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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Menor consumo, melhor ambiente 
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Os ganhos de eficiência energética refletem-se 
numa redução direta de custos e impactes 

ambientais e na melhoria da reputação. Neste 
projeto, conseguimos ganhos na ordem dos 

15%/ano, nas duas primeiras vertentes, a que se 
associou a melhoria das condições laborais. Houve 
portanto óbvias razões de racionalidade económica 

e de cidadania corporativa para nele apostar. 
 

Francisco de Lacerda 
Presidente & CEO dos CTT - Correios de Portugal 

Para nós, a aposta na eficiência energética, é, do 
ponto de vista financeiro, um investimento, com 
retornos tangíveis e intangíveis. É assim exigível 

que cumpra critérios de racionalidade económica, 
não esquecendo que, além do bottom line, impacta 
também outras importantes dimensões da gestão, 

como são as sociais e ambientais. 
 

Teresa Caetano 
Diretora de Finanças e Gestão do Risco dos 

 CTT - Correios de Portugal 
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704.847.000€ 

Volume de negócios  
de 2013 

 
 

12.383 

Colaboradores 
 

 

Menor consumo, melhor ambiente 

 

Investimento 1.321.743€ 

Payback/ 8,4 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a 5 anos 

Poupança estimada a 10 anos 

162.909€ 

784.545€ 

1.569.090€ 

Custo redução energia anual 
(euro/tep) 

399€/tep 

Duração da implementação 5 anos 

Fontes de energia                                        Eletricidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

      

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

      

 antes depois variação 

Consumo de energia anual (tep) 1796 1458 -14,5% 

Custo de energia anual (euros) 471.588 426.004 -9,7% 

Emissões anuais de CO2 (ton 

equivalentes) 
3810 3193 -16,2% 

Peso do custo de energia nos custos 

anuais de exploração (%) 
1,9% 2,6% 0,7% 

O Centro de Produção e Logística do Sul dos CTT, em Lisboa, foi alvo de um 
plano de racionalização do consumo de energia, que tinha como objetivo a 
redução dos consumos energéticos e a melhoria das condições laborais. As 
quatro medidas previstas do plano foram: diminuição do consumo dos 
equipamentos ligados à corrente sem estarem em utilização, substituição 
dos sistemas de climatização, substituição de lâmpadas e introdução de 
placas translúcidas na cobertura do cais 

 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 
Melhoria das condições laborais e do ar interior 

Conformidade legal 
 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Reduzir a pegada carbónica 

O consumo de energia tem um peso significativo 

na pegada carbónica dos CTT – Correios de 

Portugal, razão pela qual a empresa tem vindo a 

implementar medidas de eficiência de 

energética. 

Dos mais de 1000 edifícios dos CTT, o Centro de 

Produção e Logística do Sul, em Lisboa, é o maior 

imóvel em termos de área – cerca de 30.000m2 - 

número de trabalhadores e consumos 

energéticos. O edifício é considerado consumidor 

intensivo de energia.  

Entre 2008 e 2013, no âmbito do Sistema de 

Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

(SGCIE) da ADENE – Agência para a Energia, os 

CTT implementaram um plano de racionalização 

do consumo de energia, com vista à redução dos 

consumos energéticos e à promoção da eficiência 

energética.  

A par de ganhos económicos e ambientais, o 

projeto tinha como objetivo a melhoria das 

condições de conforto térmico e de qualidade do 

ar interior dos edifícios. A necessidade surgiu por 

imposição legal, ainda que a substituição dos 

equipamentos já estivesse prevista. 

Do plano de racionalização do consumo de 

energia resultou a implementação de quatro 

medidas. A primeira foi a redução da carga de 

base na zona administrativa, isto é, a diminuição 

do consumo dos equipamentos ligados à corrente 

sem estarem em utilização. O sucesso desta 

medida está totalmente relacionado com a 

mudança comportamental dos colaboradores e 

teve retorno imediato. 

A segunda medida compreendeu a substituição 

dos equipamentos de aquecimento, ventilação e 

ar condicionado (AVAC), o que obrigou à 

remodelação total do sistema de climatização do 

edifício. O sistema de aquecimento por caldeira e 

os equipamentos de frio, que já estavam 

tecnicamente obsoletos e em situação de pré-

falência técnica, foram substituídos por chillers 

(bombas de calor) que passaram a produzir o 

calor e o frio necessário aos edifícios. Com um 

período de retorno previsto de dezasseis anos, a 

medida teve efeitos imediatos na redução dos 

consumos e na melhoria das condições laborais. 

A intervenção no sistema de iluminação foi a 

terceira medida. Foram substituídas 2.430 

lâmpadas - cerca de metade das lâmpadas do 

edifício – de 65 para 58W e com balastros 

eletrónicos (dispositivos que limitam a 

intensidade da corrente elétrica). Em paralelo, foi 

implementado um sistema de programação 

centralizada dos níveis de iluminação. O período 

de retorno desta medida é de oito anos. 

A quarta medida foi a substituição das placas da 

cobertura do cais por placas translúcidas, o que 

permite desligar os equipamentos de iluminação 
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desta área sempre que a iluminação natural é 

suficiente. O período de retorno desta medida é 

de três anos. 

 

Marcos significativos 

Tomando em consideração os impactos 

associados à ampliação da área abrangida pelos 

sistemas de climatização e ao aumento do IVA, o 

payback conjunto do projeto é de 8,4 anos. A 

poupança anual proveniente da implementação 

das quatro medidas do projeto foi estimada em 

cerca de 163 mil euros. 

O projeto permitiu a redução de 616 toneladas 

anuais de emissões de CO2. Valorizando as 

mesmas a 6,19€/tonelada, preço que vigorava 

em 2013 no mercado de carbono de licenças de 

emissão, a poupança anual com as emissões de 

CO2 evitadas é de 3.800€. 

Associado à melhoria das condições de trabalho 

local, os CTT conseguiram uma redução de 24% 

no consumo específico de energia (kJ/m2). 

 

Equipa  

O projeto contou com o apoio de um fornecedor 

externo, o Instituto de Soldadura e Qualidade 

(ISQ), que realizou a análise da viabilidade do 

projeto, a auditoria energética, elaborou o plano 

de racionalização do consumo de energia e 

acompanhou o processo de implementação, em 

colaboração com a equipa dos CTT.  

Internamente foi criada uma equipa de projeto, 

coordenada pela área da gestão dos edifícios, 

envolvendo também responsáveis da 

manutenção técnica e operacionais. 

 

Medidas de racionalização adicionais 

Além das intervenções previstas no plano, os CTT 

identificaram e implementaram outras ações, 

nomeadamente: introdução de 92 claraboias e 

tubos solares, uma solução inovadora a nível 

nacional, que contribuiu para minimizar a 

utilização da iluminação artificial; otimização das 

deslocações do robot dos depósitos de 

tratamento de correio; centralização das 

temperaturas dos equipamentos de AVAC; 

instalação de sistema central para tratamento de 

ar ambiente; substituição da caixilharia exterior 

da fachada sul do edifício por caixilharia com 

vidros duplos; e instalação de sensores de 

movimento nas casas de banho. 

Resultados mais significativos 
 
. Redução dos consumos energéticos 
. Melhoria das condições de conforto 
térmico e de qualidade do ar interior dos 
edifícios 
. Melhoria das condições de trabalho 
. Mudança comportamental dos 
colaboradores 
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O sistema de gestão da central de climatização 

foi financiado em 10 mil euros pelo Fundo de 

Eficiência Energética da ADENE. 

Focados em baixar o consumo de energia e em 

continuar a diminuir a pegada carbónica, os CTT 

têm vindo a continuar as substituições da 

caixilharia e da iluminação e a remodelação do 

sistema de AVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lições aprendidas 

 
Sinergia de efeitos, com ganhos em 
termos energéticos, ambientais e de 

condições de trabalho. 
 

Necessidade de planeamento 
integrado das intervenções, 

envolvendo responsáveis pela 
execução e pelas operações. 

 
Identificação e implementação de 
novas oportunidades de eficiência 

energética 

CTT CORREIOS DE PORTUGAL 
 
Os CTT, com quase 500 anos de história, são um operador postal multisserviços com a missão de 
assegurar soluções de comunicação e logística, de proximidade e excelência, de estabelecer relações de 
confiança e de inovar. Diariamente gerem 5,6 milhões de objetos postais, que distribuem em mais de 
5,5 milhões de domicílios. Com mais de 12.000 colaboradores, têm como principal objetivo alcançar um 
crescimento sustentável e melhorar a rentabilidade das três unidades de negócio: Correio e Soluções 
Empresariais, Expresso e Encomendas e Serviços Financeiros.   
 
Os CTT detêm a maior frota alternativa em Portugal - veículos elétricos e bicicletas eletricamente 
assistidas - e têm vindo a investir na renovação da frota de viaturas, racionalizando consumos e 
implementando sistemas de condução responsável. São líderes mundiais no setor postal em matéria de 
redução de emissões carbónicas, com -51% no período 2008-2013. 
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