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EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
COM
GARANTIA DE
POUPANÇA

A+++

A SOLUÇÃO ESTÁ NA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
GoSafe with ESI é uma solução
desenhada pelo ESI Europe para ajudar
empresas de diferentes setores a serem
mais eficientes na utilização de energia.
Incluir GoSafe with ESI num projeto
de eficiência energética acrescenta uma
solução inovadora que garante a
poupança gerada pela implementação

GOSAFE WITH ESI
INCLUI:
CONTRATO GOSAFE
WITH ESI
Um acordo entre o fornecedor
de tecnologia e a empresa
beneficiária, que estabelece
um modelo transparente com
garantia de poupança de
energia.

de um equipamento tecnológico mais
eficiente. A redução do consumo de
energia ajuda as empresas a melhorar a
produtividade e a sustentabilidade das
operações.
GoSafe with ESI oferece um conjunto de
ferramentas que minimizam o risco do
investimento em eficiência energética.
É a solução para a eficiência energética
com garantia de poupança.

SEGURO DE POUPANÇA
ENERGÉTICA
Coberto por uma companhia
de seguros para garantir o
compromisso de poupança
energética por parte do
fornecedor de tecnologia,
por um período de até
5 anos.

FINANCIAMENTO
Acesso a instituições
financeiras que proporcionam
linhas de financiamento verde.

VALIDAÇÃO TÉCNICA
O projeto e a poupança
energética garantida são
validados por uma entidade
de validação independente,
que arbitrará em caso de
desacordo.

PLATAFORMA ONLINE
Um espaço no qual o
fornecedor, a empresa e a
entidade de validação podem
acompanhar a evolução do
projeto, desde a ativação do
contrato até à sua supervisão.

OS FORNECEDORES DE TECNOLOGIA
DO GOSAFE WITH ESI OFERECEM:
PROJETO FEITO À
MEDIDA
O projeto será adaptado e
personalizado de acordo com
as necessidades de cada
empresa.

APOIO CONTÍNUO
Manutenção pós venda do
equipamento e monitorização
da poupança energética.

TECNOLOGIA DE
VANGUARDA
Utilização de tecnologias
de melhor eficiência
energética disponível no
mercado.

COMO FUNCIONA?
FASE DE PREPARAÇÃO

O fornecedor de tecnologia disponibiliza uma solução
com garantia de poupança energética.

ATIVAÇÃO DO CONTRATO

A entidade de validação leva a cabo uma avaliação
técnica para validar a garantia de poupança energética. A
seguradora emite o seguro de poupança.

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO

O fornecedor de tecnologia instala o novo equipamento
de elevada eficiência energética. A entidade de validação
verifica se a instalação foi feita de acordo com o definido
no contrato.

FASE OPERACIONAL

O novo equipamento gera uma redução de custos
energéticos e melhora a produtividade. A manutenção
por parte do fornecedor de tecnologia assegura o seu
funcionamento ótimo.

MONITORIZAÇÃO DE POUPANÇA

A poupança energética é medida e reportada
periodicamente pelo fornecedor de tecnologia, através de
um sistema online simples, onde a empresa revê os
valores para aprovação.

COBERTURA DO SEGURO

Em caso de desacordo sobre a poupança energética, a
entidade de validação atua como árbitro. Se o fornecedor
de tecnologia não cumprir os compromissos
estabelecidos, o seguro cobre a poupança não alcançada.

Apoiado pela União Europeia: O projeto Energy Savings Insurance (ESI) Europe recebeu
financiamento por parte do programa de investigação e inovação da União Europeia
Horizonte 2020, para promover o investimento em eficiência energética.

GoSafe with ESI
é uma solução que garante a
poupança energética das empresas.
Os projetos contribuem
significativamente para a melhoria
da sustentabilidade ambiental e
alterações climáticas, devido à
diminuição da utilização de
energia, permitindo uma redução
de emissões de gases efeito de
estufa.
Adira ao GoSafe with ESI e
promova a sustentabilidade.
Visite o site e saiba mais sobre os
fornecedores de tecnologia.
www.gosafe-esi.com

Coordenador do
Programa:

Coordenador nacional
em Itália, Portugal e Espanha:

O projeto ESI Europe recebeu financiamento do programa de
investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia
ao abrigo do contrato de subvenção n° 785061

