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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Grandes consumidores de energia 
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“Para o Metropolitano de Lisboa, no seu caminho 
rumo à sustentabilidade, a eficiência energética 

tem um duplo impacto significativo, na medida que 
a redução de consumo energético permitiu uma 
forte redução de emissões atmosféricas,  com 
vantagens para o ambiente, mas também na 

vertente económica, os ganhos têm sido 
significativos e justificam o esforço constante na 

melhoria da eficiência energética da organização.” 
 

Rui Loureiro – Presidente do Conselho de 
Administração do Metropolitano de Lisboa 

“O atual contexto económico e financeiro exige das 
empresas públicas um esforço acrescido na 

racionalização dos processos e utilização de recursos, 
fator essencial para a sua sustentabilidade.   

Os consumos de eletricidade têm um peso relevante 
na estrutura de custos operacionais do Metro, pelo 

que a empresa incluiu a poupança de energia no seu 
plano de redução de gastos, tomando medidas que 
reduzem o desperdício e permitem maior eficiência 

energética.” 
 

Isabel Vasconcelos – Diretora financeira do 
Metropolitano de Lisboa 
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Grandes consumidores de energia 

 

Investimento 0 

Payback Não aplicável 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

1.891.938€ 

9.459.690€ 

18.919.380€ 

Custo redução energia anual (tep) Não aplicável 

Duração da implementação 2 anos 

Fontes de energia                                       Eletricidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 4813,8 3262,2 -32,23% 

Custo de energia anual (euros) 3.762.192€ 3.357.602€ -10,75% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 13.660.340 15.213.539 +11,37 

Objetivos 
 

Diminuição do consumo energético 
Redução do custo unitário da atividade 

O aumento é devido ao fator de 
emissão de 2012 (401) ser 
superior ao de 2010 (244). 

 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto  

Características do projeto “Marcha Económica” 

A redução em euros foi inferior à 
redução em energia porque o 

custo unitário do kWh aumentou. 
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81.088x103€ 
Volume de negócios  

em 2013 
 

1451 

Colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento 0 

Payback Não aplicável 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

1.086.531€ 

5.432.655€ 

10.865.310€ 

Custo redução energia anual (tep) Não aplicável 

Duração da implementação 3 anos 

Fontes de energia                                       Eletricidade  

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 2418,5 1817,5 -24,85% 

Custo de energia anual (euros) 1.890.134€ 1.980.631 +4,79% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 6.862.988 9.025.926 +31,51% 

 

O Metropolitano de Lisboa criou, em 2010, uma equipa dedicada à gestão da 
energia, assente em projetos de eficiência energética e na necessidade de 
obter resultados sem investimento. A equipa começou por analisar os dois 
maiores consumidores de energia: a marcha dos comboios e a iluminação das 
estações. A velocidade máxima dos comboios foi alterada de 60km/h para 
45km/h e as carruagens diminuídas de seis para três nos períodos noturnos. A 
iluminação nos diferentes locais das estações foi adequada, mediante valores 
de referência definidos de forma transversal. Ao fim de três anos de 
implementação, ambos os projetos atingiram poupanças de mais de dois 
milhões de euros. 
 
 

Características do projeto “Iluminação das Estações” 

Objetivos 
 

Diminuição do consumo energético 
Redução do custo unitário da atividade 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto  

O custo aumentou devido ao 
aumento do custo unitário do 

kWh. 
 

O aumento é devido ao fator de 
emissão de 2013 (427) ser 
superior ao de 2010 (244). 
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Grandes consumidores de energia 

 
Em 2010, o Metropolitano de Lisboa criou uma 

equipa de trabalho com a missão de melhorar a 

gestão energética da organização. Este projeto 

tinha objetivos a três níveis: utilização eficiente 

dos recursos, redução de custos e cumprimento 

das exigências legais constantes no Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE) - redução dos consumos de energia de 

30% até 2020. Mas tinha uma premissa: os 

projetos deveriam ser realizados sem custos, isto 

é, com investimento nulo. 

Em resposta aos objetivos, o Metropolitano de 

Lisboa começou por estudar os grandes 

consumidores de energia, tendo identificado de 

imediato a circulação dos comboios e a 

iluminação das estações.  

 

Marcha económica 

Apesar de a circulação dos comboios ser 

energeticamente eficiente devido à regeneração 

de energia da travagem - recuperação de energia 

resultante do impulso originado pela travagem 

do comboio - o Metropolitano implementou o 

projeto “marcha económica”.  

A alteração foi feita na velocidade máxima de 

circulação de comboios, que foi reduzida de 

60km/h para 45km/h. A medida foi aplicada 

apenas para os períodos fora das horas de ponta 

e fins-de-semana. Simultaneamente, após as 

21h30, as carruagens foram reduzidas de seis 

para três, com exceção de dias com eventos 

especiais - jogos de futebol, grandes concertos ou 

festivais - em que se mantêm comboios com seis 

carruagens. 

Para adequar a oferta à procura e para atenuar o 

impacto na satisfação dos clientes, a marcha 

económica foi implementada de forma faseada, 

linha a linha. O Metropolitano de Lisboa chegou à 

conclusão que a redução da velocidade máxima 

não teve impacto significativo na duração das 

viagens mais longas e foi impercetível nas viagens 

de menor duração. 

Por sua vez, a redução do número de carruagens 

no período noturno aumentou a sensação de 

segurança, já que as carruagens ficaram mais 

preenchidas.  

Os resultados do projeto “marcha económica” 

foram bastante satisfatórios: com investimento 

nulo conseguiu-se uma poupança anual de 

1.891.938 euros, sem descurar a qualidade do 

serviço ao cliente.  

 

Adequação da iluminação das estações 

Para dar seguimento à análise de mais um grande 

consumidor de energia – a iluminação das 
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estações - as equipas de manutenção do 

Metropolitano de Lisboa tiveram de realizar um 

trabalho prévio: substituir lâmpadas em fim de 

vida ou fundidas nas 55 estações.  

Além da equipa de gestão de energia, o projeto 

“adequação da iluminação das estações” 

envolveu também os responsáveis pelas estações 

e pela manutenção. Em conjunto, definiram o 

nível de luminância – intensidade luminosa 

obtida por m2 - adequado aos diferentes locais 

dentro das estações do Metro.  

Depois de estabelecidos os valores de referência, 

foram realizadas auditorias energéticas às 

estações, que tinham como primeira tarefa medir 

a luminância existente. Rapidamente se chegou à 

conclusão que na maioria dos locais se excedia o 

valor de referência. 

O passo seguinte foi adequar a iluminação das 

estações aos valores de referência estipulados - 

foi necessário diminuir o número de circuitos 

ligados, assinalando nos quadros de baixa tensão 

os circuitos que deveriam passar a estar 

desligados. No final, a luminância dos diversos 

pontos da estação voltou a ser medida e 

comparada com os valores de referência. 

Com menos luminárias a funcionar, o 

Metropolitano de Lisboa conseguiu prolongar a 

vida útil dos materiais e aumentar o intervalo de 

substituição de lâmpadas. 

Realizado em todas as estações de Metro, o 

projeto “adequação da iluminação das estações” 

permitiu poupanças anuais de 1.086.531€. 

 

 

 

Diminuir consumos e poupar 

Entre 2010 e 2012, houve uma redução do 

consumo global de energia elétrica de cerca de 

21%. Em 2012, ano em que os dois projetos de 

eficiência energética decorriam em paralelo, a 

redução foi de 16,4%. Entre 2012 e 2013, a 

diminuição foi na ordem de 2%, valor que 

equivale a poupanças de 1.547.818 kWh e de 

145.031 euros. 

A diminuição do consumo de energia elétrica de 

2012 originou uma redução das emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) de cerca de 

16,4%, em relação a 2011. Quando comparado 

com 2010, em 2012, foram evitadas 8.948 

toneladas de emissões de CO2 equivalente. 

Nos três anos do projeto, houve uma redução do 

Resultados mais significativos 
 
. Redução dos custos de energia 
. Manutenção da qualidade do serviço ao 
cliente 
. Conhecimento mais preciso sobre 
iluminação das estações, que vai ser crucial 
na melhoria de projetos futuros. 
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Lições aprendidas 

 
Olhar para dentro da organização e 

perceber que tipo de poupanças podem 
ser atingidas, sem afetar a qualidade do 

serviço ao cliente, é uma forma de 
estimular a criatividade. 

 
Sem investimento é possível racionalizar 

consumos. 

consumo de energia elétrica de 22%, valor que 

representa poupanças de 24.757.611 kWh e de 

2.176.194 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METROPOLITANO DE LISBOA 
 
O Metropolitano de Lisboa é uma entidade pública empresarial, que em Janeiro de 2015, passou a ter 
uma gestão conjunta com a Carris, a Transtejo e com a Softlusa. Atualmente, a rede do Metropolitano 
de Lisboa tem 43,2 km de comprimento, é constituída por quatro linhas, serve 55 estações e conta com 
338 carruagens.  
 
A rede de metro de Lisboa foi inaugurada a 29 de dezembro de 1959, e consistia numa linha em Y 
constituída por um troço comum - dos Restauradores ao Marquês de Pombal - e dois troços distintos - 
do Marquês de Pombal ao Jardim Zoológico e do Marquês de Pombal a Entre Campos. O último 
prolongamento de linha foi inaugurado em julho de 2012, na linha vermelha, entre as estações Oriente 
e Aeroporto.  
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