e o futuro 

dos consumos da 

sua empresa 

 

 

Garanta toda a 

gestão de forma 

simples e 

integrada 

 

• Envio de alertas em caso de desvios ou consumos anormais 

• Previsão de consumos futuros 

• Realização de simulação tarifária 

• Informação integrada de diferentes tipos de consumo, instalações e pontos de 
contagem, numa única plataforma 

• Informação estruturada e criação de relatórios periódicos 

• Informação em tempo real e acesso multiplataforma 





3. Simplificar a gestão de consumos de energia 

Gestão dos consumos da sua empresa em tempo real através de plataforma única, de 
forma simples e sem preocupações 

1. Otimizar o consumo energético 

Redução dos custos da sua empresa através da identificação e correção de padrões de 
utilização desadequados e anomalias 

2. Assegurar o bom funcionamento da instalação 

Garantia de um correto funcionamento das suas instalações pela identificação e envio de 
alertas em caso de anomalias no funcionamento dos equipamentos 

4. Acompanhar projetos de eficiência energética 

Apoio na identificação de medidas de eficiência, e validação da poupança obtida com a 
sua implementação através de comparação com histórico 

5. Reduzir custos com certificações e auditorias energéticas 

Obtenção de poupanças através da utilização dos equipamentos associados ao Gestão de 
Consumos para realização de certificações e auditorias energéticas 



Apresentamos de seguida exemplos de clientes que obtiveram poupanças significativas através da realização de um 
conjunto de medidas, em função das conclusões retiradas pelas análises de consumo, comparação entre instalações 
e envio de alarmes através do Gestão de Consumos. 

Empresa de retalho Indústria metalúrgica 1 

• Otimização do perfil de utilização de iluminação noturna

• Ajuste dos set points nos sistemas de AVAC

• Controlo do consumo de frio para valores inferiores

• Correção de fugas nas redes de água e gás

• Correção de anomalias no funcionamento de baterias de
condensadores

• Redução da potência contratada através do deslastre
de cargas para

• Ajuste dos set points e programação dos sistemas de
aquecimento

• Otimização do perfil de utilização de fornos de fusão

• Otimização de sistemas de ar comprimido

• Controlo automático da iluminação da nave fabril

2 



1 2 3 4 

   Contadores parciais 
   Comunicam com o concentrador 

   Concentrador 
   Envia a informação via GPRS para a base de dados da EDP 

Informação 
Disponibilização via internet 

Consulta multiplataforma 
Informação disponível no seu computador, tablet ou smartphone 

1 

2 

3 

4 

• Dashboards

• Alarmes

• Relatórios



O Gestão de Consumos apresenta 3 níveis de serviços com diferentes funcionalidades, profundidade de análises e 
personalização, todos superiores à plataforma EDP Online. 

Nota: o Gestão de Consumos Light é um serviço exclusivo para clientes com contrato de fornecimento de energia com a EDP Comercial com telecontagem 
 

• Análise em tempo real de 
vários consumos totais e 
parciais (por ex. eletricidade, 
gás e água) 

• Modelos avançados de 
análise, previsão e 
comparação de consumos 

• Dashboards, relatórios e 
alertas personalizados ao  
cliente 

• Alertas em tempo real 

• Disponível em versão mobile 

Gestão de Consumos 

Light 
• Análise em tempo real de 

vários consumos totais e 
parciais (por ex. 
eletricidade, gás e água) 

• Dashboards em tempo real 

• Relatórios e comparação e 
previsão de consumos 
futuros 

• Alertas em tempo real 

• Análise dos consumos 
globais de eletricidade de 
uma ou várias instalações 

• Relatórios e comparação  
simples de consumos 

• Alertas históricos 

Gestão de Consumos 

Standard 

Gestão de Consumos 

Premium 

EDP 

Online 

• Informação de consumos 
históricos, faturas  e 
conta corrente 



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. 

 

Experiência 
 

Somos a referência 
em energia 

 
 
 

Qualidade 
 

Garantimos as 
melhores soluções 

para os nossos 
clientes 

 
 

Compromisso 
 

Assumimos uma 
política de parceria 
e apoio aos clientes 

 

 
Solidez 

 
Colocamos 

o nosso êxito 
em benefício dos 

clientes 



As Pequenas e Médias Empresas (PME) assumem uma elevada importância na economia Portuguesa em termos 
de estrutura empresarial, fonte de emprego e criação de valor. 

Queremos contribuir para o seu sucesso. Conheça as Soluções de Eficiência PME, uma oferta de serviços de 
energia adequada às necessidades da sua empresa. 

Indústria Comércio e Serviços 
Alojamento 
e Restauração 

Agricultura 
Instituições de 
Ação Social 

Saiba mais em 

www.edp.pt/empresas 
ou ligue 808 50 08 08 




