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O consumo específico da Procalçado reduziu significativamente (+15%).
 O sistema RMS (Remote Monitoring System) instalados pela EWEN, é utilizado para o controlo dos consumos específicos, 
identificando eventuais desperdícios de energia e oprtunidades para novas poupanças, servindo também para validar as facturas de 
energia. A Procalçado passou a adquirir energia eléctrica através de tarifa dinâmica, o que contribuir para uma redução adicional dos 
custos de energia eléctrica.
Para além dos projectos executados em vários sectores, criou-se uma cultura de eficiência energética, em todos os trabalhadores, que 
passaram a contribuir frequentemente com ideias para novos projectos.

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:
- Reforço do sistema de aquecimento de AQS e sistema de aquecimento ambiente para a secção de pintura, com recuperação de 
calor da caldeira;
- Sector de Misturação - Instalação de reguladores de fluxo em vários motores (90 a 150kW);
- Sector de Injecção - Substituição da luminação (T8) por Lampadas tubulares LED;
- Energia solar térmica - Foram instalados 8 paineis solares térmicos como apoio do sistema de produção de AQS;
- Balneários - Foi substituido um cilindro eléctrico, por um sistema de acumulação de calor recuperado da caldeira (AQS);
- Energia solar fotovoltaica - Foram instalados paineis solares com uma potência total de 3kW, para venda à rede;
- Isolamento térmico - Foi instalado isolamento térmicos flexível em válvulas não isoladas;
- Rede de ar comprimido - Auditoria dedicada com identificação de fugas e recomendação de medidas correctivas;
- Sistema de Gestão de Energia - FOi instalado um sistema RMS (Remote Monitoring System) da EWEN, para gestão dos consumos de 
energia eléctrica e alocação dos custos às unidades consumidoras.
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