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Protocolo de colaboração AdP – ADENE:

1. Projeto piloto de classificação energética e hídrica de infraestruturas – um projeto pioneiro a nível internacional;

2. Etiquetagem energética de frotas do Grupo AdP (SEEF) – usando o SEEF da ADENE;

3. Formação em gestão de energia dos colaboradores do Grupo Adp – em curso, no âmbito do Programa de
Formação Avançada em gestão de energia do Grupo AdP;

4. Outros projetos e colaborações, nomeadamente na candidatura e desenvolvimento de projetos I&D.

PLANO DE EFICIÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE ENERGIA (PEPE) DO 
GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL

Objetivos do PEPE

1. Objetivos gerais: 

• Maximizar o aproveitamento energético dos ativos e recursos endógenos

• Racionalizar os consumos

• Reduzir ou compensar as emissões dos GEE

2. Objetivos específicos principais:

• Redução dos consumos e ajustamento do horário de consumo

• Aumento da produção própria de energia (autoconsumo e venda à rede)

• Melhorar as condições de aquisição de energia elétrica

• Criar condições para a opção pela mobilidade elétrica. 





Vantagens da Certificação Energética de Frotas

Nova política 
de Gestão da 

Frota

Imagem Verde

Promoção de 
comportamentos 
mais eficientes

Gestão mais 
racional: 

fazer o mesmo 
com menos 

gastos!

Poupança de 
combustível: 
redução de 

custos e 
emissões

Maior 
conhecimento 
do desempenho 

dos veículos

Diferenciação 
positiva da 

frota

Promoção de 
veículos 

ecológicos

Valorização da 
frota com
melhor 

classificação



Modelo de Base do Certificado

• Consumo de 
combustível

• Emissões de CO2

• Classe energética 
dos pneus

• …

Indicadores de desempenho 

energético e ambiental ex.: 60%

• Sistema de gestão 
de frotas

• Procedimentos de 
manutenção

• Eco condução

• Política de seleção 
e aquisição de 
veículos

• …

Conformidade processual 

ex.: 40%



Aplicação do Modelo

Características da frota, no

ano em análise



Aplicação do Modelo

Classificação de 1 a 5,

identificando os pontos fortes e

os que requerem melhoria em

cada frota



Aplicação do Modelo

Identificação da classe energética

da frota, segundo uma escala de

cores



Aplicação do Modelo

Exemplos de medidas de melhoria que valorizam a classificação SEEF da frota



Certificado Energético da Frota  



Medidas Recomendadas mais Frequentes

Gestão de Processos

• Sistema de gestão de frotas

• Pool de viaturas ou sistema de carsharing

Gestão de Recursos Humanos

• Manutenção preventiva - verificar a pressão dos pneus pelo menos mensalmente

• Formação em eco condução associado à avaliação da condução

Gestão de Ativos

• Critérios ambientais e energéticos na aquisição dos veículos ou na política de 
gestão da frota

Combustível/Emissões

• Escolha de veículos com combustível/sistemas de propulsão alternativos

• Escolha de veículos com emissões de gCO2/km mais reduzidas

Classe Energética do Pneu

• Escolha de veículos com pneus acima da classe energética C



Certificações piloto - Portefólio

Ligeiros de passageiros

Transportes públicos de passageiros

Frotas Mistas



Projeto piloto de classificação energética e hídrica de 
infraestruturas I 

•Recomendar ações de melhoria nos consumos de energia e respetiva redução das 

emissões de CO2, redução de perdas de água e aumento da eficiência hídrica nos processos

Dar a conhecer o desempenho energético e hídrico das infraestruturas tipo do setor 

das águas e saneamento 

Posicionar corretamente as infraestruturas para eventual adesão voluntária ao 

SGCIE e certificação pela ISO 50001

•Classificar e permitir o benchmarking de infraestruturas em termos energéticos e 

hídricos

•Promover a sensibilização de colaboradores das Empresas do Grupo AdP



Projeto piloto de classificação energética e hídrica de 
infraestruturas II 

Âmbito

•Realização de auditorias e 

medições

•

•Análise de outros elementos 

considerados relevantes

Aspetos a avaliar e classificar

•Eficiência energética (EE) e  

aspetos processuais da 

gestão de energia

•Eficiência hídrica (EH), 
incluindo perdas e gestão 

das águas de processo, no 

que respeita ao impacto na 
eficiência energética

•Emissões de CO2 (EC) por via 

do consumo energético

Modelo de classificação 
(exemplo)

� Atribuição de uma 

classificação energética e 

uma classificação hídrica 
(classificações autónomas) 

de A a G com graduação de 

cores

� Para além desta 
classificação, os indicadores 

de desempenho relativos a 

cada recurso (energia, água 
e carbono) serão também 

classificados de 1 a 5

� O Selo recomendará um 

conjunto de medidas para a 

melhoria da eficiência 
energética, da eficiência 

hídrica  e carbónica das 

infraestruturas.
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