
Máxima eficiência
no controlo e monitorização
das faturas de eletricidade

Plataforma de gestão de contratos



Todos os meses o cenário repete-se. 

Não tem mãos a medir para o número de 

faturas que precisam de ser validadas 

e liquidadas? Acaba sempre por não ter 

tempo, nem recursos, para controlar os 

valores das faturas de eletricidade e 

confrontá-los com as regras contratuais 

estabelecidas com os fornecedores, que, 

por norma, são complexas? 

Com a informação disponibilizada con-

segue facilmente ver o histórico dos con-

sumos por cada contrato e acompanhar 

a evolução dos consumos reais de cada 

instalação.

Esses dados permitem-lhe definir, imple-

mentar e monitorizar uma estratégia de 

eficiência energética para as suas insta-

lações, resultando numa poupança signi-

ficativa dos custos energéticos.

Otimize a gestão dos 
contratos de eletricidade 
e acabe com os consumos 
excessivos.

Com a plataforma integrada de gestão 

de faturas elétricas Watt, o sistema auto-

maticamente confronta as faturas com as 

condições contratuais estabelecidas para 

cada contrato. Imediatamente, as ano-

malias ou incoerências são identificadas 

e rapidamente tem acesso aos dados 

necessários para proceder a uma recla-

mação.

Sabia que até 20% das suas faturas 
de energia contêm erros de faturação
que podem implicar um sobrecusto 
de 5% no valor que lhe é cobrado?

Como funciona?

A plataforma Watt recolhe e analisa a in-

formação proveniente das faturas de ele-

tricidade (ficheiros eletrónicos estrutura-

dos enviados por via eletrónica).

Depois de importada, a informação é cor-

relacionada e os dados monitorizados, 

resultando em relatórios de validação de 

Garanta o cumprimento rigoroso 
dos contratos celebrados

Existem 2 incidentes abertos relacionados com este CPE!

O processo é realmente moroso e 
minucioso, mas pode ser automa-
tizado!

faturas e alertas de anomalias extremamente 

úteis para a gestão dos custos e redução do 

esforço de tesouraria.

Com esta plataforma acede a informação que 

ajuda a definir, implementar e monitorizar me-

didas de eficiência com o objetivo de reduzir 

custos, assim como o impacto ambiental.

Identifique facilmente erros nas fa-
turas e obtenha relatórios imediatos 
que ajudam a justificar pedidos de 
reclamação junto do fornecedor.
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Acabe com os custos 
a mais na fatura da 
eletricidade

Tenha a certeza de que 
as condições contratuais 
são cumpridas

Com a WATT, toda a informação fica dis-

ponível e rastreável de forma a agilizar a 

gestão de cada contrato e monitorizar, de 

forma rigorosa, a sua evolução e execu-

ção. 

Esta plataforma faculta informação sobre 

cobranças indevidas associadas a cada 

contrato de eletricidade, apresentando in-

formação fidedigna de suporte à reclama-

ção e pedido de ajuste de valores junto do 

comercializador.

O sistema WATT garante ainda que todo e 

qualquer documento contabilístico é acei-

te após a verificação das condições con-

tratuais, dando-lhe a certeza de que todas 

as faturas foram tratadas corretamente, 

sem erros nem gralhas.

Forneça provas concretas e fidedignas ao 

seu fornecedor dos erros identificados na 

sua faturação de energia elétrica com o 

apoio da plataforma WATT. 

Através de comparações com períodos 

de faturação anteriores, quaisquer dis-

crepâncias são claramente identificadas, 

permitindo-lhe reclamar qualquer parcela 

ao seu comercializador. Assim, em caso de 

discrepâncias ou incoerências, o sistema 

emite um relatório de validação de fatura, 

com o qual é possível solicitar as devidas 

correções ao comercializador (nota de 

crédito ou anulação da fatura com erros). 

Depois, analisa a nova fatura e anula os 

valores previamente auferidos.

Estima-se que as faturas de eletricidade 

contêm erros que correspondem a uma 

percentagem de 3% a 5% do valor total da 

fatura. Se considerar o valor total dos cus-

tos com eletricidade, há uma quantia men-

sal considerável que está a pagar a mais. 

Este sobrecusto deve ser reclamado de 

forma rápida, expedita e automática para 

garantir o seu reembolso ou ajuste. Com 

a plataforma WATT, essa verificação das 

condições contratuais é automática. E 

ainda acede a um relatório com informa-

ção detalhada da validação da fatura, que 

lhe permitirá fundamentar a reclamação.

Gestão rigorosa e eficiente 
dos contratos de eletricidade

Garanta a validação 
das faturas

O sistema emite, ainda, relatórios mensais 

que alertam para a eventual existência 

de contratos com baixo consumo ou sem 

consumo, evitando os custos fixos dos 

contratos referentes a instalações ina-

tivas ou sem utilização. É ainda possível 

agrupar as faturas por tipo de infraestru-

tura (escolas, edifícios, unidades fabris, 

instalações, etc.), permitindo uma visão 

global dos consumos de energia elétrica 

por tipo de infraestrutura.

Uma vez que trabalha sobre a informação 

proveniente de faturas eletrónicas, a pla-

taforma WATT permite uma implementação 

que não exige nenhum investimento em 

infraestruturas/equipamentos adicionais. 

A recolha e tratamento da informação são 

facilmente efetuados e os resultados são 

rapidamente disponibilizados.

Garanta a verificação e validação de qual-

quer documento contabilístico referente 

ao consumo energético da sua empresa!

Conte com o apoio de uma plataforma web 

única no mercado que, para além da redu-

ção dos custos associados ao tratamento 

e validação manual de faturas, lhe permite 

otimizar os contratos ativos, eliminando a 

hipótese de cobranças indevidas e custos 

desnecessários.

Por se tratar de uma plataforma web, toda 

a informação é agregada e disponibiliza-

da online 24h/dia e 365 dias/ano, permi-

tindo a sua utilização em distintos dis-

positivos móveis ou estáticos e o acesso 

simultâneo por mais de um utilizador.

Aceda à informação 
onde e quando quiser  

Investimento zero 
em infraestruturas

Uma Solução Única 
no Mercado

Otimize os custos das 
infraestruturas e identifique 
causas de desperdício

WATT identifica tendências de 

custos num determinado período 

de tempo e sugere alterações aos 

contratos, mediante as opções 

disponíveis, com a indicação das 

poupanças associadas.

Identifique e justifique 
pagamentos indevidos
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