
Serviços energéticos (ESE)

Disponibilizamos soluções integradas para otimizar o consumo e os custos energéticos 
dos nossos clientes.

A NOSSA SOLUÇÃO

Trabalhamos com os nossos clientes em todas as fases de um projeto, desde a conceção 
e construção de novas instalações, até à gestão energética de instalações já existentes. 
Financiamos projetos orientados para a redução do consumo energético e das emissões 
de gases com efeito de estufa, sem nunca deixar de garantir a disponibilidade, 
segurança, qualidade e fiabilidade do fornecimento energético que o cliente recebe. A 
Applus+ Norcontrol garante uma diminuição da fatura energética atual, reduzindo o 
preço do kWh, através da exportação de eletricidade produzida por cogeração. 
Disponibilizamos serviços de aconselhamento e consultoria energética adaptados a cada 
cliente e dispomos de uma equipa de profissionais altamente qualificados e com vasta 
experiência no âmbito da eficiência energética. A Applus+ Norcontrol dispõe de 
laboratórios que certificam a qualidade da tecnologia utilizada nos projetos de poupança 
energética em iluminação. Seguimos procedimentos rigorosos para garantirmos que 
tanto as exigências técnicas dos fabricantes como as especificações do projeto são 
cumpridas.
 
Entre as nossas áreas de especialidade incluem-se a iluminação (interior, exterior e 
pública), a cogeração, a microgeração e a trigeração, as instalações térmicas 
(geradores, sistemas de bombeamento e distribuição, elementos terminais) e as 
energias renováveis (sistemas de produção de energias renováveis).

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens para os nossos clientes, podemos enumerar:
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Controlo e redução de custos.
Redução garantida da fatura energética.
Soluções integradas de eficiência energética, como resultado da nossa participação 
em todas as fases do projeto: conceção, construção, manutenção, gestão e 
operação.
Ausência de riscos para o cliente: assumimos o risco do investimento e partilhamos 
a poupança com o cliente.
Certificação da qualidade da tecnologia utilizada nos projetos de poupança 
energética de iluminação.
Modernização e melhoria das instalações do cliente, sem necessidade de 
investimento; as ações financiam-se através da poupança resultante.
Redução do consumo energético e das emissões de CO2, cumprindo os objetivos 
estratégicos fixados pelo cliente.
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