
Eficiência energética de sistemas e 
instalações industriais

Realizamos estudos e intervenções para reduzir os custos energéticos das instalações 
industriais, aumentando simultaneamente a produtividade, sem alterar a qualidade do 
produto final.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ presta todos os serviços necessários para a gestão energética eficaz de 
qualquer instalação industrial. Estes serviços incluem um diagnóstico inicial que tem 
como objetivo proporcionar uma opinião sobre o estado energético das instalações e as 
possibilidades de poupança; um estudo ou auditoria integral da eficiência energética 
para estabelecer com detalhe a distribuição atual da energia e propor medidas de 
poupança; assistência e engenharia para a introdução das medidas de poupança, por 
exemplo projetos e ajuda para desenvolver planos de ação; gestão de subsídios e 
projetos de introdução de energias renováveis; medição do rendimento de sistemas 
industriais (cogeradores, caldeiras, instalações solares, etc.); assessoria sobre tarifas e 
gestão da procura para redução das despesas de eletricidade e gás, etc.
 
Dispomos de resultados demostráveis em todos os setores industriais graças a uma 
equipa técnica multidisciplinar com uma ampla experiência em sistemas elétricos e 
térmicos, processos, estudos tarifários, redes de vapor e ar comprimido, etc. Realizamos 
medições in situ das variáveis energéticas e do respetivo consumo.
 
A nossa metodologia, baseada em fases de atuação, gera rentabilidade a curto, médio e 
longo prazo para os nossos clientes.

Contato: info@applusnorcontrol.com



Clientes alvo

Este serviço destina-se a fábricas e instalações industriais de todo o tipo, desde 
pequenas oficinas a grandes complexos industriais. Entre a grande variedade de setores 
nos quais trabalhamos encontram-se o químico e petroquímico, petrolífero e do gás, a 
geração e distribuição de eletricidade, o setor automóvel e a indústria auxiliar, o setor 
agroalimentar e têxtil, a indústria cimenteira e cerâmica, as administrações públicas e as 
agências energéticas.

Principais benefícios para o cliente

Graças à nossa vasta experiência neste campo, podemos ajudar os nossos clientes a:

Otimizar o consumo, a tarifa e o rendimento energéticos, o que se traduz numa 
poupança económica considerável
Melhorar a competitividade dos centros de produção através da redução dos 
custos de produção
Proteger o ambiente e favorecer o desenvolvimento sustentável reduzindo as 
emissões de CO2 (pegada ecológica)

Contato: info@applusnorcontrol.com
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