
Energy Accountability Solutions
Porque não basta medir!



SIMPLES

EFICIENTE

CONFIÁVEL

Porque sem medir não se pode gerir e sem analisar não se pode decidir desenvolvemos soluções de 
tratamento e análise de informação, no domínio da energia, ambiente e produtivo, que lhe permitem 
tomar a melhor decisão.

Soluções feitas à sua medida que lhe garantem um conhecimento correto da sua 
instalação e atividade, que transmitem informação relevante para a definição de 
planos de racionalização energética e ambiental corretos e em função dos níveis de 
atividade.
 
Permitem o cruzamento com os dados da sua atividade e processos contribuindo 
para o conhecimento efetivo dos custos energéticos e ambientais, definição de 
políticas de custeio mais adequadas e avaliações de rentabilidade energética e 
ambiental efetivas. 



GESTÃO DE ENERGIA

À SUA MEDIDA

Principais características:

• Desenvolvido em função das reais necessidades do cliente;
• Independente dos sistemas de monitorização e gestão de produção existentes;
• Grande flexibilidade de aplicação permitindo o cruzamento de informação de diversos 
   departamentos e setores da organização
• Integração de informação dos  domínios da energia, ambiente e área produtiva.

Permite:

• Determinar consumos específicos e de base;
• Analisar os consumos e outras variáveis em função dos valores da produção e sua variação;
• Relacionar os padrões de consumos com variações de variáveis processuais ou outras;
• Análises gráficas diversas;
• Análises globais, por sector ou lotes de produção;
• Determinação de custos energéticos e ambientais;
• Definição de condições limite;
• Determinar valores de emissão de gases de estufa.

NÃO SE FIQUE
PELA ESTATÍSTICA



FAÇA MAIS EM

MENOS TEMPO

COMO PROCEDEMOS? EM CINCO PASSOS…

1º Análise dos protocolos de comunicação dos sistemas existentes

2º Seleção e análise dos dados a tratar

3º Definição de plataforma única de comunicação e visualização de dados

4º Definição do tratamento de dados a realizar

5º Desenvolvimento, implementação e testes da solução Energy Accountability

Sistemas de
Monitorização

Gestão de 
Produção 

ANALISE E DECIDA SOBRE A SUA REALIDADE
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