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Hélio Lima é Diretor Executivo da Enon – Energy Ma-
nagement, uma empresa jovem e dinâmica de efi-
ciência energética. Fala-nos do autoconsumo foto-
voltaico e da importância das empresas portuguesas 
apostarem em novas formas de produção de energia, 
para reduzirem os custos com a eletricidade.

A ENON – Energy Management é uma 
empresa que se encontra no mercado há 
cerca de 5 anos. Como a caracteriza?

A ENON é uma empresa de eficiência 
energética, agente Endesa no mercado livre 
de energia e representa as melhores marcas 
de material elétrico. Assegura uma rede de 
operações e de profissionais disponíveis em 
todo o país. 

Distingue-se pela procura constante da ex-
celência e profissionalismo dos colaborado-
res e dos resultados, procurando oferecer as 
melhores soluções e antecipar as respostas às 
necessidades de cada cliente.

A qualidade dos produtos e serviços, aliada 
à experiência e conhecimentos dos colabora-
dores, são as mais-valias da empresa. A satis-
fação dos clientes é o nosso maior compro-
misso. Movemo-nos com base nos valores de 
transparência, rigor e profissionalismo. Mais 
do que corresponder às expectativas dos 
clientes, procuramos ultrapassar as metas 

propostas e antecipar as necessidades de cada 
uma das empresas que nos contacta.

Onde poderemos conhecer a ENON?
Estamos sediados em Matosinhos, no en-

tanto, temos consultores comerciais em todo 
o território continental. No mês de setembro 
estaremos presentes na feira Agroglobal de 
forma a estarmos mais próximos dos nossos 
clientes. O Ribatejo é uma região onde temos 
empresas de referência que são nossas clien-
tes, quer no âmbito da energia, quer no auto-
consumo fotovoltaico. 

De que forma as empresas poderão bene-
ficiar com os serviços ENON?

O compromisso da ENON é auxiliar as em-
presas na poupança com os custos da eletri-
cidade. A ENON disponibiliza um portefólio 
de produtos e serviços que visam a otimiza-
ção dos custos com a energia através da redu-
ção do preço e do consumo.

Colocamos à disposição soluções empre-
sariais no âmbito da eficiência energética 

como ar comprimido, bombagem solar, au-
toconsumo fotovoltaico, correção do fator de 
potência, diagnóstico e auditoria energética, 
iluminação e monitorização de energia.

Que serviço gostaria de destacar?
Portugal é dos países Europeus mais bene-

ficiados pela luz solar, com cerca de 2600 ho-
ras/ano de insolação na região centro. Apro-
veitar o que de melhor a natureza oferece, o 
sol, investindo em energias renováveis, é uma 
oportunidade relevante a ser considerada em 
todas as áreas de atividade. A tecnologia foto-
voltaica é uma medida sustentável focada no 
futuro, que traz vantagens significativas tanto 
na redução dos gastos com a energia elétrica, 
como na preservação do meio ambiente. 

Neste sentido, a ENON disponibiliza-se a 
apresentar às empresas as vantagens da im-
plementação de sistemas de autoconsumo 
fotovoltaico. Temos as soluções adequadas 
para cada situação e comprometemo-nos a 

prestar um serviço de excelência, tendo em 
conta as necessidades e especificidades de 
cada cliente. 

Quais são as vantagens em apostar num 
sistema autoconsumo fotovoltaico?

O retorno do investimento, a longevidade 
do equipamento que permite um desempe-
nho de produção mínimo do painel de 90% 
até aos 12 anos e de 85% até aos 25 anos, a 
redução dos custos com a eletricidade e 
produção de energia limpa a partir de fonte 
renovável. Com a publicação do decreto-lei 
sobre autoconsumo, o processo de instalação 
dos módulos solares tornou-se mais simples 
e possibilitou ao cliente utilizar automatica-
mente a energia elétrica que a central foto-
voltaica produz. 

Acreditamos que com medidas de eficiên-
cia energética, como o fotovoltaico, as em-
presas poderão reduzir significativamente 
os gastos com a eletricidade e usufruir dessa 
poupança para outros projetos. 

Saiba mais sobre a ENON em www.enon.pt

“Atualmente contamos com a confiança de
vários clientes no Ribatejo onde destaco,
a título de exemplo, a Herdade da Adema
em Samora Correia, a Sociedade Agrícola
Diconsa, Lda. em Coruche e a Decapagem
e Metalização Triunfo Lda. em Benavente.” Instalação Fotovoltaica de 49,5 kWp na Herdade da Adema.

198 módulos policristalinos de 250W

Instalação Fotovoltaica de 66 kWp na empresa Decapagem e Metalização Triunfo, Lda.
264 módulos policristalinos de 250W

Instalação Fotovoltaica de 20 kWp na Sociedade Agrícola Diconsa. Lda.
80 módulos policristalinos de 250W

“As nossas soluções de
eficiência energética
permitem que o cliente
pague o investimento
com o que poupa na
fatura de energia elétrica”
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