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Sistema de Monitorização e Gestão 
Energética do Alto Alentejo

Projeto STEPPING



Apresentação da AREANATejo
Missão e Objetivos
• Promover e desenvolver atividades que contribuam para uma maior eficiência

energética e uma maior utilização dos recursos endógenos
• Desenvolver projetos e métodos com vista à utilização racional da energia e dos

recursos
• Disseminar as melhores técnicas e procedimentos com vista à promoção de um

desenvolvimento local sustentável

Áreas de Atuação
• Energia
• Ambiente
• Mobilidade
• Sensibilização



Área de Atuação da AREANATejo



• Câmaras Municipais:

– Alter do Chão
– Arronches
– Avis
– Campo Maior
– Castelo de Vide
– Crato
– Elvas
– Fronteira
– Gavião
– Marvão
– Monforte
– Nisa
– Portalegre
– Ponte de Sor
– Sousel

• CIMAA – Comunidade Intermunicipal
• NERPOR  – Associação Empresarial
• EDP Distribuição

Associados da AREANATejo



Atividades e Projetos da AREANATejo



Atividades e Projetos da AREANATejo

Eficiência Energética

Utilização Racional de Energia

Economia de Baixo Carbono



Sistema de Monitorização e Gestão Energética do Alto 
Alentejo

• controlar e desgregar os consumos de energia das instalações, segmentando as áreas de

consumo.



Sistema de Monitorização e Gestão Energética do Alto 
Alentejo

Objetivos:

• Monitorizar os consumos de energia;

• Analisar e apoiar a redução do consumo de energia e faturação energética;

• Verificação e deteção de anomalias;

• Promover o uso de energia em períodos mais favoráveis;

• Possibilitar a certificação ambiental e energética;

• Monitorizar as implementação de medidas de eficiência energética e avaliar os impactos;

• Informação de Consumos em tempo real e análise histórica;

• Desagregação dos consumos de energia e respetivos custos por equipamentos ou sectores.

• Integrar dados de sistemas terceiros e criar/correlacionar indicadores operacionais vs
custos energéticos;

• consultoria especializada na analise dos dados recolhidos, com emissão relatórios 
simplificados, bem com a gestão diária de alertas de ocorrência (desvios aos consumos 
médios).



Sistema de Monitorização e Gestão Energética do Alto 
Alentejo

Funcionalidades:

• Gestão de Tarifários: Possibilidade de criação de tarifários (de mercado ou específicos por 
cliente) e contratos de energia permitindo a visualização de custos reais associados a 
consumos. 

• Gestão de Entidades: Possibilidade de criação de entidades de forma a associar 
utilizadores, gerir acessos e agregar sistemas e parametrizações comuns. Gestão de grupos 
de/e utilizadores numa entidade e respetivos perfis de acesso. Possibilidade de criação de 
grupos de utilizadores e associação dos mesmos a uma entidade. Gestão de sistemas e 
acessos numa entidade. Possibilidade de criação de sistemas e respetivos acessos ao 
mesmo numa entidade. 

• Organização Funcional: Possibilidade de visualização de informação de uma entidade de 
forma hierárquica conforme quaisquer metadados de interesse para a Organização. 

• Gestão de categorias: Possibilidade de criação de categorias de forma a simplificar e 
uniformizar a associação de dispositivos e agrupar a visualização de informação. Esta 
gestão pode ser efetuada ao nível de uma entidade ou ao nível do utilizador. 

• Unidades de produção: Possibilidade de criação de métricas/KPIs de forma a possibilitar a 
disponibilização de consumos e respetivos custos por unidade de produção numa 
entidade. 

• Dashboards: Criação de dashboards personalizados com possibilidade de visualização de 



Sistema de Monitorização e Gestão Energética do Alto 
Alentejo

Funcionalidades:

• Dashboards: Criação de dashboards personalizados com possibilidade de visualização de 
toda a informação de consumos, custos, alarmes, meteorologia, notícias online e unidades 
de produção. 

• Programação: Criação de programas com possibilidade de verificação de condições (e/ou), 
ações, alarmes, período de execução e exceções de execução (exemplo: feriados). 
Possibilidade de envio de alertas por mail, app móvel, ou sms. 

• Monitorização: Visualização e comparação de informação em várias vertentes, categorias, 
indicadores e dispositivos, através de unidades energéticas ou económicas. Criação de 
anotações e exportação de relatórios por intervalos de datas. 

• Controlo: Possibilidade de atuação direta nos dispositivos (ex: ligar, desligar, definir set 
points, etc.).

• Indicadores: Criação de indicadores personalizados para monitorização complexa de 
consumos. 

• Configuração de sistema: Associação de dispositivos aos respetivos tipos, categorias, 
unidades de produção e contratos de energia



O Projeto STEPPING
Objetivos:

 Apoio ao desenvolvimento e implementação de Contratos de Performance de Energia
(abordagem inovadora);

 Desenvolvimento de ações que conduzam à implementação das Diretivas Europeias em
matéria de eficiência energética em edifícios públicos;

 Implementação de uma ação-piloto no âmbito da instalação de dispositivos de
monitorização de consumos energéticos em edifícios públicos, cujos dados serão
posteriormente integrados numa plataforma comum;

 Este Projeto está a ser implementado em 11 Municípios do Alto Alentejo (Alter do Chão,
Arronches, Avis, Castelo de Vide, Campo Maior, Elvas, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor
e Sousel);

 Financiado pelo Programa INTERREG-MED e cofinanciado a 85%;

 Saiba mais em: https://stepping.interreg-med.eu/



O Projeto STEPPING
Parceiros



O Projeto STEPPING

Sistemas de 
monitorização 
de consumos

Edifícios 
Municipais

11 Municípios Energia 
Elétrica

GásÁgua



O Projeto STEPPING

Edifícios Envolvidos:

1. Alter do Chão – Piscina Municipal

2. Arronches – Estádio Municipal

3. Avis - Biblioteca

4. Campo Maior – Centro Escolar

5. Castelo de Vide (2) – Centro Cultural e Piscina Municipal

6. Elvas – Piscina Municipal

7. Gavião – Biblioteca

8. Marvão – Piscina Municipal

9. Nisa – Piscina Municipal

10. Ponte de Sor – Piscina Municipal

11. Sousel – Complexo Desportivo



O Projeto STEPPING

Edifícios Envolvidos:

 Desportivos: 7

 Culturais: 3

 Educação: 1



O Projeto STEPPING

Sistemas de monitorização e controlos dos consumos

 Permitem monitorizar os consumos de energia elétrica, água e gás;

 Coletam dados dos quadros gerais e dos quadros parciais;

 Registam dados 24/7;

 Os dados são enviados, em tempo real, para uma plataforma web.



O Projeto STEPPING

Sistemas de monitorização e controlos dos consumos



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização



O Projeto STEPPING

Sistemas de monitorização e controlos dos consumos



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização

 Monitorizar os consumos e identificar medidas de implementação (e.g. instalação de

equipamentos, medidas comportamentais, etc.);

 Comparação entre os consumos medidos/registados e a faturação;

 Emissão de relatórios;

 Emissão de alertas predefinidos (e.g. registo de um valor fora do normal, pico do consumo,

funcionamento de determinado circuito fora do horário habitual, etc.);

 Ferramenta importante na tomada de decisão;

 Ferramenta útil para monitorização de um Contrato de Desempenho Energético.

•



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização



O Projeto STEPPING

Plataforma de gestão e monitorização – Formação aos técnicos municipais



O Projeto STEPPING

Planos de Investimento

 Desenvolvimento de um Plano de Investimento para os 12 edifícios;

 Principais medidas a considerar:

 Iluminação; climatização; energias renováveis (solar térmico, fotovoltaico, biomassa, etc.);

envolvente, etc.

 Possibilidade de integração na preparação de Contratos de Desempenho Energético;

 Outros mecanismos de financiamento.



AREANATejo

Rua 19 de Junho, n.º 26,

7300-155 Portalegre

Tel.: +351 245 309 084

Fax: +351 245 309 086

E-mail: info@areanatejo.pt

Website: www.areanatejo.pt

Contactos


