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O Grupo Amorim, passou a ter um sistema 

global de gestão de energia, com o qual 

consegue gerir os consumos e custos de 

energia de todas as unidades fabris. O 

sistema permite ainda benchmarking entre 

quaisquer equipamentos, 

independentemente do seu local, permite 

conhecer os consumos específicos. A 

funcionalidade de simulação de tarifários 

de energia (elétrica, gás natural, etc) é uma 

ferramenta muito valiosa na renegociação 

anual dos vários contratos de 

fornecimento de energia.

Implementation of a Remote Monitoring / Energy Management System in 19 industrial sites.

Sendo a EWEN o seu parceiro previlegiado para a gestão de energia, o nosso sistema de monitorização remota e gestão 

de energia e+Monitor, foi seleccionado pelo Grupo Amorim, para a implementação de um sistema a nível nacional, para 

a gestão de toda a energia consumida por 19 unidades fabris em Portugal.

O Grupo Amorim utilizava há vários anos, um sistema de gestão de energia (origem belga) mas optou pelo e+Monitor da 

EWEN, pelas seguintes razões:

a) superiores funcionalidades;

b) facilidade de utilização e customização;

d) constante desenvolvimento pela EWEN;

e) compatibilidade com qualquer sistema de HW de terreno;

O projecto envolveu a recuperação de todos os dados históricos do sistema antigo (milhões de registos) e integração 

com o HW de terreno existente nalgumas instalações. Para as restantes instalações, a EWEN instalou todo o HW de 

terreno (contadores de energia elétrica, sensores de temperatura e humidade). O e+Monitor da EWEN permite que as 

produções das várias unidades sejam inseridas (de forma automatica ou manual) permitindo assim, conhecer em 

permanência os consumos específicos das várias unidades fabris e fazer benchmarking entre equipamentos similares, 

instalados em diferentes unidades.
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