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1.
Descrição
da Inframoura
What is Inframoura

A Inframoura, Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E.M.

Inframoura, Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E.M. was

foi constituída em 2001, com capital social partilhado entre

incorporated in 2001, with share capital shared between Loulé

a Câmara Municipal de Loulé, que detém a sua maioria, e a

Municipal Council, which holds the majority, and Vilamoura World.

Vilamoura World. No entanto, apenas em 2007 inicia em pleno

However, it only became fully operational in 2007, imbued with

a sua atividade, sentindo-se ‘comprometida’ com a génese e a

a sense of ‘commitment’ to the genesis and philosophy of the

filosofia do projeto criador de Vilamoura, que remonta à década

project behind Vilamoura’s creation, dating back to the 1960s,

de 60 do século passado, quando Arthur Cupertino de Miranda

when Arthur Cupertino de Miranda acquired the 1600-hectare

adquiriu a Quinta de Quarteira, com cerca de 1600 hectares de

Quinta de Quarteira, and transformed the former Morgadio de

dimensão, e transformou o antigo Morgadio de Quarteira numa

Quarteira estate into an exemplarily structured and organised

estância turística exemplarmente ordenada e organizada.

tourist resort.

A Inframoura tem por missão prestar um serviço de excelência

Inframoura’s mission is to provide outstanding service in the

na gestão, conservação e manutenção de todos os espaços

management, conservation and maintenance of all its public

públicos, respeitando o ambiente num registo de qualidade

spaces, while respecting the environment to a level of exceptional

superior e de sustentabilidade económico-financeira, que garanta

quality and economic and financial sustainability, ensuring high

elevados padrões de vida na zona de Vilamoura e Vila Sol.

standards of living in the Vilamoura and Vila Sol area.

Por delegação de competências, está-lhe atribuída a gestão

In light of delegation of powers, it is entrusted with the

das infraestruturas públicas de Vilamoura e da Urbanização de

management of the public infrastructures of Vilamoura and the

Vila Sol que lhe é contígua, designadamente no que concerne

neighbouring Vila Sol development, in particular with regard to

aos tópicos da página seguinte.

the topics on the next page.
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1. Gestão do sistema de adução
e distribuição de água doméstica,
industrial e comercial e para rega;
Management of the domestic,
industrial, commercial and irrigation
water supply and distribution system;
2. Gestão do sistema de
saneamento básico; Management
of the basic sanitation system;

4. Manutenção da rede viária;
Maintenance of the road network;

8. Estacionamentos públicos;
Public parking areas;

5. Manutenção de espaços verdes;
Maintenance of green spaces;

9. Limpeza urbana; Street cleaning;

6. Manutenção dos sistemas
de drenagem de águas pluviais;
Maintenance of rainwater
drainage systems;

3. Recolha de resíduos sólidos
urbanos; Management of municipal
solid waste collection;

7. Rede de iluminação pública;
Public lighting network;
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What is Inframoura

10. Licenciamentos e ocupação
do espaço público; Public space
licensing and occupation;
11. Realização de atividades
de interesse para o progresso
e desenvolvimento do Município.
Undertaking activities promoting
the progress and development of the
municipality.
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2.
Caracterização
energética da
Inframoura
Inframoura’s energy profile

A Inframoura tem vindo a adaptar a sua operação às diretrizes

Inframoura has been adapting how it operates to EU guidelines,

da União Europeia, que assentam na proteção do ambiente

which are based on protecting the environment with a view to

visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e

improving the quality of life of citizens, and in parallel, ensuring

paralelamente, assegurando critérios de modernização

criteria for modernisation and greater efficiency in the

e de maior eficiência na gestão dos serviços.

management of services.

Por isso, a Empresa tem vindo a implementar várias medidas

To this end the company has been implementing several

cujo principal objetivo é o da sustentabilidade ambiental de

measures, the main goal of which is the environmental

Vilamoura, tendo por base preocupações prementes para a

sustainability of Vilamoura, based on pressing concerns

redução de emissões de gases com efeito de estufa na sua

for reducing greenhouse gas emissions in its activity through

atividade através do uso eficiente de energia e de água.

the efficient use of energy and water.

O presente Plano de Descarbonização tem como objeto a

This Decarbonisation Plan covers the characterisation of

caracterização do consumo de energia e respetivas emissões

energy consumption and respective Greenhouse Gas Emissions

de Gases com Efeito de Estufa geradas diretamente na

generated directly as a result of the company’s operation.

operação da empresa. Para além da sua atividade interna

In addition to its internal activity, the company directly and

a empresa influencia de forma direta e indireta as emissões

indirectly influences Greenhouse Gas Emissions in the territory

de Gases com Efeito de Estufa no território sob a sua gestão.

under its management. Examples of this influence include

Exemplos, desta influência são o sistema de bicicletas

Vilamoura’s shared bicycle system, the traffic management

partilhadas de Vilamoura, o sistema de gestão de tráfego

system and efficient public lighting solutions.

e as soluções de iluminação pública eficiente.
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A Inframoura apresentou em 2017 um consumo de energia final

In 2017 Inframoura registered a final energy consumption of

de 239,9 toneladas equivalentes de petróleo (tep) . As formas de

239.9 tonnes of oil equivalent (TOE) 1. The forms of energy used

energia utilizadas pela empresa são a energia elétrica, gasóleo,

by the company include electricity, diesel, petrol and gas, in

gasolinas e gás, sob a forma de propano e butano. As principais

the form of propane and butane. The company’s main energy

utilizações energéticas da empresa destinam-se aos edifícios:

uses occur in buildings, lighting and heating/cooling thereof; for

a iluminação e o aquecimento/arrefecimento ambiente, às

drinking water and waste water pumping stations, whereby water

estações elevatórias de água de consumo e água residual: a

is pumped using electricity; for the transport fleet, vehicles’

força motriz resultante dos acionamentos elétricos, à frota de

internal combustion engines, and for machinery and their

transportes: os motores de combustão interna das viaturas e

combustion engines.

1

para os equipamentos: os motores de combustão interna.
An indicator that reflects the company’s activity in terms of
Um indicador que reflete a atividade da empresa em termos

primary energy is energy intensity. This indicator interprets the

de energia primária é a intensidade energética. Este indicador

use of primary energy according to its generated financial value

traduz a utilização de energia primária em função do seu

and comes from the ratio of grams of oil equivalent (GOE) to

valor financeiro gerado e vem expresso do rácio de gramas

Gross Value Added (GVA) 2.

equivalente de petróleo pelo Valor Acrescentado Bruto (VAB) .
2

Considering the GVA determined by the company’s 2017 Annual
Considerando a VAB determinado pelo Relatório e Contas de

Report to be €3,742,846.58, the company’s energy intensity value

2017 de 3,742,846.58 Euros, o valor da intensidade energética

is 63.8 GOE/Euro, i.e. for each Euro generated by the company

da empresa é de 63,8 gep/euro, ou seja, por cada Euro

there is a consumption of 63.8 grams of oil equivalent.

gerado pela empresa verifica-se um consumo de 63.8 gramas
equivalentes de petróleo.

The following table shows energy consumption registered
in the company in 2017 by form of energy and type of use.

O quadro seguinte apresenta os consumos de energia registados
na empresa em 2017 por forma de energia e tipo de utilização.

1. Tonelada equivalente de petróleo (tep) é

1. Tonne of oil equivalent (TOE) is approximately

aproximadamente equivalente à quantidade

equal to the amount of heat in a tonne of oil

de calor existente numa tonelada de petróleo

which, by convention, is equal to 10 billion

que, por convenção, é igual a 10 000 milhões

calories. 1 TOE is equivalent to 1,000,000 GOE

de calorias. 1 tep é equivalente a 1 000 000

(gram of oil equivalent).

gep (grama equivalente de petróleo).
2. GVA, calculated thus: Sales + Services
2. Calculado pela expressão VAB = Vendas (POC 71)

rendered + Additional income + Works for

+ Prestações de serviços (POC 72)

the company itself - Cost of goods sold and

+ Proveitos suplementares (POC 73)

materials consumed - External supplies and

+ Trabalhos para a própria empresa (POC 75)

services - Other operating costs and losses

– Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas (POC 61)
– Fornecimentos e serviços externos (POC 62)
– Outros custos e perdas operacionais (POC 65)
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Matriz Energética da Inframoura (2017)
Inframoura’s Energy Model (2017)

FORMA DE ENERGIA
FORM OF ENERGY

UTILIZAÇÕES
USES

Edifício Sede Head Office Building

Eletricidade
Electricity

QUANTIDADE
QUANTITY

UNIDADES
UNIT

ENERGIA PRIMÁRIA
(tep)
PRIMARY ENERGY
(TOE)

57 462

kWh

12,4

Estações Elevatórias Pumping Stations

509 674

kWh

109,6

Estaleiro Oficinas Work Yard Workshops

30 820

kWh

6,6

3 530

kWh

0,8

Muppies/Estações Bicicletas/Semaforos/
Iluminação Decorativa
MUPIs/Bike Stations/Traffic Lights/
Decorative Lighting

94 726

kWh

20,4

Viaturas Vehicles

59 003

litros litres

51,5

Equipamentos Machinery

25 008

litros litres

21,8

3 927

litros litres

3,0

16 505

litros litres

12,8

Viveiros Plant Nurseries

INTENSIDADE ENERGÉTICA
(gep/euro)
ENERGY INTENSITY
(GOE/Euro)

63,8

Gasóleo
Diesel

Viaturas Vehicles
Gasolinas
Petrol
Equipamentos Machinery

Gás Propano
Propane Gas

Edifícios Buildings

48

m3

0,1

Outra (Gás Butano)
Other (Butane Gas)

Edifícios Buildings

26

m3

0,1

TOTAL

-

-

-

238,9

63,8

Salienta-se que as conversões para energia primária

It should be noted that conversions to primary energy were

foram determinadas a partir do Despacho n.º 17 313/2008,

determined as per Order No. 17 313/2008, of June 26.

de 26 de junho.
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Consumo Energia Primária
Primary Energy Consumption

0,1%

6,6%

30,7%

62,6%

Repartição do consumo de energia
primária por tipo de fonte.
Breakdown of primary energy
consumption by source type.

A energia final inerente à eletricidade

The final energy inherent in electricity

representa cerca de 63% do total,

represents about 63% of the total,

seguida do gasóleo com cerca de 31%.

followed by diesel with about 31%.

Os restantes 6% de energia primária

The remaining 6% of primary energy

consumida na Inframoura dividem-se

consumed at Inframoura is split between

entre Gasolinas e Gás.

petrol and gas.
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Electricity
Gasóleo
Diesel
Gasolinas
Petrol
Gás
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3.
Caracterização
carbónica da
Inframoura
Inframoura’s Carbon Profile

A partir dos consumos de energia primária associados à
atividade da empresa é possível quantificar as suas emissões
de gases com efeito de estufa, frequentemente designadas
por emissões de dióxido de carbono equivalente (CO2,eq.).
As emissões de CO2,eq. resultantes da atividade da empresa tem
como origem a eletricidade, o gasóleo, as gasolinas e o Gás.

Taking the primary energy consumption associated with
the company’s activity you can quantify its greenhouse gas
emissions, often referred to as equivalent carbon dioxide (CO2 e)
emissions. CO2 e emissions resulting from the company’s activity
come from electricity, diesel, petrol and gas.
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Matriz Carbónica da Inframoura (2017)
Inframoura’s Carbon Model (2017)

FORMA DE ENERGIA
FORM OF ENERGY

UTILIZAÇÕES
USES

ENERGIA PRIMÁRIA (tep)
PRIMARY ENERGY (TOE)

Edifício Sede Head Office Building

Eletricidade
Electricity

EMISSÕES CO2 (t)
CO2 EMISSIONS (t)

12,4

27,0

Estações Elevatórias Pumping Stations

109,6

239,5

Estaleiro Oficinas Work Yard Workshops

6,6

14,5

Viveiros Plant Nurseries

0,8

1,7

20,4

44,5

Viaturas Vehicles

51,5

159,5

Equipamentos Machinery

21,8

67,6

3,0

8,8

12,8

36,9

Muppies/Estações Bicicletas/Semaforos/
Iluminação Decorativa
MUPIs/Bike Stations/Traffic Lights/
Decorative Lighting

INTENSIDADE CARBÓNICA
(tonCO2/tep)
CARBON INTENSITY
(tonneCO2/TOE)

2,51

Gasóleo
Diesel

Viaturas Vehicles
Gasolinas
Petrol
Equipamentos Machinery

Gás Propano
Propane Gas

Edifícios Buildings

0,1

0,3

Outra (Gás Butano)
Other (Butane Gas)

Edifícios Buildings

0,1

0,1

238,9

600,5

TOTAL

-

Em 2017, a atividade da empresa Inframoura gerou uma

2,51

In 2017, the activity of the company Inframoura generated

quantidade total de emissões de 600,5 toneladas de CO2,eq.

a total amount of emissions of 600.5 tonnes of CO2 e.

Salienta-se que as emissões de CO2,eq. foram calculadas a partir

It should be noted that CO2 e emissions were determined

dos fatores de emissão definidos no Despacho n.º 17 313/2008,

as per emission factors defined in Order No. 17 313/2008,

de 26 de junho.

of June 26.

Plano de Descarbonização da Inframoura
Inframoura Decarbonisation Plan

3. Caracterização carbónica da Inframoura
Inframoura’s Carbon Profile

14

Plano de Descarbonização da Inframoura
Inframoura Decarbonisation Plan

15

4.
Plano de Ação para
a Descarbonização
Decarbonisation Plan of Action
A proposta do Plano de Ação para Descarbonização da
Inframoura corresponde a uma aposta forte da empresa
em implementar medidas ambiciosas em quatro áreas
estratégicas que irão ter um impacto direto no consumo de
energia da empresa e, consequentemente, nas emissões de
dióxido de carbono para a atmosfera. Os pilares do plano de
ação são a eficiência energética, a promoção das energias
renováveis, a melhoria da eficiência carbónica da frota e da
mobilidade interna da empresa e a formação e sensibilização.
Com o desenvolvimento do plano de ação é possível mapear
de forma exaustiva e sem sobreposições todas as iniciativas
do combate às alterações climáticas que podem ser aplicadas
no seio da empresa gerando impactos positivos internos na
empresa e no concelho de Loulé.

The proposed Inframoura Decarbonisation Plan of Action
corresponds to a strong investment by the company in
implementing ambitious measures in four strategic areas that will
have a direct impact on the company’s energy consumption and,
as a result, on carbon dioxide emissions into the atmosphere. The
pillars underpinning the plan of action are energy efficiency, the
promotion of renewable energies, improving the carbon efficiency
of the company’s fleet and internal mobility and training and
awareness-raising. With the development of the plan of action
we can now comprehensively map, without any overlapping,
every initiative combating climate change that can be applied
within the company, generating positive internal impacts in the
company and in the municipality of Loulé.
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Áreas estratégicas de intervenção
Strategic intervention areas

A.
Eficiência Energética
Energy Efficiency

C.
Mobilidade e Frota
de Transportes
Mobility and
Transport Fleet

B.
Energias
Renováveis
Renewable
Energies

D.
Formação e Sensibilização
Training and Awareness-raising

A definição de medidas integradas neste conjunto de áreas

The definition of measures included in this series of areas by

por parte da Inframoura, em conformidade a estratégia de

Inframoura, in accordance with Loulé Municipality’s strategy of

adaptação das alterações climáticas do município de Loulé,

adapting to climate change, enables it to reduce its costs and

permite reduzir o seus custos e emissões associadas à sua

emissions associated with its activity in Vilamoura, while at the

atividade em Vilamoura, bem como, associa uma imagem

same time setting it as a fine example of GHG reduction and thus

exemplar ligada à redução de GEE que permitirá atingir os

enabling the achievement of the goals proposed by the Covenant

objetivos propostos pelo Pacto dos Autarcas que o município

of Mayors, which the municipality plans to sign up to. It should

pretende integrar. Salienta-se que para a implementação das

be noted that for the implementation of measures partnerships

medidas poderão, e deverão ser estabelecidas parcerias entre

could, and should, be established between Inframoura and

a Inframoura e entidades externas, no sentido de facilitar

third parties, with the aim of facilitating and promoting

e promover a realização dos projetos. Neste âmbito, deve

project realisation. To this end there should be an investment

existir uma aposta na cooperação nacional e internacional,

in national and international cooperation, in particular with

nomeadamente com ONG’s, Universidade e redes de

NGOs, universities and energy efficiency/renewable energies/

cooperação de eficiência energética/energias renováveis/

mobility cooperation networks, enhancing the company’s internal

mobilidade, potencializando o ciclo de conhecimento interno

knowledge cycle.

à empresa.
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5.
Descrição das
medidas propostas
Description of proposed
measures

De seguida são descritas as medidas propostas no plano

The measures proposed in the decarbonisation plan of action

de ação para a descarbonização assentes nas quatro áreas

based on the four previously-defined strategic areas are

estratégicas previamente definidas.

described below.

A.
Eficiência
Energética
Energy
Efficiency

Plano de Descarbonização da Inframoura
Inframoura Decarbonisation Plan

B.
Energias
Renováveis
Renewable
Energies

5. Descrição das medidas propostas
Description of proposed measures

D.
Formação e
Sensibilização
Training and
Awareness-raising

C.
Mobilidade e Frota
de Transportes
Mobility and
Transport Fleet
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Eficiência Energética
Energy Efficiency

1.
Gestão dos consumos de energia
nos edifícios e instalações

Managing energy consumption in buildings and facilities

Esta medida tem como objetivo, instalar um sistema de

The aim if this measure is to install an energy management

gestão de energia para uma gestão remota das instalações;

system for remote facility management, having been identified

identificado para isso os edifícios e as instalações técnicas

for this purpose the buildings and technical facilities (Pumping

(Estações Elevatórias), com maior representatividade ao nível

Stations), with greater representation in terms of electricity

do consumo de energia elétrica.

consumption.

Estes sistemas irão permitir uma análise e padronização dos

These systems will allow an online analysis and standardisation

consumos dos edifícios e instalações online, identificando áreas

of consumption by buildings and facilities, identifying areas and

e setores de maior consumo de energia, com a identificação e

sectors of higher energy consumption, with the identification

análise de diversos parâmetros, permitindo efetuar uma gestão

and analysis of various parameters, enabling the realisation of a

dedicada aos consumos de energia nos edifícios.

management dedicated to energy consumption in the buildings.

Como solução identifica-se uma opção disponível no mercado,

An option available on the market, which is simple to install

de simples instalação e sem necessidade de investimento

and which requires no investment in software licenses has

em licenças de software; permitindo a aplicação no setor dos

been earmarked as a solution; allowing its application in the

serviços e industrial (estações elevatórias). A solução a ser

services and industrial sector (pumping stations). The solution

implementada deve estar integrada com as outras soluções de

to be implemented should be integrated with the other remote

telegestão já implementadas na empresa, nomeadamente nas

management solutions already implemented in the company, in

instalações de elevação de água.

particular in the water pumping facilities.

Considerando a seleção dos 3 edifícios (Sede, Estaleiros e

Considering the selection of the 3 buildings (Head Office, Work

Viveiros) e das estações elevatórias consumidoras de energia

Yards and Plant Nurseries) and of energy-consuming pumping

foi assumido que a gestão e registo do consumo de energia

stations it has been assumed that the management and registering

possam significar uma redução anual de cerca 5% nos

of energy consumption might mean an annual reduction of

consumos energéticos atuais deste sector.

around 5% in the current energy consumption in this sector.

Investimento Estimado: 100.000 €
Redução de energia: 6,5 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 14,1 ton
Indicadores de acompanhamento:
Nos edifícios: kgCO2, eq./ m2 pavimento e
instalações envolvidas: kgCO2, eq./ m3 água
bombeada; e posterior comparação com o
valor base de referência (2017).

Estimated Investment: €100.000
Reduction in energy: 6,5 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 14,1 t
Monitoring indicators:
In buildings: kgCO2 e/m2 flooring and facilities
involved: kgCO2 e/m3 pumped water; and
subsequent comparison with the reference
base value (2017).
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Energy Efficiency
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2.
Certificação energética de edifícios
Energy certification of buildings

Desde Janeiro de 2009, qualquer fração destinada a habitação
ou serviços, nova ou existente, transacionada ou arrendada,
deverá dispor de um Certificado Energético válido. Durante o
ano de 2018 foi efetuada a certificação energética do Edifício
Sede cuja classificação energética foi A+. Este certificado
tem uma validade de 10 anos pelo que no presente plano de
ação esta medida deva ser acompanhada caso haja alterações

Investimento Estimado: 5.000 €
Redução de energia: 0,2 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 0,5 ton.
Indicadores de acompanhamento:
No edifício: kgCO2, eq./ m2 pavimento e
posterior comparação com o valor base de
referência (2017).

de perfis ou consumos de energia. Considerando a seleção
do edifício Sede foi assumido que a gestão e registo possam
significar uma redução anual de cerca 2% nos consumos
energéticos deste sector.

Since January 2009, any unit intended for residence or services,
new or existing, sold or rented, should hold a valid Energy
Certificate. During 2018 the energy certification was carried out
on the head office building, resulting in A+ energy classification.
This certificate is valid for ten years, so in the current plan of
action this measure should be monitored in the case of changes
to energy profiles or consumption. When considering the

Estimated Investment: €5.000
Reduction in energy: 0.2 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 0.5 t
Monitoring indicators:
In the building: kgCO2 e/m2 flooring and
subsequent comparison with the reference
base value (2017).

selection of the head office building it has been assumed that the
management and registering might result in an annual reduction
of about 2% in energy consumption in this sector.
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3.
Iluminação Eficiente
nos edifícios e instalações

Efficient lighting in buildings and facilities

A iluminação é uma importante fonte de consumo de energia
elétrica nos edifícios de serviços, podendo, de um modo
geral, representar cerca de 25% a 35% do consumo total de
eletricidade do edifício; tornando-se assim fundamental a
instalação de sistemas eficientes nos sistemas de iluminação
interior e exterior.
A redução do consumo de energia elétrica na iluminação,

Investimento Estimado: 10.000 €
Redução de energia: 0,4 tep
Redução de emissões de CO2, eq..: 0,9 ton.
Indicadores de acompanhamento:
No edifício: kgCO2, eq./ m2 pavimento e
posterior comparação com o valor base de
referência (2017).

pode ser obtida através da instalação de interruptores
on/off sectoriais, temporizadores, sensores de presença
e de iluminância e substituição de todas as lâmpadas
convencionais por lâmpadas de tecnologia LED em
conformidade com cada situação.
Considerando a seleção do edifício Sede foi assumido que
a gestão e registo possam significar uma redução anual de
cerca 2% nos consumos energéticos deste sector.

Lighting is an important source of electric energy consumption
in service buildings, and generally speaking can represent
between 25% and 35% of the building’s total electricity use. It
is therefore vital to install efficient systems in the indoor and
outdoor lighting setup.
Reduction in electric energy consumption in lighting can be
achieved by installing sector on/off switches, timers, presence and

Estimated Investment: €10,000
Reduction in energy: 0.4 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 0.9 t
Monitoring indicators:
In the building: kgCO2 e/m2 flooring and
subsequent comparison with the reference
base value (2017).

light level sensors and by replacing all conventional light bulbs with
LED technology light bulbs, in accordance with each situation.
When considering the selection of the head office building
it has been assumed that the management and registering
might result in an annual reduction of about 2% in energy
consumption in this sector.
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Energias Renováveis
Renewable Energies

1.
Sistemas de Autoconsumo
Fotovoltaico em edifícios e instalações

Photovoltaic Self-consumption Systems in buildings and facilities

Esta medida contempla a instalação de 100 kWp de sistemas

This measure involves the installation of 100 kWp of

de autoconsumo com recurso a energia solar fotovoltaica em

self-consumption systems using photovoltaic solar energy in

edifícios e restantes equipamentos.

buildings and other facilities.

O regime jurídico para as unidades de produção para

The legal framework for production units for self-consumption

autoconsumo e das unidades de pequena produção (Decreto-Lei

and for low production units (Decree-Law no. 153/2014, of

n.º 153/2014, de 20 de outubro) regula a produção de energia

October 20) regulates the production of energy by the consumer

pelo próprio consumidor, seja ele uma entidade particular ou

themselves, whether the consumer is a private individual

empresarial, utilizando módulos solares fotovoltaicos ou outra

or a company, using photovoltaic solar modules or another

tecnologia renovável.

renewable technology.

A médio prazo os sistemas de autoconsumo poderão ser

In the medium term, self-consumption systems may be

otimizados pela introdução de sistemas de acumulação

optimised with the introduction of storage systems, which

que estabilizem a variabilidade do recurso solar e, a mais

stabilise variations in solar resources and, over the long

longo prazo, possam estar interligados entre si de forma a

term, may be interconnected so as to make up a local energy

constituir uma comunidade energética local onde haja partilha

community, where production and consumption of energy

entre produção e consumo de energia entre instalações.

is shared between facilities. These decentralised kind of

Estas soluções do tipo descentralizado, muitas das vezes

solutions, often referred to a ‘behind the meter’ solutions, will

designadas por soluções ‘behind the meter’, serão a base do

be the basis of the energy system of the future, where on the

sistema energético do futuro onde por lado incorpora mais

one hand more renewable energies are incorporated into the

energias renováveis no sistema elétrico e, por outro, incentiva

electric system and, on the other, consumers are encouraged to

à participação dos consumidores neste sistema.

take part in this system.

Investimento: 150.000 €
Produção de energia: 34,4 tep
Redução de emissões de CO2,eq.: 75,2 ton CO2,eq. /ano
Indicadores Globais de Eficiência: Produção de
energia por fonte renovável (kWh/kWp instalado)
Indicadores Globais de Eficácia: Análise evolutiva
da produção de energia elétrica por fonte renovável.

Investment: €150,000
Energy production: 34.4 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 75.2 t CO2 e/year
Overall Efficiency Indicators: Energy production
through a renewable source (kWh/kWp installed)
Overall Effectiveness Indicators: Evolving analysis
of energy production through a renewable source.
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2.
Introdução de sistema de acumulação
de energia renovável no edifício Sede
Introduction of a renewable energy storage system
in the head office building

Esta medida introduz o conceito de produção de energia
renovável com recurso a tecnologia fotovoltaica em regime
de acumulação de energia. Esta ação, também designada
‘behind the meter’, será inovadora e enquadra-se no âmbito do
conceito de economia circular para fornecimento de energia
à sede da Inframoura – Reaproveitamento de baterias de
veículos elétricos usados para armazenamento de energia
produzida pela central fotovoltaica para fornecimento de
energia no período noturno.

This measure introduces the concept of renewable energy
production using photovoltaic technology with energy storage.
This action, also referred to as ‘behind the meter’, will be
innovative and falls within the scope of the circular economy
concept for supplying to Inframoura’s head office – reusing
batteries from used electric vehicles to store energy produced
by the photovoltaic station to supply energy overnight.
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Investimento: 15.000 €
Acumulação de energia: 8,6 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 18,8 ton CO2,eq./ano
Indicadores Globais de Eficiência: Acumulação
de energia por fonte renovável (kWh acumulados
nas baterias)
Indicadores Globais de Eficácia: Análise
evolutiva da acumulação de energia elétrica
por fonte renováveis

Investment: €15,000
Energy production: 8.6 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 18.8 t CO2 e/year
Overall Efficiency Indicators: Energy storage
through a renewable source (kWh stored
in batteries).
Overall Effectiveness Indicators: Evolving
analysis of energy storage through a renewable
source
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Renewable Energies
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3.
Sistemas de aquecimento
de energia solar térmica

Solar thermal energy heating systems

A medida proposta visa a colocação de cerca de 20 m2
sistemas solares térmicos para aquecimento de águas
quentes sanitárias (AQS) nos edifícios oficinas/viveiros e
administrativos.

The proposed measure aims to install some 20 square metres
of solar thermal systems for heating sanitary hot water in
workshop/plant nursery and administrative buildings.
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Investimento: 40.000 €
Produção de energia: 3,0 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 6,6 ton CO2,eq./ano
Indicadores Globais de Eficiência:
Poupança de energia (kWh)
Indicadores Globais de Eficácia:
Análise evolutiva dos consumos energéticos
e posterior comparação com o valor base de
referência

Investment: €40,000
Energy production: 3.0 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 6.6 t CO2 e/year
Overall Efficiency Indicators: Energy saving (kWh)
Overall Effectiveness Indicators: Evolving analysis
of energy consumption and subsequent comparison
with the reference base value
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Renewable Energies
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Mobilidade e Frota
de Transportes

Mobility and Transport Fleet

1.
Auditoria energética
à frota de transportes

Energy audit of the transport fleet

A medida visa a execução de uma auditoria energética à frota
da empresa no sentido de caracterizar e quantificar consumos
de energia e delinear medidas de eficiência energética.
Considerando a atual frota de transportes da Inframoura foi

Investimento Estimado: 5.000 €
Redução de energia: 3,0 tep
Redução de emissões de CO2,eq..: 8,4 ton
Indicadores de acompanhamento: gep/v-km,
ton CO2,eq. /v-km.

assumido que a realização da auditoria possa significar uma
redução anual de cerca 5% nos consumos energéticos atuais
da frota.

The aim of the measure is to undertake an energy audit of
the transport fleet so as to characterise and quantify energy
consumption and outline energy efficiency measures.

Estimated investment: €5,000
Energy reduction: 3.0 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 8.4 t
Monitoring indicators: GOE/v-km, t CO2 e/v-km.

When considering Inframoura’s current transport fleet it has
been assumed that the audit might mean an annual reduction of
about 5% to the fleet’s current energy consumption.

Plano de Descarbonização da Inframoura
Inframoura Decarbonisation Plan

5. Descrição das medidas propostas
Description of proposed measures

C. Mobilidade e Frota de Transportes
Mobility and Transport Fleet

26

2.
Introdução de viaturas
elétricas na frota

Introduction of electric vehicles into the fleet

Esta medida tem como objetivo melhorar a eficiência
económica e o desempenho ambiental das deslocações
realizadas pela Inframoura. Para atingir este objetivo a
empresa vai incluir na sua frota 5 veículos elétricos ao longo
dos próximos 10 anos. Com a introdução de 5 viaturas elétricas

Investimento Estimado: 150.000€
Redução de energia: 4,0 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 14,0 ton
Indicadores de acompanhamento: gep/v-km,
tonCO2, eq. /v-km

prevê-se uma redução anual de cerca 5% nos consumos
energéticos atuais da frota.

The aim of this measure is to improve the economic efficiency
and environmental performance of vehicle journeys made by
Inframoura. To achieve this goal, the company will include 5
electric vehicles in its fleet over the next 10 years. An annual

Estimated investment: €150,000
Energy reduction: 4.0 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 14.0 t
Monitoring indicators: GOE/v-km, t CO2 e/v-km

reduction of around 5% in the fleet’s current energy consumption
is envisaged with the introduction of 5 electric vehicles.
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Formação e Sensibilização
Training and Awareness-raising

1.
Formação em condução
eficiente aos colaboradores
Employee training in efficient driving

A formação em Condução Eficiente, que inclui técnicas de

Training in efficient driving, which includes defensive, economic

condução defensiva, económica e ambiental, distingue-se

and environmental driving techniques, stands out for how

pela monitorização dos comportamentos de condução, e uma

it monitors driving behaviour and a detailed analysis of the

análise detalhada do perfil individual de condução em situação

individual driving profile in real traffic situations through an

real de tráfego, através de um equipamento eletrónico

electronic analysis device, measuring essential parameters, such

de análise que emite relatórios individuais por sessão de

as journey time, average consumption and driving styles.

condução, medindo parâmetros essenciais como tempo de
percurso, consumo médio e estilos de condução.

It is assumed that the impact of this measure will be 2% of the
current consumption of the transport fleet.

Assume-se que os impactos desta medida, sejam de 2,0% do
consumo atual da frota de transportes.

Investimento: 15.000 €
Redução de energia: - 1,1 tep
Redução de emissões de CO2,eq.: 3,4 ton CO2,eq.
Indicadores Globais de Eficiência: Poupança
de energia (gep/v-km, ton CO2,eq. /v-km).
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Investment: €15,000
Energy reduction: 1.1 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 3.4 t CO2 e
Overall Efficiency Indicators: Energy saving
(GOE/v-km, t CO2 e/v-km)

D. Formação e Sensibilização
Training and Awareness-raising

28

2.
Formação em Gestão
de Energia aos colaboradores
Employee training in Energy Management

A medida consiste na realização de ações de formação
dirigidas aos colaboradores da Inframoura, alertando-os
para a importância de conhecerem a forma como a energia
é consumida nas instalações onde trabalham, assim como
dar a conhecer outros instrumentos que auxiliem no uso

Investimento Estimado: 12.000 €
Redução de energia: - 2,4 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: 1 - 6,0 ton CO2, eq.
Indicadores Globais de Eficiência: Poupança de
energia (kWh)

mais eficiente da energia e dos equipamentos consumidores
de energia e a correlacionar os consumos de energia com o
desempenho energético e ambiental das instalações onde
trabalham diariamente. Estima-se que a realização de ações
de formação permita obter uma redução do consumo de
energia na empresa da ordem de 1,0%.

The measure involves developing training activities aimed at
Inframoura employees, making them aware of the importance
of knowing how energy is consumed in the facilities in which
they work, as well as introducing them to other instruments that

Investment: €12,000
Energy reduction: 2.4 TOE
Reduction in CO2 e emissions: 1- 6.0 t CO2 e
Overall Efficiency Indicators: Energy saving (kWh)

facilitate the more efficient use of energy of energy-consuming
equipment and correlating energy consumption with the energy
and environmental performance of the facilities in which they
work every day. It is envisaged that developing such training
activities will lead to a reduction of energy consumption in the
company of around 1.0%.
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3.
Manual de boas práticas
energética a colaboradores

Employee manual for good energy practices

Um guia de boas práticas ambientais é uma ferramenta

A guide to good environmental practices is an essential tool for

essencial para a sensibilização, formação e correta gestão de

awareness-raising, training and the proper management of every

todos os aspetos inerentes ao setor ambiental. Estas ações,

aspect to do with the environmental sector. In general terms,

de uma forma geral, contribuem de uma forma direta para a

these activities contribute directly to reducing energy costs.

redução de custos energéticos.
The drawing up of a manual of good environmental practices
A elaboração de um manual de boas práticas ambientais

with specific recommendations for each sector (energy,

com recomendações específicas para cada sector (energia,

transport, waste, etc.) will enable the dissemination of practical

transportes, resíduos, etc.) irá permitir a divulgação

improvements with regard to managing sustainability, while

das melhorias práticas no que concerne à gestão da

also showcasing a series of case studies underway in the

sustentabilidade, dando também a conhecer uma série de

municipality. This manual will raise awareness throughout the

casos de estudo que estão em curso no Concelho. Este manual

population, helping support the plan of action for climate change

irá sensibilizar toda a população, permitindo apoiar o plano de

that the municipality of Loulé is implementing.

ação para as alterações climáticas que o município de Loulé
está a implementar.

It is assumed that the impact of this measure will be 0.2% of the
company’s total consumption.

Assume-se que os impactos desta medida sejam 0,2% do
consumo total da empresa.

Investimento Estimado: 10.000 €
Redução de energia: 0,5 tep
Redução de emissões de CO2, eq.: - 1,2 ton CO2, eq.
Indicadores Globais de Eficiência: Poupança de
energia (kWh)
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Reduction in CO2 e emissions: 1.2 t CO2 e
Overall Efficiency Indicators: Energy saving (kWh)
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6.
Impactos das
medidas propostas
Impact of the proposed measures

Nos Quadros seguintes são apresentados os resultados das
medidas propostas, sendo que a implementação por parte
da empresa de todas as medidas propostas irá permitir uma
redução de cerca 149 ton de CO2,eq., correspondendo a cerca
de 30% das emissões totais de 2017. É também apresentado
um cronograma de implementação das medidas no horizonte
a 2028.

The following tables display the results of the proposed
measures. The implementation by the company of every
proposed measure will enable a reduction of about 149 t CO2 e,
corresponding to about 30% of 2017’s total emissions. A
timeframe for the upcoming implementation of measures until
2028 is also presented.
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Impacto das medidas propostas no consumo
de energia primária e emissões de CO2,eq.
Impact of proposed measures on primary energy consumption and CO2 e emissions

ÁREAS
AREAS

A.
Eficiência
Energética
Energy
Efficiency

B.
Energias
Renováveis
Renewable
Energies

C.
Mobilidade
e Frota
Mobility and
Fleet

D.
Formação e
Sensibilização
Training and
Awareness-raising

REDUÇÃO CONSUMO
ENERGIA (tep)
ENERGY CONSUMPTION
REDUCTION (TOE)

MEDIDAS
MEASURES

REDUÇÃO EMISSÕES
(ton CO2,eq.)
EMISSIONS REDUCTION
(t CO2 e)

INVESTIMENTO
ESTIMADO (€)
ESTIMATED
INVESTMENT (€)

RETORNO
INVESTIMENTO (Anos)
RETURN ON
INVESTMENT (Years)

1. Gestão dos consumos de energia
nos edifícios e instalações
Management of energy consumption
in buildings and facilities

6,5

14,1

100 000

4,2

2. Certificação energética de
edifícios
Energy certification of buildings

0,2

0,5

5 000

5,5

3. Iluminação Eficiente nos
edifícios e instalações
Efficient lighting in building and
facilities

0,4

0,9

10 000

6,9

1. Sistemas de Autoconsumo
Fotovoltaico em edifícios e
instalações
Photovoltaic Self-consumption
systems in buildings and facilities

34,4

75,2

150 000

6,3

2. Introdução de sistema de
acumulação de energia renovável
no edifício Sede
Introduction of renewable energy
storage system in the head office
building

8,6

18,8

15 000

1,2

3. Sistemas de aquecimento de
energia solar térmica
Solar thermal energy heating
systems

3,0

6,6

40 000

4,2

1. Auditoria energética à frota de
transportes
Energy audit of the transport fleet

3,0

8,4

5 000

3,6

2. Introdução de viaturas elétricas
na frota
Introduction of electric vehicles into
the fleet

4,0

14,0

150 000

6,7

1. Formação em condução eficiente
aos colaboradores
Employee training in efficient driving

1,1

3,4

15 000

2,0

2. Formação em gestão de energia
aos colaboradores
Employee training in energy
management

2,4

6,0

12 000

0,7

3. Manual de boas práticas
energética a colaboradores
Employee manual on good energy
practices

0,5

1,2

10 000

3,0

64,1

149,1

512 000

4,3

TOTAL
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Cronograma de implementação das medidas
Timeframe for the implementation of measures

PLANEAMENTO PLANNING

MEDIDAS
MEASURES

ÁREAS
AREAS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. Gestão dos consumos de energia
nos edifícios e instalações
Management of energy consumption
in buildings and facilities
A.
Eficiência
Energética
Energy
Efficiency

2. Certificação energética de
edifícios
Energy certification of buildings
3. Iluminação Eficiente nos
edifícios e instalações
Efficient lighting in building and
facilities
1. Sistemas de Autoconsumo
Fotovoltaico em edifícios e
instalações
Photovoltaic Self-consumption
systems in buildings and facilities

B.
Energias
Renováveis
Renewable
Energies

2. Introdução de sistema de
acumulação de energia renovável
no edifício Sede
Introduction of renewable energy
storage system in the head office
building
3. Sistemas de aquecimento de
energia solar térmica
Solar thermal energy heating
systems

C.
Mobilidade
e Frota
Mobility and
Fleet

1. Auditoria energética à frota de
transportes
Energy audit of the transport fleet
2. Introdução de viaturas elétricas
na frota
Introduction of electric vehicles into
the fleet
1. Formação em condução eficiente
aos colaboradores
Employee training in efficient driving

D.
Formação e
Sensibilização
Training and
Awareness-raising

2. Formação em gestão de energia
aos colaboradores
Employee training in energy
management
3. Manual de boas práticas
energética a colaboradores
Employee manual on good energy
practices
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7.
Monitorização
e Avaliação
Monitoring and Assessment

A caracterização energética e carbónica da Inframoura,

The energy and carbon characterisation of Inframoura, based

com base em 2017, apresenta um inventário do consumo de

on 2017, presents an inventory of primary energy consumption

energia primária e emissões de CO2,eq. que constituem uma

and CO2 e emissions, constituting a departure point from which

base de partida para a quantificação da evolução da sua

to quantify the evolution of their reduction and the increase in

redução e do aumento da eficiência energética previstas

energy efficiency envisaged for the 2028 timeframe.

para o horizonte 2028.
The monitoring envisaged in this Decarbonisation Plan will be
A monitorização prevista no presente Plano de Descarbonização

developed through the ongoing tracking of the measures to be

será desenvolvida através do acompanhamento contínuo das

implemented, while every two years a progress report on the plan

medidas a implementar, sendo efetuado a cada biénio um

will be compiled, which shall be submitted for approval to the

relatório de acompanhamento do plano, que deverá ser

company’s Board of Directors.

submetido a aprovação ao Conselho de Administração
da empresa.

The aim of the progress report is to assess, monitor and check
the progress of the implementation of the Decarbonisation Plan.

O objetivo do relatório de acompanhamento é avaliar,

The report will include an emission inventory updated every 4

monitorizar e verificar o progresso da implementação do

years, which will quantify the implemented measures and their

Plano de Descarbonização, onde estará ́ incluído um inventário

impact through monitoring indicators. The indicators defined for

de emissões atualizado a cada 4 anos, que quantificará as

each measure are as follows.

medidas implementadas e os seus impactos materializados
através de indicadores de acompanhamento. Os indicadores
definidos para cada uma das medidas é o seguinte.
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Indicadores de Acompanhamento
do Plano de Descarbonização
Monitoring Indicators of the Decarbonisation Plan

ÁREAS
AREAS

MEDIDAS
MEASURES

INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO
MONITORING INDICATOR

INDICADORES GLOBAIS OVERALL INDICATORS

Global (transversal à atividade da empresa)
Overall (covering the company’s entire area of operations)

Intensidade Energética (tep/VAB)
Energy Intensity (TOE/VAB)

Global (transversal à atividade da empresa)
Overall (covering the company’s entire area of operations)

Intensidade Carbónica (tCO2,eq./tep)
Carbon Intensity (tCO2 e/TOE)

INDICADORES SETORIAIS SECTOR INDICATORS

1. Gestão dos consumos de energia nos edifícios
e instalações
Management of energy consumption
in buildings and facilities
A.
Eficiência Energética
Energy Efficiency

B.
Energias Renováveis
Renewable Energies

C.
Mobilidade e Frota
Mobility and Fleet

D.
Formação e
Sensibilização
Training and
Awareness-raising

2. Certificação energética de edifícios
Energy certification of buildings

kgCO2, eq./ m2 pavimento
kgCO2 e / m2 flooring

3. Iluminação Eficiente nos edifícios e instalações
Efficient lighting in building and facilities

kgCO2, eq./ m2 pavimento
kgCO2 e / m2 flooring

1. Sistemas de Autoconsumo Fotovoltaico em
edifícios e instalações
Photovoltaic Self-consumption systems in buildings
and facilities

kWh/kWp instalado
kWh/kWp installed

2. Introdução de sistema de acumulação de energia
renovável no edifício Sede
Introduction of renewable energy storage system in the
head office building

kWh armazenado
kWh stored

3. Sistemas de aquecimento de energia solar térmica
Solar thermal energy heating systems

kgCO2, eq. produzido
kgCO2 e produced

1. Auditoria energética à frota de transportes
Energy audit of the transport fleet

kgep/v-km
KGOE/v-km

2. Introdução de viaturas elétricas na frota
Introduction of electric vehicles into the fleet

kgep/v-km
KGOE/v-km

1. Formação em condução eficiente aos colaboradores
Employee training in efficient driving

kgep/v-km
KGOE/v-km

2. Formação em gestão de energia aos colaboradores
Employee training in energy management
3. Manual de boas práticas energética a colaboradores
Employee manual on good energy practices
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kgCO2, eq./ m2 pavimento | kgCO2, eq./ m3 água bombeada
kgCO2 e / m2 flooring | kgCO2 e / m3 water pumped
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N.º Formações efetuadas
No. of training sessions carried out
N.º manuais distribuídos
No. of manuals distributed
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A implementação do presente plano de ação é um processo

The implementation of this plan of action is an interactive

iterativo e participativo, devendo todos os relatórios e

and collaborative process, where every report and conclusion

conclusões decorrentes da monitorização, ser analisados e

resulting from monitoring should be analysed and discussed

discutidos com o grupo de energia designado pela empresa,

with the energy group designated by the company, constituting

constituindo meios de avaliação da implementação do plano

means of assessing the implementation of the plan of action,

de ação, cujos resultados serão comunicados e divulgados

the results of which will be communicated and disclosed by

pela empresa.

the company.

Durante a fase de implementação do Plano de

During the Decarbonisation Plan’s implementation phase, and

Descarbonização, e de acordo com a evolução dos indicadores,

in accordance with how the indicators evolve, there may be

poderá haver necessidade de introdução de ações corretivas e

the need to introduce corrective and preventive actions to the

preventivas às ações implementadas.

implemented actions.

Sendo a implementação do plano de ação longo e estando cada

As the implementation of the plan of action is prolonged and as

uma das ações proposta e a respetiva redução de emissões

each of the actions proposed and their respective CO2 e emission

de CO2,eq., baseadas em alguns pressupostos, poderá ́ haver

reduction is based on certain assumptions, there may be the

necessidade da empresa realizar ajustes, tendo em conta a

need for the company to make adjustments, taking into account

realidade de desenvolvimento tecnológico e económico que se

any technological and economic development verified.

verificar.
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