
As possíveis medidas de eficiência energética a 

implementar, seguem em linha com o PNAEE, 

sendo objetivo reduzir a dependência energética 

externa, salvaguardando a base competitiva das 

diversas empresas no quadro da economia 

mundial, bem como a diminuição de emissões de 

gases com efeito de estufa, contribuindo desta 

forma para a estratégia de eficiência energética 

coletiva nacional. 

 

Dimensão do projeto 

 

• Levantamento de informação em  

252 empresas distribuídas por 6 fileiras; 

• Auditorias energéticas a 96 empresas, 16 por 

fileira. 

 

A conclusão das auditorias permitirá encontrar os 

indicadores de intensidade energética, consumo 

específico e intensidade carbónica para cada uma 

das fileiras sob análise, possibilitando caracterizar o 

perfil energético por sector de atividade e definir 

modelos de otimização do consumo eficiente da 

energia, podendo também ser elencadas propostas 

típicas a implementar para os sectores sob estudo 

no âmbito da eficiência energética.  

 

 

Apresentação do Projeto  
 

 

O  IPVC é parceiro do projeto Inovenergy – Eficiência 

energética na área agroindustrial do Cluster 

Agroindustrial do Centro. De âmbito nacional, é 

financiado pelo sistema de incentivos do SIAC no 

âmbito do COMPETE/POFC com decurso até ao final 

de 2013. 

  

Objetivos do projeto: 

• Levantamento e caracterização das empresas do 

sector agroindustrial que utilizam sistemas de frio 

na sua atividade, bem como das cadeias de 

distribuição de produtos perecíveis; 

• Caracterização energética das empresas dos 

diversos setores; 

• Construção, implementação e validação de um 

algoritmo de análise que permita a avaliação em 

termos de eficiência energética; 

• Avaliação dos impactos na utilização de novas 

tecnologias e implementação de medidas de 

eficiência energética.  
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Trabalho a Efetuar 

Avaliação do impacto 

de utilização de 

 tecnologias emergentes  

Caracterização  

Energética 

Análise aos efeitos 

induzidos no 

Ambiente 

Elaboração de um 

modelo/algoritmo 
Publicação e divulgação 

Manual de boas práticas  

Fileiras de incidência 
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