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A Velpor teve uma redução do consumo 
específico, em 35% de 4.0 kgep/kg (em 2009) para 

2.6 kgep/kg (em 2011). Este projecto foi 
responsável por cerca de 2/3 desta redução (~25% 

de redução no consumo específico). Nos anos 
seguintes, com contínuo apoio da EWEN, foram 
introduzidas pequenas melhorias e afinação de 

sistemas de controlo, reduzindo o consumo 
específico em 5%, atingindo uma redução global 

de 40% em relação ao período pré-projecto.
A Velpor continua a monitorizar a eficiência 

energética da sua unidade industrial, utilizando o 
sistema RMS (Remote Monitoring System) da 

EWEN, instalado no âmbito deste projecto.

Empreitada (Lump Sum / Preço Global Fixo) com garantia de resultados / desempenho

Após a realização de uma auditoria detalhada pela EWEN, foi definido e contratado um projecto abrangente, incluindo MRCE's 
(Medidas de Redução de Custo de Energia) em vários sectores da empresa, nomeadamente:
- Sistema de despoeiramento - introdução de registo e variador de velocidade em ventilador de 50kW;
- Lavandaria - Instalação de 30 paineis solares térmicos para pré-aquecimento de água;
- Rede de vapor - Instalação de isolamento flexivel em válvulas e acessorios da rede de vapor;
- Râmulas - Optimização do sistema de exaustão, com controlo por temperatura e humidade;
- Gestão de Energia - Instalação de um sistema de monitorização e gestão remota de consumos e custos de energia, vapor e de água;
- Redes de vapor e ar comprimido - Foram realizadas auditorias dedicadas a estes sistemas, com identificação de pontos de fuga / 
anomalias e recomendação de medidas correctivas.
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