A Galp Energia está a implementar um
programa nacional de promoção da
eficiência energética nas PME do sector
industrial. O objetivo é dotar as empresas
de ferramentas que lhes permitam
otimizar os consumos de eletricidade e
reduzir os seus custos energéticos.
Aproveite as condições especiais
para reduzir os custos de energia da
sua empresa.

PROGRAMA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NAS EMPRESAS

O QUE É?
Galp Energy Manager é um programa nacional de eficiência energética, promovido pela Galp Energia em
parceria com a ISA Energy, que tem como objetivo dotar as PME do setor industrial de ferramentas de
monitorização, gestão e controlo que lhes permitam otimizar os seus consumos de eletricidade e a redução
dos seus custos.

Poupe até 15% de energia de forma rápida e com baixo investimento
com um sistema de Gestão de Energia.
A monitorização de forma contínua e em tempo real dos seus consumos permite-lhe conhecer o perfil
energético da sua empresa, identificar os seus desperdícios e acompanhar a eficácia das suas medidas.
O Controlo remoto permite-lhe o comando de circuitos ou equipamentos e a deslocação de cargas em
função de períodos horários/tarifários.

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção
de Eficiência no Consumo de energia elétrica, aprovado
pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Vantagens
Dispor de um sistema que simplifica a monitorização e a gestão de consumos e que facilita
a eliminação de anomalias de funcionamento da instalação e equipamentos.
Recorrer ao controlo remoto para implementar o comando, agendado ou imediato, de circuitos
e a deslocação de cargas em função de períodos tarifários.
Reduzir os consumos de energia e a fatura de eletricidade, sem afetar o normal funcionamento
da empresa, otimizando assim a sua produtividade e aumentando a sua competitividade.
Aumentar a competitividade, através da inovação e da melhoria na manutenção das suas
infraestruturas e nos seus processos.
Contribuir para a diminuição das emissões de CO2 e outros gases com efeito de estufa.

DESTINATÁRIOS
O programa destina-se às PME portuguesas do setor da indústria (divisão CAE 1 a 35) que utilizem como fonte
de energia a eletricidade.
Os participantes comparticiparão os custos de instalação e dos equipamentos em 660 €.

COMO
Serão instalados, por técnicos especializados, equipamentos de controlo e de monitorização energética.
Estes equipamentos recolhem e enviam periodicamente os dados de consumo para um sistema central
onde são consolidados e armazenados de forma segura.
O Kisense, um software de monitorização e gestão de energia integrada, disponibiliza a consulta dos dados
recolhidos e o controlo remoto, para além de diversas funcionalidades.

Saiba mais em
www.galp-energymanager.com
ou contacte-nos através do email
galp-energymanager@galpenergia.com
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Para questões técnicas sobre o Sistema de Gestão de Energia, contacte o Apoio Técnico, nos dias úteis, das 09h00
às 18h00, pelo telefone 239 791 401 ou pelo email support@isaenergy.pt.

