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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Smart Metering 
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“A energia é uma parcela com peso nos custos 
de exploração de uma organização sendo, por 

isso, indispensável promover a cultura de 
eficiência na sua utilização. Numa gestão 

eficiente é fundamental saber quanto, como e 
onde se gasta e permitir a análise e a 

identificação do desperdício. 
Foi, pois, neste pressuposto que a ANA decidiu 

apostar neste projeto.” 
 

Jorge Ponce de Leão   
Presidente e Administrador-delegado  

da ANA Aeroportos de Portugal 

“O principal “driver” da função financeira, em 
qualquer empresa é a aplicação rentável dos 
seus recursos. Os projetos de investimento, 

nesta área, deverão claramente identificar o 
retorno esperado do investimento, quer do 
ponto de vista da economia global do país e 

dos benefícios que poderá aportar à sociedade 
quer, do ponto de vista empresarial - o retorno 

financeiro.” 
 

Maria da Luz Campos  
Diretora financeira da  

ANA Aeroportos de Portugal 
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377.793.419€ 

Volume de vendas  
em 2013 

 
1042 

Colaboradores 
 

 

Smart Metering 

 

Investimento 580.000€ 

Payback 5 anos 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

600.000€ 

1.200.000€ 

Custo redução energia anual (tep) Não aplicável 

Duração da implementação 2,4 anos 

Fontes de energia                            Eletricidade, gás e 
combustíveis líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

      

 
Smart Metering é um sistema de monitorização e gestão remota de energia, 
baseado em 4156 contadores, que permitiu um melhor entendimento dos 
consumos de energia e água da ANA Aeroportos e das entidades que coabitam 
nestes espaços, designadamente, lojas, cafés, restaurantes e agências de 
viagens. Com este entendimento, a ANA tem vindo a implementar medidas 
internas para reduzir os consumos e a aconselhar as entidades utilizadoras da 
monitorização a fazerem o mesmo. É objetivo atingir uma redução global de 
consumos de 2% ao ano até 2020. 

 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 

Características do projeto 
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Smart Metering 

 
Conhecer os consumos de energia para eliminar 

os desperdícios, foi o primeiro passo da ANA 

Aeroportos com vista a encarar a energia como 

uma variável de negócio. A empresa tem vindo a 

implementar o Smart Metering, projeto de 

monitorização e gestão remota de energia, que 

tem como objetivo aumentar a eficiência 

energética através da otimização da energia.  

O sistema monitoriza, de forma integrada, os 

consumos de energia elétrica, gás natural, 

combustíveis líquidos, água e entalpia 

(quantidade de calor necessária para manter os 

sistemas energéticos operacionais). O projeto 

engloba os aeroportos de Faro, Horta, Lisboa, 

Ponta Delgada, Porto e Santa Maria. 

A monitorização dos consumos de energia passou 

a ser efetuada através de 4156 pontos de recolha 

de informação dos seis aeroportos – a juntar aos 

2820 contadores existentes, foram instalados 

mais 1336. Os contadores estão integrados num 

único sistema, que recolhe e centraliza a 

informação sobre os consumos de forma 

automática e em tempo real.  

Na fase inicial, os resultados obtidos deram lugar 

a um conjunto de novas fontes de conhecimento, 

nomeadamente, à harmonização de 

procedimentos, comparação de análises entre 

aeroportos e identificação das áreas mais 

suscetíveis de ajustar consumos. O sistema 

deteta, de forma quase imediata, desvios nos 

consumos e emite alertas. Estas funções são 

fundamentais para o desenvolvimento de 

medidas de racionalização energética.  

O Smart Metering tem permitido analisar os 

consumos em ciclo diário, horas de ponta, horas 

cheias, horas vazias e horas super vazias, 

identificando e caracterizando os equipamentos 

e o perfil de cada utilizador. 

Assim que os primeiros desvios foram 

percecionados, foram implementadas as 

primeiras medidas. Desde logo, houve uma 

redução com os custos de aquisição de energia e 

de água. 

Além da poupança monetária, Smart Metering 

está a apoiar a certificação energética dos 

edifícios e a contribuir para o plano de eficiência 

energética e redução de consumos energéticos 

da ANA Aeroportos, que tem objetivos de 

redução global de 2% ao ano até 2020. É 

expectável que a redução de consumos seja de 

10% em alguns dos aeroportos.  

 

Impacto na cadeia de valor 

Uma vez que os aeroportos são espaços onde a 

ANA convive com outras entidades, para quem 

dispensa energia, o Smart Metering tem grande 
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impacto na cadeia de valor. A eficiência 

energética e a redução de consumos não se 

limitam apenas às áreas internas da ANA, sendo 

também alargadas a todos os utilizadores do 

sistema de monitorização – lojas, cafés, 

restaurantes, agências de viagens e outros. 

A capacidade para caracterizar o perfil de 

consumidor por cliente ou por ponto de leitura, 

contribui para a criação de ferramentas de 

análise com vista a apoiar e aconselhar os 

utilizadores, de forma particular ou agrupada, na 

gestão eficiente da energia e da água.  

Depois de promovido um manual de boas 

práticas energéticas, junto de todos os 

utilizadores, foi implementado um programa de 

racionalização de consumos de energia com 

objetivos de redução quantificados. 

No caso dos restaurantes e cafés, foram 

identificadas, por exemplo, as horas mais 

favoráveis para a cozedura de bolos, o que 

permitiu reduções no custo de aquisição de 

energia, sem impacto na qualidade do produto. 

A solução veio trazer ainda mais transparência à 

dispensa de energia por parte da ANA, já que os 

dados também podem ser recolhidos para efeitos 

de faturação e/ou imputação de custos. O 

aconselhamento na gestão da energia 

disponibilizado pelo Smart Metering, é partilhado 

de forma voluntária pela ANA aos utilizadores, 

sem qualquer tipo de encargos.  

O projeto tem permitido divulgar informação e 

motivar a ANA e as entidades terceiras para a 

redução de consumos de energia e água, com 

reflexos ao nível dos custos de aquisição diretos, 

nomeadamente financeiro-económicos, e 

indiretos, como o consumo de recursos naturais. 

 

A implementação 

A ideia de implementação do Smart Metering 

surgiu no âmbito dos trabalhos do grupo de 

gestão de eficiência energética, que integra 

gestores de energia de cada aeroporto. Este 

grupo ficou igualmente responsável pela análise 

económico-financeiro do projeto, e depois de 

aprovado, pela definição do caderno de encargos 

e desenvolvimento do concurso público.  

Apesar de ser um projeto com um investimento 

superior a 580 mil euros, os benefícios são 

significativos e foram suficientes para que, desde 

o início, fosse apadrinhado pela gestão de topo e 

pela gestão das unidades de negócio da empresa.  

A portuguesa ISA – Intelligent Sensing Anywhere 

foi a empresa selecionada para parceira do 

projeto. A instalação dos contadores e da rede 

Resultados mais significativos 
 
. Conhecimento adquirido 
. Redução de consumos energéticos 
. Redução de custos  
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global de medição, assim como as primeiras 

análises e interpretação dos dados, foram 

também acompanhadas pela equipa técnica dos 

aeroportos da ANA.   

O projeto não contou com investigação e 

desenvolvimento e não obteve incentivos 

financeiros.  

O projeto arrancou em completo, com a rede de 

contadores totalmente a funcionar, no final de 

2014, pelo que ainda não existe valor para a 

redução anual do custo de energia. 

No entanto, Smart Metering tem contribuído 

para melhorar as opções de gestão, quer seja a 

gestão técnica dos edifícios, gestão da 

manutenção, gestão operacional, gestão 

provisional ou os programas de investimentos da 

ANA e das entidades presentes nos aeroportos. 

Uma das mais-valias de este tipo de sistemas é a 

facilidade de expansão – a qualquer momento 

podem ser colocados novos contadores em novas 

localizações.  

A ANA Aeroportos está assim a gerir custos 

operacionais que antes não geria e a reduzir os 

riscos ambientais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lições aprendidas 

 
Quando se inicia a gestão da energia é 
fundamental saber quanto e onde se 

gasta. Só assim se combate o desperdício. 
 
 

Identificar oportunidades de melhoria e 
apresentar formas para racionalizar os 
consumos de energia e os custos, são 

fatores motivadores para quem não lida 
diretamente com o projeto. 

 
A informação extraída da monitorização 

de consumos tem potencial para 
desenvolver novos projetos de redução 
de consumo de energia e aumento de 

eficiência. 
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ANA Aeroportos de Portugal 
 
A ANA Aeroportos de Portugal gere os aeroportos de Faro, Flores, Horta, Lisboa, Ponta Delgada, Porto, 
Santa Maria e o terminal civil de Beja, para além dos aeroportos da Madeira e Porto Santo deste 
outubro de 2014. O portfólio de negócios da empresa compreende as áreas de aviação e não aviação e 
inclui a prestação de serviços de segurança aeroportuária e assistência a passageiros com mobilidade 
reduzida. A ANA tem por objeto social a exploração, em regime de concessão, do serviço público 
aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal. O capital social da empresa é detido em 100% pela 
VINCI CONCESSIONS PORTUGAL. A ANA detém a totalidade dos capitais sociais da Portway, empresa de 
handling aeroportuário. 
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