
Resumo 

 

A União Europeia, ciente das alterações climáticas e do esgotamento dos recursos, tem 

vindo a impor aos Estados Membros a adopção de políticas mais ambiciosas na área 

da eficiência energética. Este facto, aliado aos sucessivos aumentos do preço da 

energia, levam a que os proprietários de edifícios estejam cada vez mais sensibilizados 

para esta temática. 

O facto de a eficiência energética não ter sido uma grande preocupação, até aos dias 

de hoje, faz com que exista um longo caminho a percorrer num curto intervalo de 

tempo, pois os prazos legais a cumprir são apertados. Os proprietários de edifícios de 

serviços têm, assim, que actuar rapidamente e numa área em que têm pouco know-

how. O problema assume uma dimensão superior nas empresas detentoras de vários 

edifícios de serviços, como é o caso da PT Comunicações. 

A falta de recursos humanos na área da energia das próprias empresas obriga à 

contratação de empresas especializadas em aumentar a eficiência energética, 

denominadas de ESCO. Surge, assim, a necessidade de estruturar uma abordagem-

tipo para a contratação destes serviços e elaborar uma metodologia objectiva para a 

escolha da melhor proposta. 

Para que a obtenção do resultado seja rápida e o método possa ser utilizado por 

diferentes pessoas, foi estudada e implementada uma metodologia, onde o decisor tem 

que introduzir os seus critérios de valorização e as informações que caracterizam as 

propostas. Como output, é indicada a avaliação final de cada proposta numa escala de 

zero a cem e é analisada a robustez do resultado obtido através de uma análise de 

sensibilidade. 

Este relatório apresenta inicialmente as áreas de informação que foi necessário 

aprofundar para criar uma ferramenta útil, que cobre todos os campos relevantes na 

escolha das propostas, e que produz resultados fiáveis e ajustados à realidade na 

escolha de contratos de eficiência energética em edifícios de serviços. 

A aplicação dos conhecimentos adquiridos dá origem a uma aplicação informática, que 

implementa de uma forma simples e rápida o método de decisão desenvolvido, que é 

explicitado neste documento, e que se baseia no modelo da soma ponderada. 



Para validar o método desenvolvido, a ferramenta desenvolvida é utilizada na avaliação 

das propostas obtidas pela PT Comunicações, em resposta a um concurso lançado 

para a melhoria da eficiência energética de quatro dos seus edifícios mais 

emblemáticos. 

Dado o resultado positivo obtido, fica a esperança de futura aplicabilidade deste método 

de decisão em casos semelhantes. 

 

 

Abstract 

 

Aware of the climatic changes and the possible end of the natural resources, the 

European Union has been developing stricter rules about energy efficiency. This fact, 

together with the successive rise of the energy price, has the benefit of making the 

building owners more sensitive to this theme. 

Till nowadays, energy efficiency was never a matter of worry. This means that there is a 

long way to go and a short time to do so, because the laws that are being made will 

soon have to be followed. The building owners face the necessity to act quickly and in a 

field of knowledge that they don’t have the know-how. The problem is even bigger in big 

companies that are the owners of a large number of commercial buildings, like PT 

Comunicações. 

The lack of people in the energy field within the company, leads to the need to contract 

a company specialized in energy efficiency (an ESCO). This leads to the need of 

defining a structure to this kind of situations, and to create an object method that aids in 

the choice of the best proposal. In order for the process to be quick and the method 

used by different people, it has been developed an Excel file, where the decision maker 

has to specify his preferences and the proposals’ information. As outputs, it is given the 

evaluation of each proposal, in a scale from zero to one hundred, and is made a 

sensitivity analyses to the solution found. 

In order to present the system and the work developed, primarily it’s described the 

information searched, which covers several fields or knowledge to insure that the tool 



developed is useful and that leads to trustable results when choosing and energy 

efficiency contract to commercial buildings. 

The Excel file is the practical application of the acquired knowledge, and implements the 

decision method that was developed, and that is based on the model known as the 

weighted sum. 

The decision method was then applied to the proposals obtain by PT Comunicações, for 

the establishment of energy efficiency contacts in four of the company’s biggest 

buildings, to confirm the applicability and utility of the method. 

The positive result obtained gives an optimist perspective in the future application of this 

method in the commercial sector of activity. 


