
A FomentE�ciency Energy Services, S.A. 
é especialista em serviços de eficiência 
energética para os setores público e privado. 
Apresenta soluções inovadoras e competitivas, 
com o objetivo de auxiliar na gestão racional 
do consumo de energia e contribuir para 
a redução da fatura energética.

Os serviços incluem todos os passos de um projeto de eficiência 
energética, que vão desde a realização de diagnósticos e auditorias 
energéticas, implementação de soluções eficientes energeticamente 
em regime chave-na-mão à gestão de contratos de eficiência energética.

Auditoria e 
Consultoria 
Energética

Definição 
de Soluções de 
Eficiência Energética

• Auditoria de diagnóstico da situação 
dos sistemas IP dos Municípios;

• Análise das instalações, dos 
consumos de eletricidade, água 
e gás e das condições estruturais 
térmicas e de iluminação;

• Identificação das medidas 
de eficiência energética a 
implementar nos sistemas IP;

• Análise técnica e económico-
-financeira do plano de eficiência 
energética; 

• Definição e caraterização das 
políticas energéticas a implementar.

• Projeto de soluções com tecnologias 

mais eficientes energeticamente com 

ou sem gestão técnica centralizada;

• Planos de gestão de contratos 

de eficiência energética por 

período a definir, em regime 

de partilha de resultados;

• Soluções de monitorização 

e gestão remota de luz, gás e água;

• Serviços de gestão de energia e de 

processo de eficiência energética.

Implementação 
de Planos de 
Eficiência Energética

• Implementação, financiamento 

e operacionalização do projeto 

de Gestão de Eficiência Energética; 

• Implementação de inovações 

tecnológicas (novos equipamentos  

mais eficientes, entre outros) 

e infraestruturas que potenciam 

a redução da fatura energética;

• Implementação de medidas 

de eficiência energética 

complementada com contratos 

plurianuais de água luz ou gás;

• Implementação dos contratos 

de performance energética.
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