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ENERGIAS UTILIZADAS NAS EXPLORAÇÕES

Rega (combustíveis e eletricidade)

Iluminação das estufas  (eletricidade)

Máquinas agrícolas (combustíveis)

Aquecimento das estufas (combustíveis) 

Transportes (combustíveis)

Espaços administrativos e sociais (eletricidade)



ENERGIAS UTILIZADAS NAS CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO
E PROCESSAMENTO HORTOFRUTÍCOLA

Equipamentos de calibragem, embalamento, transporte, etc. (eletricidade)

Conservação em câmaras frigorificas (eletricidade)

Iluminação (eletricidade)

Transportes (combustíveis)

Espaços administrativos e sociais (eletricidade)



PRÁTICAS ATUAIS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E DIMINUIR O CUSTO

(CAMPO)

• Utilização de painéis 
fotovoltaicos para produzir 
energia a utilizar na rega, ainda 
com muito pouca expressão

• Sensores de humidade, sistemas 

de rega mais eficientes e outras 

práticas de agricultura de 

precisão para utilizar a água de 

uma forma eficiente, reduzindo o 

custo energético• Máquinas agrícolas mais eficientes

• Aplicação da cogeração, 
utilizando o gás natural para 
produzir eletricidade e calor 
para aquecer estufas (muito 
pouco utilizado)• Formação dos operadores de máquinas



PRÁTICAS ATUAIS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E DIMINUIR O CUSTO

(CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO HORTOFRUTÍCOLA)

• Utilização de painéis 
fotovoltaicos para produzir 
energia, já com alguma 
expressão

• Painéis isotérmicos na 

construção das câmaras 

frigorificas de maior 

espessura e de melhor 

comportamento térmico• Variadores de velocidade nos 
motores elétricos para otimizar o 
seu rendimento e consumo 
energético

• Programação do set point dos 
autómatos das câmaras 
frigorificas em função das 
temperaturas e das tarifas

• Iluminação LED



 Tornar mais atrativo o investimento na colocação de painéis fotovoltaicos através de 

incentivos fiscais.

 Possibilidade de criar um mecanismo legal para a rede poder funcionar como uma 

bateria, pois a nossa atividade é muito sazonal.

 Poder valorizar a energia produzida por painéis fotovoltaicos instalados com apoios 

de programas comunitários.

 Disponibilidade de mais máquinas e equipamentos elétricos, como por exemplo 

substituir os tratores de combustão interna por tratores elétricos.

OPORTUNIDADES




