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CARACTERIZAÇÃO EMPRESA E PROJETO 

Nome da empresa  

PRIO Energy 

Nome do projeto 

Portugal: Sustentabilidade energética 

Cidades de implementação 

Castanheira do Ribatejo, Benavente, Rio Maior, 

Portela das Padeiras, Montijo, Fernão Ferro, Marco 

do Grilo, Trajouce, Famões, Arroja, Amora, Vila Chã, 

Santo André, Lagoa, Tavira, Maia Pedrouços, Fão, 

Viseu, Coimbra, Aguada 

Total de habitantes das cidades 

326.585 habitantes 

Área de atuação do Projeto  

Eficiência Energética 

Parceiros 

Enforce 

Investimento (€) 

266.000 € 

 

ENQUADRAMENTO SOBRE A ÁREA TEMÁTICA 
SELECIONADA 

Problema Identificado  

A PRIO tem como objetivo ser uma referência na área 
de sustentabilidade energética e reduzir o impacto 
negativo dos combustíveis fósseis através da 
promoção da utilização de energias renováveis e 
limpas na geração de energia. 

Solução Encontrada 

A empresa apostou na produção de energia solar 

com a instalação de 20 UPAC (Unidades de 

Produção de Autoconsumo) em 20 localizações de 

norte a sul do país, à qual somam outros 18 postos 

equipados com energia solar fotovoltaica com 

minigeração em regime bonificado. 

Resultados 

Os resultados anuais são de 354 Mwh produzidos, 
equivalendo a 292 toneladas de CO2 não emitido. 

 

 

IMPACTES POSITIVOS 

Para a cidade 
Redução do consumo de energia elétrica a nível 
municipal. 

Para a região 
Redução das emissões de CO2; redução da procura 
de energia elétrica à rede já que houve uma 
diminuição da carga em horário de maior consumo; 
redução do consumo de energia elétrica a nível 
regional. 

Projetos futuros  
Os resultados positivos do projeto servem de 

exemplo para alavancar outros projetos na área de 

sustentabilidade energética e reforçaram o 

compromisso da PRIO com a promoção da energia 

limpa. O objetivo futuro passará pela instalação de 

mais equipamentos de produção de energia a partir 

de fontes renováveis em mais postos da rede PRIO 

(fotovoltaico, eólico e outros). 

 

INFLUÊNCIA NA TRANSFORMAÇÃO DA CIDADE 

A sustentabilidade energética contribui para a 
redução das emissões de CO2 e consequente 
promoção da qualidade do ar. 

  

POUPANÇAS GERADAS 

Poupança financeira pela redução da fatura de 

eletricidade em 36% e pela introdução de energia na 

rede. No total, o projeto gerou poupanças 

energéticas na ordem das 206 toneladas de CO2 

evitadas (desde novembro de 2016) e 255510 kWh 

produzidos durante o ano de 2017 para 

autoconsumo e introdução na rede. 

 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS E COMO FORAM 

ULTRAPASSADOS 

Poupança financeira pela redução da fatura de 

eletricidade em 36% e pela introdução de energia na 

rede. No total, o projeto gerou poupanças 

energéticas na ordem das 206 toneladas de CO2 

evitadas (desde novembro de 2016) e 255510 kWh 



 

 

 

2 

 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

produzidos durante o ano de 2017 para 

autoconsumo e introdução na rede. 

 

FATORES DE SUCESSO 

Vontade interna de promover sustentabilidade e 
aproveitamento de recursos naturais de forma a 
reduzir custos de energia nas estações de serviços e 
a pegada ecológica da PRIO. 

LIÇÕES APRENDIDAS 

É fundamental melhorar a análise do retorno de 
investimento apurando a poupança mensal em 
euros. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI)  

• Retorno de investimento 

• Rácio de performance 

• Toneladas de  

• kWh gerados 

• Variação entre os kWh esperados e os kWh 
obtidos 

• Produção horária 

• Produção diária 

• Produção mensal 

• Produção anual 

• Horário de pico de produção 

 

SABER MAIS  

 (caso existam outras fontes) 

o Partilha de landing page sobre o projeto 

projeto

 

 


