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ENGIE em PORTUGAL
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em Portugal desde 1983

TO 711 M€

620
colaboradores

711 M€ faturação global de todas as empresas
308 M€ ENGIE group share, todos os dados relativos a 2017

geração de
eletricidade 488 MW

renováveis

2474 MWge
ra

çã
o

té
rm

ic
a

Rede de frio
e calor de Lisboa

serviços de eficiência
energética

500 clientes B2B
industriais & terciário

única rede pública de
energia térmica em Portugal

3000 clientes B2C



REFERÊNCIAS
:serviços de eficiência energética
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indústria terciário
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• manutenção in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-10-24 16:02:59]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/manutenção

manutenção?!
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NORMA FRANCESA FD X60-000
3.1 - manutenção
 conjunto de todas as ações técnicas, 

administrativas e de gestão durante o ciclo de 
vida de um bem, destinadas a manter ou 
restaurá-lo em um estado em que ele possa 
executar a função necessária

manutenção?!
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CICLO DE VIDA

• ASHRAE 20-25 anos

FUNÇÃO NECESSÁRIA

• Conforto

EFICIÊNCIA

• €€€ / utilidade



factos do mercado
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manutenção

não é sexy!

manutenção

é um custo!

alinhamento objetivos:
 utente
 inquilino
 gestor
 proprietário

equipamentos em garantia

não precisam
de manutenção!



casos reais de soluções encontradas pela manutenção
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1. ajuste de

relógios

2. flash audit a

edifícios

3. melhoria
performance

de UTA
4. arrefecimento

adiabático chillers

5. medição de
eficiência de

chillers



 Edifício serviços Lisboa
— Área > 20,000m2

— Múltiplos iquilinos

 ENGIE com equipa residente
— Análise funcionamento

— Recolha dados consumos

 Alinhamento com Gestora Imobiliária
— Sustentabilidade | CSR

caso 1: ajuste relógios edifício serviços
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AJUSTE HORÁRIOS FUNCIONAMENTO

SHUTDOWN (MANUAL) #10 DIAS FERIADOS

#8 UTA 11h/dia 10h/dia

Bombagem circulação 11h/dia 11h/dia

Iluminação garagens 18h/dia 15,5h/dia

POUPANÇA ANUAL 180 MWh ≈ 18 k€/ano

#8 UTA 10h/dia

Bombagem circulação 11h/dia

Iluminação garagens 15,5h/dia

Iluminação jardim 6h/dia

POUPANÇA ANUAL 21 MWh ≈ 2 k€/ano



 Ferramenta 
interna de 
análise e 
simulação

 Análise de 
benchmark

 Sugestão de 
savings

 Redução 
mínima de 4% 
consume 
energia elétrica

caso 2: flash audit a edifício de serviços
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caso 3: limpeza profunda de conjunto de UTA
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TEMPERATURAS ELEVADAS EM CERTAS ZONAS
• Análise ao funcionamento das Torres + UTA               

:medição de temperaturas e caudais                     
:funcionamento deficitário algumas UTA

• Ação #1 :substituição de filtros, lavagem de baterias no local, 
verificação registos

• Ação #2 :lavagem de baterias com produtos específicos

• Ação #3 :desmontagem baterias e lavagem no exterior

• Ação #4 :lavagem no local com produto específico e máquina 
lavar água quente

POSSÍVEIS CAUSAS
• Periodicidade troca filtros muito longa

• Acumulação de sujidade devido a obras

• Temperaturas extremas
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RENDIMENTO UTA INSUFLAÇÃO



caso 4: arrefecimento adiabático em chillers
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SOLUÇÃO
• Instalação de rede + dispersores de água

• Não diminuí o tempo de vida útil das baterias

• Aumenta a eficiência frigorifica

• Aumenta o tempo de vida útil dos compressores

• Exemplo:

• Investimento 8,5 k€  payback simples 2,2 anos
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PANDORA
• Dispositivo para análise e diagnóstico de causas de ineficiências 

em chillers

• Ferramenta universal aplicável a qualquer tipo de chiller elétrico

• Desenvolvido pela ArClasse para medição sistemática de 
eficiência ao longo do tempo (ciclo de vida)

caso 5: medição de rendimento de chillers

out 2018 ENGIE PORTUGAL 12

DADOS MEDIDOS
• Temperaturas entrada e saída água fria

• Pressão de evaporação e condensação

• Temperaturas de aspiração do compressor, da linha de liquido, de 
descarga compressor, de entrada e saída de água do 
condensador

• Caudal do evaporador e do condensador

• Potencia elétrica absorvida pelo chiller kWe

DADOS CALCULADOS
• Variação de temperatura do evaporador e condensador

• Carga térmica no absorvida no evaporador e rejeitada no 
condensador

• Percentagem de carga

• Graus de sobreaquecimento e de subarrefecimento

• Eficiência do chiller EER ou COP



 PANDORA em funcionamento 
desde 2010

 180 ensaios
 Savings

— 6% melhoria performance

 Origem de diversos projetos 
de remodelação

caso 5: medição de rendimento de chillers
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manutenção: custo ou valor acrescentado?
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