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\ A EMPRESA

Fundada em Janeiro de 2009, a ENERQAI surge como resposta às novas
solicitações do mercado nacional, decorrentes da publicação de nova legislação e
obrigações legais, nas áreas da eficiência energética dos edifícios.
Colocamos à disposição dos clientes todo um conjunto de serviços relacionados
com a certificação energética e com a aplicação do SGCIE, garantindo celeridade e
eficácia.
Estando focalizada nestas novas áreas de
negócio, a ENERQAI conta com uma equipa
composta por técnicos credenciados e
competentes, cujo empenho e dedicação tem
permitido consolidar a marca da ENERQAI no
mercado nacional.

COMO RESULTADO DE UMA

Procuramos a diferenciação através da
rapidez e eficácia na execução dos trabalhos,
indo ao encontro das expectativas e
necessidades dos clientes.

IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE

PREOCUPAÇÃO CRESCENTE COM
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
QUE PRESTAMOS AOS NOSSOS
CLIENTES RESOLVEMOS
GESTÃO DA QUALIDADE PELA
NORMA ISO 9001:2008.

\ GESTOR ENERGÉTICO – TIM
\ PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
\ AUDITORIA ENERGÉTICA
\ AUDITORIA QAI
\ CERTIFICADO ENERGÉTICO E QAI
\ PROJECTO DE AVAC
\ APLICAÇÃO DO SGCIE

ESE

Empresa de serviços energéticos
(Qualificação nº SQ000009)

\ SERVIÇOS

Para que o seu edifício esteja em condições de obter um Certificado Energético, deverá
reunir um conjunto de condições técnicas e legais. Os serviços prestados pela ENERQAI irão
permitir que o seu edifício reúna essas condições e obtenha a Certificação.

01 \ GESTOR ENERGÉTICO – TIM
Colocamos à disposição do cliente uma equipa de Gestores Energéticos / TIM, altamente qualificados e
determinados em garantir não só a salubridade dos espaços, mas também o eficiente funcionamento
dos sistemas energéticos do edifício/fração. A gestão da informação técnica e o controlo das ações de
manutenção são apoiados pelo IEGEST, um software inovador e versátil.

CUMPRIMENTO
DAS AÇÕES DE
MANUTENÇÃO

IEGEST

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
TÉCNICA

BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS
REDUÇÃO DOS CUSTOS ENERGÉTICOS = POUPANÇA

\ PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

02 A existência e o cumprimento de um Plano de Manutenção
Preventiva (PMP) são essenciais para garantir que os sistemas
funcionam de forma eficiente. O PMP deverá conter não só as
tarefas de manutenção, mas toda uma série de informações
complementares, tais como as fichas técnicas de todos os
equipamentos instalados, os respetivos manuais e esquemas
de funcionamento, o plano de condução da instalação, os
registos de ocorrências e de todas as intervenções efetuadas,
etc.

Na ENERQAI os PMP’s são elaborados de acordo com a norma
UNE 100004 IN e geridos através do software IEGEST, que
garante que toda a documentação está sempre disponível e atualizada.

PROPOSTAS DE MELHORIA
E OPTIMIZAÇÃO DA
INSTALAÇÃO

\ SERVIÇOS

03 \ AUDITORIA ENERGÉTICA
Com um vasto leque de equipamentos de medição e um “know-how” consolidado por uma ampla
experiência em auditorias energéticas, procuramos realizar este serviço de forma célere, útil e fiável.
Fica, assim, garantido que o cliente cumpre as obrigações legais e consegue efetivamente reduzir e/ou
racionalizar os consumos de energia.
EXAME DETALHADO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

Onde?

Como?

Custo?

Identificação e estudo de medidas de
racionalização energética (MRE)

Elaboração/verificação de planos de
racionalização energética

Apoio na implementação das MRE’s

Implementação das MRE’s no modelo ESE*

*ESE - Empresa de Serviços Energéticos

04 \ AUDITORIA QAI
A Qualidade do Ar no Interior (QAI) dos edifícios é essencial para o bem-estar dos seus ocupantes e um
fator determinante na produtividade dos mesmos. Assim, é essencial efetuar avaliações periódicas da
QAI e cumprir com todas as rotinas necessárias à salubridade dos espaços, nomeadamente as tarefas de
manutenção preventiva dos sistemas de AVAC e a limpeza e desinfeção dos espaços em geral.
Nas auditorias que realizamos procuramos não só medir as concentrações dos poluentes, mas também
descobrir a sua origem, bem como identificar más práticas e questões comportamentais que possam ser
pertinentes. Todo este trabalho é efetuado de forma célere e eficaz e sempre com o objetivo final de tornar
o seu edifício num “edifício saudável”.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR
Inspeção higiénica do
sistema de AVAC

Levantamento de potenciais
emissores de contaminantes

Identificação e estudo de medidas de
melhoria/correção

Elaboração/verificação de planos de
ações corretivas da QAI (PAC-QAI)

Apoio na implementação dos PAC-QAI
* QAI - Qualidade do ar interior

Medição da concentração de
poluentes

\ SERVIÇOS

05

\ CERTIFICADO ENERGÉTICO
A “Certificação Energética” surge no nosso país na sequência da Diretiva Europeia n.º 2002/91/CE e como
forma de reduzir e racionalizar consumos e as emissões de gases de efeito de estufa. É com base nestes
objetivos e também com o objetivo da redução dos custos energéticos que executamos a certificação de
forma célere, útil e fiável.

AUDITORIA ENERGÉTICA

GESTOR ENERGÉTICO / TIM

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
Plano de Manutenção Preventiva dos sistemas energéticos
Estudo de medidas de racionalização energética (MRE’s)

APOIO NA
IMPLEMENTAÇÃO DAS
MEDIDAS DE
MELHORIA

IMPLEMENTAÇÃO DAS
MRE’S NO MODELO ESE*

GESTÃO DE
INFORMAÇÃO TÉCNICA
CUMPRIMENTO DO
PMP (IEGEST)

\ EDIFICIOS ABRANGIDOS (RECS)

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE

RESTAURANTES, PASTELARIAS
OU PRONTO-A-COMER

TURISMO OU HOTEL

ESCRITÓRIOS

ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO

CENTRO CULTURAL
OU DE LAZER

ESPAÇOS
DESPORTIVOS

OUTROS

VERIFIQUE SE O SEU EDIFÍCIO ESTÁ ABRANGIDO PELO RECS NO PORTAL
www.edificioscertificados.com

\ PORTFOLIO

Unidade de Cuidados Continuados em Braga

Nave desportiva polivalente em Espinho

(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

(Auditoria energética)

Lar de idosos em Negrosa – S. Pedro do Sul

Piscina Municipal de Espinho

(Projeto de AVAC e emissão de DCR)

(Auditoria energética)

Lar de idosos em Vila Nova de Tázem

Intermarché em Areosa

(Verificação do RSECE e emissão de DCR)

(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Escola Prof. Rolando de Oliveira
(Centro escolar em Abraveses)

LIDL em Quarteira

(Projeto de AVAC e Certificação Energética e da QAI)

Centro escolar em Alcofra
(Projeto de AVAC e emissão de DCR)

Centro escolar em Ponte de Lima
(Verificação do RSECE e emissão de DCR)

Edifício sede da Vodafone no Porto
(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Edifício da Auto Sertório – Citroën em Viseu
(Auditoria energética)

Edifício da Nova Ibérica – Seat em Viseu
(Auditoria energética)

Base logística do grupo Mosqueteiros
em Alcanena
(Projeto de AVAC, Certificação Energética e da QAI e
aplicação do SGCIE)

Burger King em Trofa
(Verificação do RSECE e emissão de DCR)

(Verificação do RSECE e emissão de DCR)

Intermarché em Lagos
(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Intermarché em Budens
(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Intermarché em Gueifães
(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Intermarché em Castelo de Paiva
(Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior)

Hotel ***** Yellow Lagos Meia Praia
(Certificação energética e da qualidade do ar interior)

Minipreço de Seia
(Diagnóstico energético)

Hotel **** da Urgeiriça
(Técnico Responsável pelo Funcionamento)

EDIÇÃO DE 2013

O SEU EDIFÍCIO ESTÁ ABRANGIDO PELO

RECS?

Visite o Portal: www.edificioscertificados.com

visite-nos no
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Travessa Irmãos Cardoso, n.º 3
3460 Tondela
232 812 381
232 812 382

[e]

geral@enerqai.com
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