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IEMSy é uma ferramenta técnica e de gestão para obter dados em tempo real e 

pretende potenciar um conjunto de instrumentos de gestão que:

▪ Convergem para o melhoramento da respetiva sustentabilidade territorial;

▪ Reduzem as despesas no orçamento municipal.

A plataforma IEMSy permite a otimização da performance da cidade e é uma 

ferramenta para ajudar os municípios na redução de custos, melhoria da eficiência e 

gestão territorial integrada.

Especificamente, o sistema permite organizar a gestão de edifícios públicos, sistemas 

de abastecimento e tratamento de águas, recolha e tratamento de resíduos, 

iluminação pública, frotas e outros consumidores, produzindo informação acerca de:

▪ Consumos e custos anuais relacionados com energia por sector especifico;

▪ Instalações/equipamentos com maiores consumos de energia;

▪ Desvios face a perfis de consumo;

▪ Oportunidades de aumento de eficiência energética e redução de consumos;

▪ Viabilidade de substituição de vetores energéticos.



Usando o IEMSy, os utilizadores e gestores dos edifícios podem 
monitorizar o consumo de energia, ter controlo sobre a fatura 
energética, analisar quais os perfis de consumo mais adequados e 
quais as melhores opções de fornecimento de energia bem como de 
aumento de eficiência.

O IEMSy pode receber informação de um grande número de sistemas 
externos desenvolvidos por terceiros, incluindo fatura eletrónica, 
sistemas de telemetria e caracterização de uso.

Edifícios públicos



Usando o IEMSy, os gestores de sistemas de abastecimento e 
tratamento de águas podem monitorizar o uso de recursos 
energéticos, fatura energética, eficiência e qualidade de serviço, 
produção e tratamento de resíduos bem como fazer corresponder as 
melhores opções de sustentabilidade energética aos seus processos.

O IEMSy pode receber informação de um grande número de sistemas 
externos desenvolvidos por terceiros, incluindo fatura eletrónica, 
sistemas de telemetria e caracterização de uso.

Sistemas de abastecimento 
e tratamento de água



Usando o IEMSy, os gestores de sistemas de recolha e tratamento de 
resíduos podem monitorizar o uso de recursos energéticos, fatura 
energética, eficiência e qualidade de serviço, produção e tratamento 
de resíduos bem como fazer corresponder as melhores opções de 
sustentabilidade energética aos seus processos.

O IEMSy pode receber informação de um grande número de sistemas 
externos desenvolvidos por terceiros, incluindo fatura eletrónica, 
sistemas de telemetria e caracterização de uso.

Recolha e tratamento
de resíduos sólidos urbanos



Usando o IEMSy, os gestores de IP podem monitorizar a eficiência do 
serviço de iluminação, controlar a fatura energética, analisar os 
melhores perfis para a rede de IP, as melhores opções de contratos de 
fornecimento de energia bem como o aumento de eficiência.

O IEMSy pode receber informação de um grande número de sistemas 
externos desenvolvidos por terceiros, incluindo fatura eletrónica, 
sistemas de telemetria e caracterização de uso.

Iluminação pública



Usando o IEMSy, os gestores de frota podem monitorizar o uso de 
veículos e o respetivo consumo energético, otimizar rotas, 
fornecimentos de energia, manutenção e inspeção.

Frota municipal



O IEMSy permite aos utilizadores gerar e visualizar relatórios de 
desempenho ajustados à necessidade de informação do gestor energético.

O IEMSy integra uma ferramenta dinâmica de geração e visualização de 
relatórios que combina:
» Caracterização de edificado e equipamentos; 
» Caracterização da utilização de energia e água;
» Gestão de produção de energia e resíduos;
» Análise de históricos de consumos;
» Análises de custos associados aos consumos energéticos.
» Emitir relatórios e alertas para destinatários específicos;
» Representação dinâmica da informação;
» Identificação de componentes via QR code.

Relatórios 
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Edifícios



Detalhe CPE 



Detalhe fatura 
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Validação telecontagem
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207
Clientes

624 Utilizadores

34 255
CPE’s

1 340 333
Faturas processadas

14 120
Edifícios



419 014
Pontos de
iluminação pública

20 726
Postos de transformação

2 057
Sistemas de 

abastecimento e
tratamento de águas

3 134 509 432 kWh
Energia representada

3 589
Vehicles

337 755 188 €
Fatura energética
total



Metodologias

Receção de dados
o Push/pull: receção de dados quando disponíveis/pesquisa recorrente de dados 

novos
o Formatos: XML, JSON, CSV, XLS, PDF, ETC.
o API: dispositivos IoT de fabricantes diversos



Metodologias

Utilização de dados
o API: acesso a dados pelos serviços autorizados
o Formatos: JSON
o Relatórios: ODS/XLS editável, PDF, imagem
o Padronização: informação comparável entre instalações, municípios, agências, 

regiões



Desafios

Dados de faturação
o Emissão /acesso a fatura digital: métodos de acesso/emissão para vários 

destinatários autorizados;
o Fatura digital: uniformização da informação presente; uniformização de códigos 

de campos (energia; potência; taxas; etc;)
o Agregação de CPE: dificuldade acrescida na validação de faturas; opacidade da 

informação;
o Dados de origem: dados do operador de distribuição opacos ao cliente;



Desafios

Dados de telemetria
o Acesso local: porta HAN não é sempre instalada; pode ser instalada a pedido 

mas sujeita a muitas condicionantes (eg: ligação powerline disponível?!);
o ”Central de telecontagem”: nova versão mais acessível mas: 

o Não existe API de dados;
o Dados de IP deixaram de estar acessíveis (mas continuam na antiga);
o Dados de BTN indisponíveis (EDPD aponta para Dezembro/janeiro)

o Falhas de comunicação de dados: de longa duração, opacas ao cliente, 
dependentes de reclamação e com tempos de resolução alargados;
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