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1.1 Aspectos Gerais e Motivação

A energia está muito cara. É necessário optimizar a sua gestão de modo a que as nossas 
empresas sejam as mais economicamente competitivas, ambientalmente mais racionais e 
socialmente mais equilibradas.

Uma das principais motivações é o equilíbrio da trindade da sustentabilidade, com os vértices 
ambiental, económico e social. 

 

 

Figura 1.1 Triângulo da Sustentabilidade

O objectivo será optimizar o triângulo para que este seja o mais equilátero. Este triângulo é 
constituído pelos vértices:
	 •	Ambiental, uma vez que o uso da energia é uma grande fonte de stress ambiental.
	 •	Económico, é justificado pelo facto da energia ser um factor chave para o crescimento 
macroeconómico.
	 •	Social, dado que a energia é um principal pré-requisito para as necessidades humanas 
básicas.

 

Figura 1.2 Dimensão ambiental, económica e social do desenvolvimento sustentável (Fonte: BSCD Portugal)
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Figura 1.4 A cidade do futuro (Fonte: ABB, 2007a)

Segundo relatório Brundtland (1987), a Sustentabilidade pode ser definida como “a capacidade 
de satisfazer as necessidades das gerações actuais sem comprometer as possibilidades das 
gerações futuras.” Actualmente, o paradigma energético está voltado para liberalização dos 
mercados de energia, descentralização, eficiência energética, adequação ambiental, qualidade de 
serviço, gestão da procura e participação.

 
Figura 1.3 Estratégias para o desenvolvimento sustentável (Fonte: BSCD Portugal)

A eficiência energética pode ser definida como a redução do consumo de energia mantendo os 
mesmos serviços. Está directamente relacionada com a utilização racional de energia.

Para identificar e implementar medidas de oportunidade de racionalização de consumos (ORC) 
é necessário:
	 •	Conhecer	as	opções	disponíveis	para	intervir;
	 •	Conhecer	os	seus	principais	consumidores;
	 •	Conhecer	as	soluções	existentes	no	mercado;
	 •	Garantir	uma	correcta	implementação;
	 •	Efectuar	uma	correcta	fiscalização	das	condições	de	operação	e	manutenção.

As reduções dos consumos de energia são conseguidas à custa essencialmente da:
	 •	Eliminação	de	consumos	supérfluos;
	 •	Recuperação	de	energia	de	perdas;
	 •	Adaptação	funcional	de	equipamento	existente;
	 •	Utilização	de	equipamento	de	rendimento	elevado.

A	figura	seguinte	 ilustra	um	exemplo,	segunda	a	ABB,	de	uma	cidade	sustentável	no	futuro:	
produção de energia através de fontes renováveis, produção mais eficiente, armazenamento de 
energia e edifícios mais sustentáveis.




