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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
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“O projeto SavEnergy está em perfeito 
alinhamento com três variáveis críticas do perfil da 

NOS: inovação, eficiência e responsabilidade 
ambiental. Resulta de um estreito trabalho 

desenvolvido com várias entidades de investigação 
e desenvolvimento tecnológico, respondendo 
simultaneamente ao desafio de aumento de 

fiabilidade da nossa rede e redução de consumos 
de energia.” 

 
Miguel Almeida 

CEO da NOS 

“A NOS encara este projeto numa lógica de 
investimento com retorno garantido. Acreditamos 
que o projeto SavEnergy, pelas suas caraterísticas, 

conduzirá a uma redução significativa dos 
consumos de energia, o que associado ao 
expectável aumento dos custos da energia 

tradicional, se traduzirá a médio-longo prazo em 
ganhos importantes para nós.” 

 
José Pedro Pereira da Costa 

CFO da NOS 
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1.320M€ 

Volume de negócios  
de 2013 

 
 

1896 

Colaboradores 
 em 2013 

 
 

SavEnergy 

 

Investimento 790.000€ 

Payback 8 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

99.500€* 
497.769€* 

995.540€ * 

Custo redução energia anual (tep) 4.375€/tep 

Duração da implementação 3 anos 

Fontes de energia                                        Eletricidade 

* Os valores de poupança pressupõem a não alteração do custo da 
energia, IVA, taxas adicionais. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

     

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

    

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 713,8 533,2 -25,3% 

Custo de energia anual (euros) 393.494 396.830 0,0085% 

* Valores para o universo de infra-estruturas técnicas abrangidas pelo projeto. 

Para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa, resultantes do 
consumo energético dos edifícios e da rede de telecomunicações, a NOS 
implementou o SavEnergy, projeto baseado na redução da necessidade de 
refrigeração e na produção a partir de fontes renováveis. As medidas 
englobaram a instalação de painéis fotovoltaicos e soluções híbridas de 
fotovoltaicos e eólicas e a substituição de parte da refrigeração mecânica 
por ventilação forçada. Além da diminuição da fatura energética, o projeto 
impacta na disponibilização de um serviço economicamente mais rentável, 
ambientalmente mais eficiente e com maior grau de qualidade para o 
cliente final. 
 
 

 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 

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

Características do projeto 
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SavEnergy 

 

Os principais impactos ambientais gerados pela 

NOS estão relacionados com as emissões de 

gases com efeito de estufa, resultantes do 

consumo energético dos edifícios e da rede de 

telecomunicações. 

Atualmente, a operacão da rede de 

telecomunicações da NOS é responsável por 80% 

do consumo de energia, valor com peso elevado 

na estrutura global de custos e com impacto 

significativo nos resultados do grupo. 

O arrefecimento do equipamento das antenas de  

telecomunicações – que representa 30% do 

consumo - e as perdas de energia, são os 

principais focos de ineficiência da NOS. 

Para tornar a rede de telecomunicações mais ágil 

e eficiente, através da redução ou eliminação do 

consumo de energia elétrica, surge, em 2011, o 

SavEnergy. De forma a atingir estes objetivos, a 

NOS apostou na redução das necessidades de 

climatização - ventilação e ar condicionado – e na 

produção de eletricidade a partir de fontes 

renováveis. 

Porque era determinante ter em conta as 

diferentes localizações das torres de 

telecomunicações, foram selecionados e 

analisados 96 locais que integraram um teste 

piloto.  

À descoberta das energias renováveis  

As atividades de investigação e desenvolvimento, 

com duração aproximada de dois anos, tiveram 

como foco os sistemas de micro geração e as 

soluções de racionalização e redução de 

consumos. 

Houve uma intensa pesquisa de sistemas para 

produção autónoma de energia elétrica a partir 

de fontes renováveis – eólicas, fotovoltaicas, 

híbridas (solar e eólico) e pilhas de combustível – 

combinando-as com a rede elétrica e/ou 

geradores convencionais de apoio. Foram 

também analisados sistemas de gestão que 

relacionam a produção de energia elétrica com o 

aproveitamento da temperatura e humidade. 

Em estudo estiveram as soluções com maior 

potencial, os requisitos mecânicos para a 

instalação dos sistemas de produção de energia, 

a vigilância tecnológica de soluções fotovoltaicas 

e eólicas e métodos de controlo dos conversores 

de eletricidade. O carácter de adaptabilidade 

local foi realizado através de simulações que 

previam diferentes cenários. 

As conclusões técnicas apontaram dois caminhos 

simultâneos: por um lado, a maximização do 

consumo de energia renovável através de painéis 

fotovoltaicos e soluções híbridas fotovoltaicas e 
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Resultados mais significativos 
 
. Novas abordagens na operação e 
manutenção da rede de telecomunicações 
. Benefícios ao nível da redução de 
consumos de energia, emissões de carbono 
e custos operacionais 
. Serviço prestado ao cliente é 
economicamente mais rentável, 
ambientalmente mais eficiente e com maior 
grau de qualidade 

eólicas e, por outro lado, a substituição de parte 

do arrefecimento mecânico por ventilação 

forçada – ação que provoca movimento do ar 

entre o interior e o exterior do equipamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer as contas 

Com os estudos técnicos terminados, foi altura 

de passar à análise financeira do projeto. Além 

dos investimentos necessários, das estimativas 

de redução do consumo energético nos anos 

seguintes e do payback, foi também tido em 

conta a maior autonomia da rede e a diminuição 

da dependência energética. 

Em cima da mesa estava um orçamento de 800 

mil euros e a previsão de um payback de oito 

anos, mas que não quantificava os benefícios 

intangíveis decorrentes da utilização dos 

recursos naturais. Mais tarde, foi obtido um 

financiamento de 31.424,77 euros pelo QREN. 

O SavEnergy veio permitir novas abordagens na 

operação e manutenção da rede de 

telecomunicações da NOS, com benefícios ao 

nível da redução de consumos de energia, 

emissões de carbono e custos operacionais.  

 

Tecnologia nacional 

O projeto arrancou e o consumo de energia das 

antenas de telecomunicações passou a ser gerido 

centralmente, através do Instruction Server. Em 

cada antena foi instalado um Energy Box, um 

equipamento totalmente concebido no âmbito 

do projeto e de desenvolvimento nacional, que 

transmite os dados locais à monitorização 

central. O Energy Box integra combinações de 

soluções tecnológicas distintas, adaptadas ao 

clima local. 

O SavEnergy assenta num sistema modular, 

adaptável às características climatéricas, à 

disponibilidade de energia de rede e às potências 

dos equipamentos e tecnologias instaladas. 

 

Alterações na estrutura de custos 

O projeto gerou uma redução anual de cerca de 

2,1 GWh no consumo de eletricidade dos locais 

intervencionados, resultando num decréscimo de 

99.500 euros na fatura anual de energia e de 566 

toneladas de CO2 equivalente nas emissões 

indiretas associadas. 

Dependendo das condições climatéricas do local, 
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Lições aprendidas 

 
A eficiência energética é relevante no 
modelo de negócios pela melhoria no 
serviço disponibilizado aos clientes, 

pela redução da estrutura de custos e 
pela diminuição do impacto 

ambiental. 
 

As soluções tecnológicas para o setor 
das telecomunicações devem ser 
criadas com a lógica de escala e 

replicação. 
 

Os sistemas modulares possibilitam a 
integração de combinações 

tecnológicas distintas, que podem ser 
totalmente adaptadas ao local de 

implementação. 
 

o SavEnergy permite uma diminuição anual do 

consumo de energia por antena de 20 a 50%.  

De agora em diante é expectável que a estrutura 

de custos do negócio seja positivamente 

alterada. No entanto, também é expectável um 

aumento de capex, visto que o projeto apresenta 

custos elevados relacionados com o 

desenvolvimento de software e com a aquisição 

de painéis fotovoltaicos, aerogeradores, 

ventiladores e outros equipamentos. 

Do ponto de vista do cliente as melhorias 

também são consideráveis: o serviço prestado é 

economicamente mais rentável, ambientalmente 

mais eficiente e com maior grau de qualidade. 

 

Soluções com escala 

Tendo em conta o amplo conjunto de soluções 

padrão escaláveis, não se antecipam riscos que 

condicionem o sucesso de uma implementação 

generalizada, tendo elevado potencial de 

replicação em qualquer rede de 

telecomunicações nacional e internacional. 

O SavEnergy e o Energy Box são resultado de um 

consórcio composto pela NOS, BE Towering – 

empresa do grupo NOS, EFACEC Engenharia e 

Sistemas e Associação Fraunhofer Portugal 

Research. 
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NOS 
 
NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Tem como principal atividade a 
disponibilização de serviços de telecomunicações fixas e móveis simples, inovadoras e inteligentes para 
mass market e empresas. É líder na televisão por assinatura, na banda larga de última geração e na 
distribuição e exibição de cinema. Conta com mais de 3,3 milhões de clientes móveis, cerca de 1,5 
milhões de clientes de televisão, 1,5 milhões de clientes de telefone fixo e 935 mil clientes de internet 
de banda larga fixa. A NOS figura no principal índice bolsista nacional (PSI-20), com uma capitalização 
superior a 2,5 mil milhões de euros. Em 2013, o serviço ao cliente da NOS foi considerado o melhor do 
mundo, nos prémios Contact Center World. 
 
A NOS conta com uma rede de fibra que chega a mais de 3 milhões de casas, 4G no telemóvel com 
cobertura para 90% dos portugueses e internet grátis em mais de 600 mil hotspots em Portugal e 13 
milhões no mundo. Conta com mais de 200 salas de cinema em Portugal e disponibiliza o maior 
videoclube do país. 
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