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Tecnologia nacional potencia sustentabilidade 
 

 

O desenvolvimento de soluções inovadoras que melhoram a eficiência das organizações e a 

qualidade de vida das pessoas, resultante da atividade do setor das Tecnologias de Informação e 

Comunicação é, por si só, um fator potenciador de mudança social. 

Apesar de responsável por impactes ambientais, o mercado das telecomunicações é, 

simultaneamente, gerador de soluções inovadoras que aumentam a produtividade e reduzem o 

consumo de recursos naturais. 

A NOS, que tem como principal atividade a disponibilização de serviços de telecomunicações fixas 

e móveis para mass market e empresas, reconhece que os principais impactes ambientais que 

gera são o consumo energético e as emissões de gases com efeito de estufa, resultantes, 

designadamente, do funcionamento da rede de telecomunicações e dos edifícios de suporte. Mas a 

NOS também sabe que o setor das telecomunicações é um dos setores onde a competitividade e a 

inovação mais determinam o sucesso da organização. 

Tendo em conta que, em média, a rede de acessos móvel – os equipamentos, geralmente 

antenas, que permitem a ligação dos clientes à rede do operador – é responsável por 65% do 

consumo de energia de uma empresa de telecomunicações, a NOS integrou um consórcio (NOS, 

EFACEC e Fraunhofer Portugal) com vista a criar soluções que aumentem a eficiência energética 

das estações de telecomunicações. 

Deste consórcio, resultou o SavEnergy. O projeto surge numa altura em que a agenda climática 

global atribui prioridade ao desenvolvimento de novas soluções de produtos e serviços económica 

e ambientalmente mais eficientes, nomeadamente na área das telecomunicações. E surge também 

num contexto em que o custo da energia tem vindo a aumentar e a arquitetura das redes de 

energia a evoluir no sentido da produção distribuída, integrando múltiplas fontes de geração, 

sobretudo a partir de fontes de energias renováveis. 

 

Energy Box – tecnologia nacional construída de raiz 

Importa salientar que o avanço da tecnologia na área dos sistemas de telecomunicações e a 
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evolução dos equipamentos dos últimos anos, deram lugar a uma redução substancial dos 

consumos de energia. Em 2005, a potência necessária para uma instalação de antenas da rede 

móvel era de aproximadamente 3.000W; em 2011, ano do início do projeto SavEnergy, a 

necessidade de potência era de apenas cerca de 800W, uma redução de 70%. Esta redução 

impulsionou, por exemplo, o desenvolvimento de soluções inovadoras de abastecimento 

energético, com integração de fontes de energia renováveis, que anteriormente não eram viáveis. 

Na prática, o objetivo do SavEnergy passa por reduzir, ou mesmo eliminar, o consumo de energia 

elétrica da rede, através da redução de necessidades de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado, bem como da produção própria a partir de fontes renováveis. O controlo de todas 

estas variáveis é realizado pelo Energy Box, um equipamento desenvolvido de raiz que é integrado 

em cada instalação de antenas. 

O Energy Box monitoriza e gere os dois principais vetores do projeto: a maximização do consumo 

de energia de origem renovável e a limitação do funcionamento da refrigeração, substituindo-o por 

ventilação forçada. Este tipo de ventilação consiste na utilização de dispositivos próprios que 

provocam o movimento do ar entre o interior e o exterior do equipamento. 

Os equipamentos têm a particularidade de integrar combinações de soluções tecnológicas 

distintas, adaptadas a cada local. 

Atualmente os protótipos instalados na rede NOS estão em pleno funcionamento e a monitorização 

é centralizada pelo Instruction Server, local onde é armazenada e tratada toda a informação 

recolhida pelos vários Energy Box. 

 

Energias renováveis e recursos naturais como ponto de partida  

As atividades de investigação e desenvolvimento realizadas no âmbito do SavEnergy, decorreram 

entre setembro de 2011 e novembro de 2013 e tiveram como objetivo a criação de soluções 

alavancadas no recurso a energias renováveis e no aproveitamento dos recursos naturais do país. 

As ações levadas a cabo seguiram duas linhas orientadoras: os sistemas de micro geração e as 

soluções de racionalização e redução de consumos. 

No que toca à micro geração, houve uma intensa pesquisa de sistemas para produção autónoma 

de energia elétrica a partir de fontes de origem renovável – eólicos, fotovoltaicos, híbridos (solar e 
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eólico) e pilhas de combustível – combinando-os com a rede elétrica e/ou geradores convencionais 

de apoio. As vantagens deste tipo de solução traduzem-se na redução da fatura energética e na 

diminuição do impacte ambiental. 

A racionalização e redução de consumos envolveu a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de 

gestão que relacionam a produção de energia elétrica com o aproveitamento das variáveis 

ambientais – temperatura e humidade. 

As primeiras conclusões reforçaram, de imediato, a aposta na maximização do consumo de 

energia de origem renovável e na potenciação da utilização da ventilação forçada limitando o 

funcionamento da refrigeração. Na fase de análise foi possível verificar que as soluções instaladas 

de painéis fotovoltaicos e soluções mix fotovoltaicas/eólico contribuíram para a otimização do 

consumo de energia e para evitar o recurso ao ar condicionado. Para tal, foi possível garantir no 

compartimento de baterias uma temperatura em torno dos 20ºC, e no ambiente do equipamento 

de comunicações inferior a 25ºC, temperaturas ideais para a correta operação destes 

equipamentos.  

 

Poupanças para todos 

Com as motivações do projeto em alta, os resultados obtidos também foram muito animadores. 

Em média, a redução no consumo de energia alcançada permitiu uma poupança anual de 960€ 

por instalação de antenas. O recurso a soluções de ventilação forçada contribuiu para reduzir o 

consumo anual da instalação de antenas em 4.925kWh, valor que correspondeu a uma redução de 

27% face ao consumo em igual período recorrendo a sistemas de refrigeração mecânica. 

Considerando o período do ano de 2013 e Abril de 2014, a produção mensal de energia pelas 

fontes alternativas instaladas - eólica e solar fotovoltaico - situou-se entre os 73,32 e 263,80 kWh. 

Esta produção, quando combinada com outras soluções instaladas como por exemplo, ventilação 

forçada em substituição de ar condicionado, resultou numa redução de consumo de energia da 

rede de aproximadamente 26%. 

Comparando o semestre de outubro 2013 a março 2014 com o semestre homólogo, houve uma 

redução de 435.000kWh nas 168 estações de telecomunicações com sistema de ventilação forçada 

instalada – este valor representa um decréscimo na fatura das estações de aproximadamente 
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66.000€ e numa redução de 117 toneladas de CO2 equivalente. 

 

Poupanças vs investimentos 

Segundo as previsões da NOS, o alargamento do projeto à totalidade da rede pode vir a 

representar uma diminuição do consumo energético variável entre 20% a 50%. Uma vez que a 

rede consome cerca de 60% da energia da organização, esta percentagem vai resultar em 

alterações significativas na estrutura de custos do negócio. 

No entanto, simultaneamente a estas poupanças, é preciso ter em conta que os custos associados 

com a aquisição de equipamentos - painéis fotovoltaicos, aerogeradores, ventiladores - e o 

desenvolvimento dos sistemas de software autónomo, ganharam peso na estrutura de custos da 

organização. O retorno do investimento está previsto ao fim de 8 anos de projeto.  

O orçamento do SavEnergy foi de cerca de 800.000€, sendo subsidiado pelo QREN em 

31.424,77€.  

 

A grandeza do consórcio 

O SavEnergy e o Energy Box são resultado de um consórcio composto pela NOS, BE Towering – 

empresa do grupo NOS, EFACEC Engenharia e Sistemas e Associação Fraunhofer Portugal 

Research. 

O promotor do projeto é a BE Towering, empresa gestora de torres de telecomunicações e 

responsável pela instalação de antenas da NOS. A Efacec Engenharia e Sistemas dedica-se à 

conceção e construção de sistemas de alimentação para telecomunicações e de sistemas e 

soluções para produção de energia, nomeadamente através de fontes renováveis. A Associação 

Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer Portugal), é uma associação privada sem fins lucrativos 

fundada pela Fraunhofer-Gesellschaft, a maior organização de investigação aplicada na Europa. 

Depois dos desenvolvimentos da Efacec e da Fraunhofer, as soluções foram testadas em diversas 

instalações de antenas da BE Towering, estando agora preparadas para serem apresentadas ao 

mercado nacional e internacional. 

http://www.fraunhofer.de/en/
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Sendo a aposta no desenvolvimento de soluções para sistemas de produção através de fontes de 

energias renováveis um dos vetores estratégicos da EFACEC, os resultados e aprendizagem do 

projeto estão já a integrar o portfólio de produtos e sistemas nos mercados nacional e 

internacionais da empresa. A EFACEC posiciona-se assim como empresa de referência na conceção 

e produção de sistemas de alimentação para o setor das telecomunicações. 

No projeto SavEnergy, a Fraunhofer ficou responsável pelas atividades de investigação & 

desenvolvimento de maior incerteza de aplicação comercial, como por exemplo, a aplicação dos 

conceitos de computação autónoma, que prevê que os sistemas informáticos possam tomar 

decisões por si próprios. A Fraunhofer fortalece assim a ligação ao sector industrial através da 

aplicação de conhecimento científico em projetos de interesse comercial, e ganha visibilidade junto 

da indústria nacional como um parceiro de elevada qualidade técnico-científica. 

 

Escalar soluções sustentáveis 

O SavEnergy reforça a importância do aproveitamento dos recursos naturais e representa um forte 

impulso na promoção da utilização de fontes renováveis pelo setor empresarial, promovendo a 

adoção de tecnologias mais limpas e eficientes, tanto ambiental como economicamente. 

Além de reduzir a pegada ecológica da NOS, o pioneirismo e vanguarda do projeto garantem a 

definição de soluções padrão escaláveis a nível nacional e internacional. As soluções encontradas 

com o SavEnergy, que são economicamente viáveis e que garantem significativas reduções no 

consumo energético, podem ser aplicáveis a qualquer rede de telecomunicações móveis típica. 

Visto que assentam num sistema modular, fatores como as características climatéricas, a 

disponibilidade de energia de rede e as potências dos equipamentos/tecnologias instaladas, não 

apresentam risco de condicionar o sucesso da solução. 

Esta é também uma forma de colmatar um vazio que existe no mercado internacional no que diz 

respeito às necessidades de eficiência energética das operadoras de comunicação. Os resultados 

obtidos dão espaço a novas abordagens na operação e manutenção da rede, com benefícios ao 

nível da redução de consumos de energia, emissões de carbono e custos operacionais. É, sem 

dúvida, uma porta aberta para alavancar novas estratégias de eficiência energética e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. 
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NOS 

NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Tem como principal 
atividade a disponibilização de serviços de telecomunicações fixas e móveis simples, inovadoras e 
inteligentes para mass market e empresas. É líder na televisão por assinatura, na banda larga de 
última geração e na distribuição e exibição de cinema. Conta com mais de 3,3 milhões de clientes 
móveis, cerca de 1,5 milhões de clientes de televisão, 1,5 milhões de clientes de telefone fixo e 
935 mil clientes de internet de banda larga fixa. A NOS figura no principal índice bolsista nacional 
(PSI-20), com uma capitalização superior a 2,5 mil milhões de euros. Em 2013, o serviço ao 
cliente da NOS foi considerado o melhor do mundo, nos prémios Contact Center World. 
 
A NOS conta com uma rede de fibra que chega a mais de 3 milhões de casas, 4G no telemóvel 
com cobertura para 90% dos portugueses e internet grátis em mais de 600 mil hotspots em 
Portugal e 13 milhões no mundo. Conta com mais de 200 salas de cinema em Portugal e 
disponibiliza o maior videoclube do país. 

Lições aprendidas 

-As soluções tecnológicas para o setor das telecomunicações devem ser 

criadas com a lógica de escala. 

-Os sistemas modulares possibilitam a integração de combinações 

tecnológicas distintas, que podem ser totalmente adaptadas ao local de 

implementação. 

-É necessário um controlo do investimento a realizar, visto que o retorno 

não é imediato. 
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