
Eficiência energética de edifícios

O serviço de eficiência energética da Applus+ compreende todas as atividades 
relacionadas com o ciclo energético de instalações, desde assessoria durante a aquisição 
até à gestão energética contínua das instalações, passando por diagnósticos, auditorias 
energéticas e recomendações sobre poupança energética.

A NOSSA SOLUÇÃO

Independentemente do campo de atividade, a eficiência energética é uma preocupação 
cada vez maior, tanto a partir de um ponto de vista económico como de uma perspetiva 
ambiental. Com mais de quinze anos de experiência na realização de estudos de 
eficiência energética em todos os setores (hospitais, hotéis, polidesportivos, escritórios, 
etc.), a Applus+ dispõe de mais de trezentas referências de clientes dos setores público 
e privado. Os nossos serviços de assessoria, consultoria e gestão energética têm como 
finalidade a otimização do consumo energético. Disponibilizamos ajuda durante a 
aquisição de uma instalação, assessorando o cliente no que respeita a diferentes 
subsídios que possam ser solicitados. Na Applus+ consideramos que adaptar o tipo de 
contrato de fornecimento energético às particularidades de consumo do cliente 
normalmente representa uma poupança considerável. Visto que o ponto de partida para 
otimizar o consumo consiste em conhecer as características energéticas de uma 
instalação, a Applus+ realiza um diagnóstico energético. Realizamos uma auditoria ou 
estudo detalhado do consumo energético para determinar a eficiência do consumo, 
assinalar áreas nas quais haja margem para a poupança energética e identificar soluções 
viáveis a partir do ponto de vista técnico e económico. Asseguramos uma gestão 
energética eficaz monitorizando os parâmetros de consumo, o que evita custos 
adicionais e desvios orçamentais.

Principais benefícios para o cliente

Contato: info@applusnorcontrol.com



Prestamos um serviço flexível e adaptado às necessidades do cliente (desde pacotes de 
formação a estudos específicos e auditorias energéticas). Disponibilizamos um serviço 
ágil e próximo do cliente graças à nossa extensa rede de escritórios por todo o mundo, 
que nos permite assessorar os nossos clientes relativamente a subsídios específicos 
disponíveis na sua região.
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