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Quem Somos

A Ambiene constitui-se como fornecedora de soluções de valor acrescentado na área da gestão e

produção de energia. Os nossos sucessos são fruto da qualidade, profissionalismo e experiência do

nosso corpo de recursos humanos.

A Ambiene atua igualmente na área da manutenção de infra-estruturas técnicas, a nível dos edifícios de

serviços e de habitação, assim como na área industrial.

Desde o início de 2017, também atuamos no setor das soluções de carregamento de veículos elétricos,

por intermédio do convite da Tesla, para sermos instaladores recomendados da marca. Temos já

experiência acumulada na instalação de dezenas de carregadores, bem como ao nível da alteração de

redes elétricas para acomodar as novas necessidades de potência.

Missão Valores

Diferenciação e liderança na 

área energética, 

promovendo junto dos 

clientes relações fortes e 

duradouras, baseadas na 

confiança, satisfação plena 

e inovação.

A Ambiene revê-se nos

seguintes valores:

Equipa

A Ambiene conta com 

técnicos especializados e 

certificados na área 

técnica, com formação 

e experiência de mais de 

30 anos nas suas áreas de 

atuação.
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As nossas soluções



Áreas de negócio

ESE – empresa de 

serviços de energia
Sistemas de energia

Sistemas de energia 

renovável

Manutenção técnica 

de edifícios

Equipamentos de 

energia

A Ambiene promove junto do cliente as melhores soluções de eficiência energética e de gestão de

equipamentos consumidores/produtores de energia.

Fornecemos equipamentos que possuem as certificações exigíveis no mercado, com características

de elevada qualidade e fiabilidade.

Disponibilizamos assistência durante o tempo de vida útil dos sistemas de energia, nomeadamente

serviços de manutenção preventiva e corretiva, otimizando permanentemente os equipamentos já

instalados.
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Veículos elétricos – parceria UVE

• 15 % de desconto sobre o PVP dos serviços de 

auditoria/aconselhamento técnico;

• 15% de desconto sobre o PVP em toda a gama de 

carregadores comercializados.

Âmbito Atuação

• As soluções propostas são concebidas em função das 

caraterísticas de cada local:

– moradias ou condomínios

– empresas, frotas, rent-a-car

– hotéis, hospitais ou centros comerciais
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Veículos elétricos – parceria UVE

Oferta
• Aconselhamento na definição da solução de carregamento mais eficiente

• Auditoria às infraestruturas técnicas dos edifícios

• Projeto elétrico para alterações necessárias e 

desenvolvimento/implementação do processo junto do distribuidor de 

eletricidade

• Fornecimento de equipamentos de diferentes fabricantes e para diferentes 

marcas de automóveis

• Instalação e colocação em serviço dos equipamentos, segundo as melhores 

práticas e regras técnicas em vigor

• Assistência pós-venda

• Execução de um plano de manutenção preventiva

• Gestão de carregamentos (pré-pagamentos, multiposto, etc.)

• Soluções de monitorização e supervisão (alarmes, serviços de 

telemanutenção)

Efficient Energy



Onde estamos



Onde estamos

+351  22 9023030; 96 4052265

mail@ambiene.pt

Efficient Energy

www.ambiene.pt

Av. Major Botelho Moniz, 170 –

bl. 2, 1º dto.

4405-661 Gaia

mailto:mail@ambiene.pt
http://www.ambiene.pt/
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