


A energia elétrica é fundamental para o funcionamento das empresas e representa uma parcela importante dos 
encargos associados à sua actividade. 
 
 
É essencial garantir que o fornecimento eléctrico está adequado às suas necessidades e ao seu perfil de consumo. 
 
 
Esta optimização pode representar uma redução significativa nos custos e poderá contribuir efectivamente para a 
melhoria do seu processo produtivo. 



As empresas abastecidas em Baixa Tensão podem 
avaliar a atractividade de alterar o fornecimento de 
electricidade para Média Tensão 



Potência contratada em baixa tensão superiores a 41,4 kW 

Nível de qualidade de serviço é essencial para o processo produtivo 

Alteração do perfil de consumos tornou o abastecimento actual desadequado 

Consumo anual superior a 200 MWh 

Falhas no abastecimento elétrico representam custos elevados 



O aumento do nível tensão envolve a construção de um Posto de Transformação e a sua ligação na instalação 
elétrica existente. 
 
 
Permite transformar a energia fornecida de média tensão para baixa tensão de forma a poder alimentar a sua 
instalação elétrica. 
 
 

 



O fornecimento em MT permite que a sua empresa obtenha reduções na fatura 
elétrica: 

• nas tarifas de energia 

• na tarifa de potência média em horas de ponta 

 

Para além das poupanças obtidas o fornecimento em MT permite-lhe obter um 
aumento na qualidade do fornecimento elétrico, reduzindo a probabilidade de 
interrupções no processo produtivo e custos imprevistos. 



Fatura elétrica de 
71 mil € em BT 

Fatura elétrica de 
60 mil € em MT 

Poupança anual de 
11 mil euros (15%)  

Retorno simples do 
investimento em 
4 anos 

Investimento de 
45 mil € em Posto 
de Transformação 

com a EDP 

• Consumo anual: 580 MWh 

• Potência contratada: 210 kW 

• Tarifa standard e ciclo semanal  



A EDP definiu um processo para o serviço de Aumento do Nível de Tensão que garante ao cliente uma solução 
chave-na-mão para otimização do fornecimento elétrico, adequando as soluções encontradas às suas 
necessidades. 



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 




