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Enerqai,
Diarcone
Signum

A

Signum e Diarcon, empresas que
estão neste mercado há mais de 15
anos, entenderam desde cedo que
as boas parcerias, entre empresas
especializadas e com competências
próprias, permitem alargar a oferta
de serviços, mantendo a qualidade
e rentabilizando os tempos de execução, melhorando a resposta aos
seus clientes.

empresa é, como diz o seu gerente,
o Eng.º Carlos Murtinheira, um pivô
de mercado, que permite potenciar
a sensibilidade que hoje existe nos
investidores e na sociedade em geral,
na procura de soluções mais eficientes, de baixo consumo energético e
mais equilibradas do ponto de vista
do investimento versus custo da exploração.

Em 2009, fruto desta parceria e
do exponencial aumento das políticas
europeias na área da Eficiência Energética, foi criada a ENERQAI - Energia
e Qualidade do Ar Ambiente. Esta

Acrescenta ainda que é importante
que os projetos técnicos das instalações de climatização e iluminação,
que são os maiores consumidores
de energia nos edifícios de comércio

Energia, é este o
vetor de negocio
que une estas três
empresas, que têm
como atividade
a elaboração
de projetos de
especialidades
na área das
Instalações Elétricas,
Climatização,
Energias Renováveis
e Certificação
Energética.
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e serviços, deverão ser mais do que
meros artefactos de licenciamento,
pois deles dependem a eficiência
energética de um edifício.
É exatamente neste pressuposto,
da qualidade do projeto de execução, que o Eng.º Daniel Marialva e o
Eng.º Miranda Lindo, sócios gerentes
respetivamente da empresa Diarcon
e Signum, comungam, o que tem
possibilitado criar sinergias entre as
três empresas, onde o resultado se
espelha no reconhecimento dos seus
trabalhos e na fidelização dos seus
clientes.
É este reconhecimento, de empresas/marcas como o Grupo Mosqueteiros, Aldi, Pingo Doce, McDonald´s,
Continente, Burger-King, KFC, Galbilec, que atesta que a qualidade
neste tipo de serviços, não é de
todo exclusiva dos grandes centros
urbanos de Porto e Lisboa e que,
existindo vontade, o interior do país
pode fazer tanto ou mais do que as
regiões litorais.
Cientes de uma evolução tecnológica e regulamentar, cada vez mais
acentuada bem como da crescente
exigência do mercado, nota-se, por
parte destes empresários, uma preocupação constante pela melhoria
contínua e pela criação de soluções
integradas tecnicamente adequadas
e energeticamente eficientes e sustentáveis. Tais soluções vão desde a
conceção do projeto e acompanhamento das obras à gestão energética
dos edifícios, salvaguardando as necessidades dos clientes e garantindo
o cumprimento da legislação com
rapidez e eficácia.

