ENERGIA E AMBIENTE
Avaliação Ambiental
MOVIMENTO INTELIGENTE

A TIS detém as
competências necessárias
para a realização de
auditorias e planos de
racionalização do
consumo energético,
melhorando a
competividade das
organizações.

O Regulamento da Gestão do Consumo de Energia
para o Setor dos Transportes (Portaria 228/90)
destina-se a empresas com consumo energético
anual superior a 500 toneladas equivalentes de
petróleo.
O seu objetivo é fomentar a implementação de
ações de economia de energia, ao mesmo tempo
que apresenta fortes vantagens para as
organizações, em virtude da instabilidade no
mercado dos combustíveis e da visibilidade
crescente do problema das alterações climáticas.

A TIS GARANTE O CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO COM:
Planeamento
da renovação
de frota

Gestão de
recursos:
otimização de
percursos e
recursos
materiais e
humanos

Eficiência de
consumo
energético na
operação de
veículos
(formação de
condutores)

Planos de
Mobilidade
empresarial

Responsabilidade
Social

ENERGIA E
AMBIENTE
Avaliação
Ambiental

A realização de
auditorias
energéticas e
planos de
racionalização
é uma
oportunidade


No planeamento e
gestão dos recursos,
melhorando a
competitividade



No fomento da
imagem de
responsabilidade
social

CUMPRIR O REGULAMENTO,
RETIRAR OS BENEFÍCIOS:
Os técnicos ou entidades auditores energéticos, os autores dos
planos de racionalização dos consumos e os responsáveis pela
execução desses planos devem ser oficialmente reconhecidos.
A TIS é uma entidade reconhecida pela Direção-Geral de Energia
e Geologia e tem experiência no acompanhamento de frotas de
tipologias diversas, revelando-se um parceiro de confiança para
qualquer intervenção nesta área.

Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas
e all-in-one na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: joao.vieira@tis.pt |faustino.gomes@tis.pt

Portugal - Av. Marquês de Tomar 35, 6ºDto, 1050-153 Lisboa | T +351 21 3504400
Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César São Paulo

global@tis.pt |global@tis.br.com | www.tis.pt | www.tis.br.com
A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de
A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de
software, relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planeamento Urbano e Regional, Transportes
software, relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfe go, Planeamento Urbano e Regional, Transportes
Coletivos, Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.
Coletivos, Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

