


A energia é um elemento fundamental para o funcionamento da generalidade das empresas e que 
poderá deter um peso relevante nos seus custos.  

É assim essencial uma gestão eficiente da energia para as empresas garantirem a sua 
competitividade, sendo o conhecimento detalhado dos consumos energéticos o principio base 
para a otimização da sua utilização. 



Sabe quais os principais equipamentos ou processos consumidores de energia na sua empresa? Conhece as 
medidas mais adequadas para poupar energia? Sabe quanto a sua empresa pode poupar na fatura energética? 

Para que possa responder a estas e outras questões a EDP apresenta-lhe um serviço de Auditoria Energética, que 
lhe permitirá conhecer em detalhe  os seus consumos energéticos e identificar oportunidades de melhoria: 

Análise de consumos 

• Caracterização detalhada dos consumos 
energéticos (por ex. iluminação, 
climatização, produção de água quente) 

• Identificação dos equipamentos e 
processos com maior consumo 

Medidas de eficiência 

• Identificação de medidas de poupança 
potenciais para a sua instalação 

• Apresentação de investimentos, 
poupanças e períodos de retorno 
estimados 



Controlo de sistemas de climatização, ventilação e bombagem 

Iluminação eficiente 

Produção de energia a partir de fontes renováveis 

Melhoria dos sistemas de águas quentes sanitárias 

Otimização do funcionamento de motores elétricos 

Redução da energia reativa 

Para além da identificação 
de medidas de eficiência, 

garantimos-lhe a 
capacidade de 

implementação dessas 
mesmas medidas na sua 

empresa 



As medidas de eficiência resultantes da Auditoria Energética da EDP, 
apresentam um potencial total de redução do consumo energético até 20%. 
 
 
Este valor poderá ser superior ou inferior dependendo da situação existente 
nas instalações de cada empresa. 
 
 
No entanto, como forma de garantia de resultados, garantimos-lhe uma 
redução de pelo menos 5% na sua fatura energética após a implementação das 
medidas de eficiência propostas.  
 
 
Caso estas poupanças não sejam atingidas, devolvemos-lhe 25% do valor da 
Auditoria Energética. 
 

Até 20% 
de poupanças através das 

medidas 



A EDP definiu um processo para o serviço de auditoria energética que garante ao cliente uma solução chave-
na-mão para melhoria da eficiência energética, adequando as soluções encontradas às suas necessidades. 



Análise de consumos e oportunidades de melhoria: 

• Caracterização dos consumos energéticos 

• Identificação de medidas de melhoria 

Gestão proactiva dos consumos pelo cliente através de 
sistema online: 

• Análise de consumos totais e parciais em tempo real 

• Comparação entre pontos de consumo, instalações e 
evolução temporal 

• Previsão de consumos futuros e alerta de anomalias 

• Informação estruturada em plataforma online com 
acesso multiplataforma 

Para além da realização de uma Auditoria Energética, para poder controlar e gerir os seus consumos 
continuamente e de forma simples, adira ao Gestão de Consumos da EDP. 

Auditoria Energética EDP 

Gestão de Consumos 



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 




