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A EEM POSSUI CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Política Energética Regional

A sustentabilidade na Visão
Estratégica da EEM

Olhar Para o futuro

A EEM, enquanto operador público na sua área de
atividade, é parte fundamental na concretização
da Política Energética Regional, seguindo os
seguintes vetores:

Enquanto operador num dos setores industriais
com maior impacte ao nível ambiental, a EEM
responsabiliza-se por contribuir para uma
mitigação séria e controlada dos riscos associados
às atividades desenvolvidas de produção, de
transporte e de distribuição de energia elétrica.

A estratégia da EEM visa contribuir para o
desenvolvimento sustentável, quer a nível
regional, quer a nível global, razão pela qual atua
de forma proativa no uso eficiente de recursos, na
valorização da economia circular, na redução de
custos económicos e ambientais, procurando, ao
máximo, a fiabilidade, a segurança e a melhoria do
sistema elétrico e da energia fornecida.

Garantia da segurança no fornecimento de energia;
Proteção ambiental;
Promoção da competitividade da Região;
Maximização do aproveitamento dos recursos
regionais;
Diversificação das fontes de energia.

INDICADORES DA EEM EM 2018

O Dia Mundial do Ambiente tem
como objetivo assinalar ações
positivas de proteção e preservação
do ambiente e alertar as populações
e os governos para a necessidade de
preservar o ambiente.
O Grupo EEM consciente da
responsabilidade enquanto operador
do Sistema Elétrico Público Regional
e da afetação/impacte da sua
atividade sobre o meio ambiente,
assume o compromisso de uma
gestão ambiental eficaz, de modo a
contribuir para a sua proteção.

A EEM implementou um Sistema de Gestão
Ambiental, em todos os seus sectores de atividade
em 2011, no âmbito do Plano de Promoção
de Desempenho Ambiental, tendo obtido o
Certificado Ambiental, de acordo com o referencial
normativo ISO 14001, em 2012, para a ilha da
Madeira.
Em 2015, procedeu à extensão do âmbito da
certificação aos serviços na ilha do Porto Santo,
tendo efetuado a transição para a ISO 14001:2015
desde julho de 2018. Mais recentemente, renovou
essa mesma Certificação Ambiental, válida até
2021.
Este novo ciclo de certificação enquadra e reforça
o compromisso da EEM em integrar os aspetos

ambientais nos processos de planeamento e
tomada de decisão, a todos os níveis, na cadeia de
valor, designadamente no que respeita à avaliação
e minimização dos impactes negativos que
possam decorrer das suas atividades e à respetiva
promoção da melhoria contínua, evidenciando o
esforço do Grupo EEM na implementação de um
modelo de desenvolvimento sustentável.
Em 2018, a EEM comprometeu-se em dar
continuidade ao trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido ao longo dos anos, mantendo o foco
na capacidade de inovação e na melhoria contínua
do desempenho sustentável, analisando riscos e
oportunidades e atuando de forma preventiva.
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Volume de negocios (€’000)
176 651 Consolidado
175 919 Individual

Produção Energética Elétrica
512 048 MWh

Consumo de Papel (Interno)
Resmas A4 impressas - 1 496
Árvores equivalentes - 77

Nº Recursos Humanos
Total - 680
Mulheres - 72 | Homens - 608

Emissão Energia Elétrica
498 763 MWh

Consumo de Papel (Faturação)
Resmas A4 impressas - 3 161
Árvores equivalentes - 193

Formação
Horas de formação - 1940

Consumo próprio de Energia Elétrica
14 393 MWh

Volume de Descargas de Águas Residuais
14 199 m3

Nº Total de Clientes
138 806

Consumo de Água
140 426 m3

Produção de Resíduos
939 872 kg
(710 426 perigosos; 213 447 não perigosos)

Nº Clientes c/ Tarifa Social
22 705

Volume de Água Turbinada
112 794 918 m3

Emissões de GEE scope 1, 2 e 3
265 kton CO₂

Volume de Ar Turbinado ( ENEREEM)
14 x 1012 m3

Rácio Intensidade Energética
0, 544 TEP/M€

Consumo de Combustíveis Fósseis
81 797 t
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DESEMPENHO AMBIENTAL – REDUÇÃO DAS EMISSÕES POLUENTES PARA A ATMOSFERA

AMPLIAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA CALHETA – ENERGIA HIDROELÉTRICA

AMPLIAÇÃO DO
APROVEITAMENTO
HIDROELÉTRICO DA
CALHETA – ENERGIA
HIDROELÉTRICA

DESEMPENHO AMBIENTAL – REDUÇÃO DAS
EMISSÕES POLUENTES PARA A ATMOSFERA
Dos projetos em funcionamento em 2018, relativos
a energias renováveis cuja principal contribuição
partiu do grupo EEM, contabilizou-se uma emissão
para a rede de 266,2 GWh de energia verde, um
aumento de 9,5% relativamente aos 243,1 GWh
emitidos em 2017. Este acréscimo na participação
de energias verdes permitiu evitar o consumo
anual de 57.925 ton de fuelóleo e a emissão
270.562 ton de CO₂ , 706 ton de SO₂ , 3.151 ton de
NOx e 38 ton de partículas para a atmosfera.
No ano de 2018 a contribuição da energia
renovável no total da produção de eletricidade

atingiu o melhor resultado dos últimos 22 anos,
por razões que se prendem com o acréscimo dos
recursos endógenos, nomeadamente ao nível
do recurso eólico (2018: 102,0 GWh - 2017: 84,4
GWh) e hídrico (2018: 96,8 GWh - 2017:77,6 GWh)
sendo a sua integração possível, através do notável
exercício de despacho centralizado do sistema
elétrico. Com efeito, a penetração da componente
renovável na RAM atingiu 30,8% da produção de
eletricidade, mais 3% que no ano anterior (2017:
28%), o que permitiu o decréscimo de 16% de
emissões de CO₂ face ao ano anterior.

ROTULAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA 2018

Mix Produção 2018

M
%

PS RAM
%

%

-

11,2

Hídrica

11,6

Eólica

12,1 3,9 11,8

Fotovoltaica

3,5 11,3 3,8

RSU Resíduos Sólidos Urbanos

4,2

-

4,0

Gás Natural

16,9

-

16,3

Diesel

51,7 84,8 52,9

M: Madeira PS: Porto Santo RAM: Região Autónoma da Madeira
A contribuição de renováveis ascendeu a 30,8 % na RAM

PROJETOS, INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

PROJETO GÁS NATURAL
LIQUEFEITO (GNL)

A EEM fechou o ano 2018 com um investimento de
37,8 M€ com projetos ambiciosos em curso, como:

Iniciado em 2014, o projeto surgiu no âmbito do
Plano Energético Regional e do Plano de Ação
para a Energia Sustentável no sentido de proceder
à introdução de fontes de energia diversificadas
(permitindo uma diversificação das fontes de
aprovisionamento contribuindo para o fator de
segurança na distribuição energética), mais limpas
e competitivas na RAM, e da substituição gradual
do fuelóleo por alternativas mais ecológicas e com
menor intensidade carbónica.
A introdução de GNL permitiu uma redução direta
de 99% de emissões de SO₂ , 94% de emissões de
partículas, 91% de emissões de NOx e 28% emissões
de CO₂ , quando comparado com as emissões
provenientes do uso de diesel ou fuelóleo.

O projeto da Ampliação do Aproveitamento
Hidroelétrico da Calheta
O Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island
O SMILE – SMart IsLand Energy systems
A instalação de um sistema de armazenamento
de energia com baterias (4MW / 3MWh) no
sistema elétrico da ilha do Porto Santo, entre
outros.
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Apesar da decrescente evolução nas emissões de
GEE, face a 2005 (ano base para a estratégia Europa
2020), o projeto de ampliação do aproveitamento
hidroelétrico da Calheta, na ilha da Madeira, visa
uma redução mais acentuada da dependência com
o exterior e de emissões de dióxido de carbono, um
aumento da capacidade de receção de energias
renováveis na rede, assim como fazer face às
dificuldades sentidas no armazenamento de energia,
através, não somente, do aumento da capacidade
de produção hidroelétrica, como, também, da sua
transformação em sistema reversível – permitindo
captação, armazenagem e bombagem de água.

Estima-se um incremento da contribuição
energética de fontes verdes na produção total de
eletricidade, dos correntes 31% para uns potenciais
40%, em condições hidrológicas idênticas.
O investimento de 70,6 M€ efetuado neste projeto
procura, ainda, mitigar os efeitos imprevisíveis das
alterações climáticas, promovendo uma maior
capacidade de adaptação às mesmas, reforçar a
resiliência da ilha à variabilidade dos seus recursos
hídricos e apresentar melhorias do ponto de
vista da qualidade de serviço fornecido e a sua
fiabilidade. É um projeto que se enquadra nas
políticas regionais de energia, água e ambiente,

tendo sido aprovado pelo fundo europeu (POSEUR)
a um financiamento de 45 M€.
Devido à sua natureza, dimensão, localização
e complexidade técnica, o projeto foi sujeito
ao cumprimento de um quadro de avaliação e
gestão ambiental socioeconómico estabelecido
legalmente a nível europeu e nacional. Foi,
consequentemente, submetido ao procedimento
de avaliação de impacte ambiental, onde se
identificaram os principais impactes ambientais,
sociais e socioeconómicos, em função da sua
magnitude, intensidade e reversibilidade.

Do ponto de vista estrutural, o projeto integra variadas intervenções essenciais ao seu desenvolvimento:

Construção da Barragem do Pico de Urze (apr. 1.000.000 m3);
Construção de Reservatório de Restituição da Calheta (apr. 73.500 m3);
Construção da Central Hidroelétrica da Calheta III (2 x 15 MW);
Estação Elevatória da Calheta (3 x 5,9 MW);
Construção da Conduta Elevatória/Forçada – tubagem de diâmetro aproximado de 1500 mm
e extensão de 3,5 km, desde a Barragem do Pico da Urze até à nova Central Hidroelétrica da Calheta III;
Construção da Estação Elevatória do Paul (2 x 90 kW);
Remodelação/Ampliação da Subestação do Lombo do Doutor (60/30 kV);
Ampliação da capacidade de transporte da Levada do Paul II (apr. 10,6 km);
Ampliação da capacidade de transporte da Levada Velha do Paul (apr. 1,6 km);
Remodelação da Levada do Lombo do Salão (apr. 1,8 km).
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PROJETO PORTO SANTO SUSTENTÁVEL – SMART FOSSIL FREE ISLAND

INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA - PORTO SANTO

PROJETO
PORTO SANTO
SUSTENTÁVEL –
SMART FOSSIL
FREE ISLAND

INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA COM BATERIAS NO
SISTEMA ELÉTRICO DA ILHA DE
PORTO SANTO

O Projeto visa tornar a ilha livre de combustíveis
fósseis e emissões poluentes quase nulas, no
sentido de garantir, a médio/longo prazo, a
sustentabilidade ambiental, social e económica
da ilha, tornando-a numa referência mundial em
termos de sustentabilidade.
Pretende-se assim, um novo rumo para a ilha
do Porto Santo, delineado através de um plano
multissectorial integrado, visando a melhoria
da qualidade de vida e uma melhor gestão dos
recursos existentes.
A ilha reúne todas as condições para assumir-se
com um laboratório real para o desenvolvimento
e demonstração de novas tecnologias, numa
realidade que, futuramente, também se pretende
estender à ilha da Madeira e que pode ser exemplo
para muitos outros territórios insulares.

A EEM visando complementar o sistema
eletroprodutor da ilha do Porto Santo, está a
proceder à instalação e integração de um sistema
de armazenamento de energia através de baterias,
com uma potência ativa e capacidade do sistema de
baterias utilizável de 4MW/3MWh, respetivamente.
Tratando–se de um projeto estruturante e inovador
para toda a Região Autónoma da Madeira (RAM),
a integração de uma instalação deste tipo numa
rede isolada como a do Porto Santo tem maior

A intervenção da EEM, já em fase adiantada de
execução, tem por missão o desenvolvimento
de ações que garantam:

Porto Santo está a mudar.
E o seu contador Também.
4300
95%

Substituições

70 Dias
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Armazenamento de Energia;
Sistema de Gestão Centralizado, possível através
da instalação de contadores inteligentes;
Valor acrescentado para os clientes:
Faturação baseada em consumos reais;
Alterações contratuais remotas;
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Equipas

Informação diária disponível na área de cliente do
site da EEM;

0

Reclamações

Aconselhamento sobre a melhor opção tarifária;
Maior rapidez na deteção e resolução dos incidentes;
Melhoria da qualidade do fornecimento de
energia elétrica;
Disponibilização de aplicação móvel com alertas;

Eficiência Energética na Iluminação Pública - A
EEM já concluiu a substituição de 74 luminárias
e colunas, no centro da cidade Vila Baleira, no
âmbito do projeto Porto Santo Sustentável Smart Fossil Free Island, no valor de 90.000€;
Utilização de fontes de Energia Renováveis e
Autoconsumo Compensado com sistemas de
armazenamento;
Substituição de combustíveis fósseis por energia
elétrica de origem renovável;
Rede Inteligente de abastecimento de veículos
elétricos dotada de 30 postos de carregamento
unidirecional e 2 postos Vehicle-to-Grid (V2G)
que permitem, além do carregamento, a injeção
de energia na rede elétrica quando necessária,
permitindo a estabilização da rede para aumentar
a integração de fontes de energia renovável no
mix de produção de eletricidade. No âmbito do
projeto existem a circular na ilha do Porto Santo,
20 veículos eléctricos e mais recentemente 2
veículos V2G.
A mobilidade elétrica contribuirá fortemente
para afirmar a ilha do Porto Santo no mundo!!!
A Smart Fossil Free Island and that´s my drive
to better.

relevância no contexto de dupla insularidade da
ilha pois, para além de aumentar a robustez do
sistema elétrico local, pretende-se que aporte
maiores benefícios ambientais, nomeadamente na
redução do consumo de gasóleo, além de permitir
integrar um maior volume de energia de fontes
renováveis no sistema eletroprodutor local.
A instalação deverá entrar em exploração nos
meses de agosto/setembro do corrente ano.

PROJETO SMILE – SMART ISLANDS ENERGY SYSTEMS
O Projeto SMILE é um projeto co-financiado
pela Comissão Europeia, ao abrigo do
programa Horizonte 2020 (Tópico LCE-02-2016 Demonstration of smart grid, storage and system
integration technologies with increasing share of
renewables: distribution system).
Nesta iniciativa participam 4 entidades: ACIFCCIM, EEM, M-ITI e PRSMA, que têm estimado um
orçamento total de 2,4 milhões para executar as
atividades candidatadas.
Na ilha da Madeira, o SMILE foca-se em três aspetos

fundamentais: as Unidades de Pequena Produção
(UPP), as Unidades de Produção para AutoConsumo (UPAC) com recurso ao armazenamento
em baterias de iões de lítio e a mobilidade elétrica
(carregamento inteligente – “smart charging”).
Esta combinação irá permitir o estudo e futura
implementação, de pequenas redes inteligentes
locais (“smart-grids”) na ilha, aumentando a
produção descentralizada renovável aliada a
uma gestão inteligente da energia, garantindo o
abastecimento, a segurança e a qualidade.
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DESEMPENHO AMBIENTAL

DESEMPENHO AMBIENTAL
COMPARATIVAMENTE A 2017:
REDUZIMOS:

OUTRAS MEDIDAS

- A nossa pegada de carbono, em 5%;

A EEM encontra-se a implementar uma medida
que tem como objetivo reduzir os plásticos
na organização, que consiste na aquisição, em
curso, para os seus Serviços Administrativos
(Sede, Viveiros, Virtudes) de dispensadores de
água canalizada purificada e de 350 garrafas
de vidro, medida que beneficiará cerca de 50%
dos funcionários, estimando-se que mais de
60 000 garrafas/ano de plástico deixem de
ser utilizadas nos nossos Serviços.

- O consumo de combustíveis fósseis, em 6%;
- O papel afeto à faturação, em 1,1%;
- O consumo interno de energia elétrica, em 10%;
- Melhoramos a eficiência energética de
algumas das nossas instalações.

Melhoramos a eficiência energética
do Edificio da Sede de E para C

A+
A
B
BC
D
E
F

0% a 25%

26% a 50%

51% a 75%

76% a 100%

Mínimo:
Edifícios Novos

101% a 150%

Mínimo:
Grd. Intervenção | PRE

C

112%

151% a 200%

201% a 250%

Mais de 251%

Consulte os nossos guias de
eficiência energética no site da EEM

RÁPIDO, PRÁTICO, SEGURO
E AMIGO DO AMBIENTE
Adira à fatura eletrónica!
Para anular o consumo de papel inerente à faturação, tenha um papel ativo.

1 DIA,
77 ÁRVORES!

Iremos anular o nosso consumo de papel interno, equivalente a 77 árvores,
com a plantação em área florestal de plantas endémicas.

