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Modelo de negócio
Sustentabilidade



A Atualidade climática e económica
mostra-nos que

A transição energética impõe-se a 
todos nós.



Porque a fatura energética
é cada dia mais elevada

para as empresas e para o planeta



Limitar
Os desperdícios atuais

e o seu impacto
no planeta

& Criar
Novas soluções locais e personalizadas 
para melhor utilizar, explorar e produzir 
energia



Pelo menos 1 gestor em cada 2
Está preparado para se comprometer com a redução de consumos
energéticos e com a produção descentralizada de energia.

Para ser autónomo

Para não deixar subir as 
suas faturas de energia

44%

35%

41%

Para provar as suas 
convicções em favor 
da transição 
energética

Para se comprometer 
com os seus clientes a 
ser eco-responsável

33%



Falta de financiamento

Dificuldade de justificar período de retorno

Falta de competências Internas

Complexidade e falta de maturidade nas propostas de terceiros

Falta de recursos humanos

Resistência à alteração das competências RH

49%

33%

26%

23%

21%

55%

Quais os principais travões
ao avanço da Transição Energética?…



Onde encontrar energia

para mudar
a energia ?



Acreditamos que:

É agindo Localmente 
Que podemos contribuir e fazer beneficiar imediatamente
Da transição energética, os locais de atividades e as empresas…
Descentralizando e produzindo energia mais perto dos utilizadores.



Desenvolvemos consigo
Serviços energéticos à sua medida
da consultoria inicial à exploração total.

Para obter sucesso fazemos de cada 
parceiro uma exceção



Economia 

de Energia

Produção

de energia

Gestão  

De Energia

Inteligência e 

Mobilidade

energética

Os nossos 4 centros de 

serviço



Alteramos a forma 
como pensamos 
A energia, para
produzir, distribuir e usar.
Conjugamos

ECONOMIA & ECOLOGIA
Para fazemos da Transição Energética

uma oportunidade de desenvolvimento sustentável 

para as empresas e para o planeta



Empresa de Serviços Energéticos,

Criamos, operamos, monitorizamos e 

desenvolvemos consigo e para si um Centro

de serviços Energéticos à sua medida.

Um acompanhamento global, com um único interlocutor

Empresa de Serviços Energia



Ganhos para a empresa – Ganhos para o planeta





Obrigado!


