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A ENON é uma empresa de eficiência 
energética, e representa as melhores marcas de 
material eléctrico.

Com elevado know-how na área do mercado 
livre de energia e da eficiência energética, 
disponibiliza um portefólio de produtos e 
serviços que visam a optimização dos custos 
com a energia através da redução do preço e 
do consumo. 

Distingue-se pela prática do melhor preço do 
mercado para energia elétrica, pela excelência 
dos colaboradores e de conhecimentos no setor, 
pela qualidade dos produtos de eficiência 
energética State of the Art e pela rapidez de 
resposta nos serviços de apoio ao cliente e de 
pós-venda. 

Assegura uma rede de operações e de 
profissionais disponíveis em todo o país. É a 
empresa com as melhores práticas de prestação 
de serviços do setor energético, em Portugal. 

MISSÃO
“A NOSSA MISSÃO DEFINE 
O QUE SOMOS E O QUE 
FAZEMOS” 
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RECURSOS
“OS NOSSOS RECURSOS 
PERMITEM-NOS 
ALCANÇAR UM SERVIÇO 
DE EXCELÊNCIA” 

Acreditamos que a formação constante dos colaboradores e a aposta na harmonização entre a 
vida profissional e a pessoal se refletem na qualidade dos serviços e dos resultados que 
apresentamos. 

Com a nossa experiência em recursos humanos e em vendas, garantimos uma nova energia à 
sua empresa. Ao trabalhar com a ENON e com colaboradores experientes e treinados para 
dar resposta a todas as solicitações do mercado, o cliente está a aumentar exponencialmente 
a capacidade de resposta da sua empresa. 
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COMPROMISSO
“O NOSSO COMPROMISSO 
COM A QUALIDADE É 
AQUILO QUE NOS MOVE”

Pretendemos ser líderes na prestação de serviços e produtos e no apoio a 
clientes, com os mais elevados padrões de qualidade. Ao trabalhar com a 
ENON, o cliente está a garantir a redução de custos, a otimização da eficiência 
energética e um serviço de excelência. 

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. 
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Somos uma empresa que prima pela transparência e pela ética com todos os nossos clientes, 

fornecedores e parceiros, o que se reflete na qualidade dos produtos e na preocupação em 

proporcionar, a todos os colaboradores, ferramentas que lhes permitam criar e gerir equilíbrio entre a 

atividade profissional e a vida pessoal. 

Uma vez que a qualidade de vida também depende em larga escala do Meio Ambiente, a defesa e a 

sustentabilidade ambientais são compromissos que definem toda a nossa atividade. A nossa 

preocupação estende-se desde as práticas e normas laborais, aos produtos e serviços e ao retorno à 

comunidade, com a promoção da informação, do debate e da investigação, para obtermos cada vez 

mais e melhores respostas em direção ao desenvolvimento e aos desafios do setor e da natureza. 

VALORES
“DEPENDEMOS DA 
EXCELÊNCIA, TRANSPARÊNCIA 
E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.”
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DESENVOLVIMENTO

“A ENON ESTÁ A CRESCER.”

Depois de vários anos de crescimento, a ENON 
inaugurou no 1º semestre de 2017 a sua nova sede, na 
Rua da Alegria, no Porto.

ESTRUTURA
“A NOSSA ESTRUTURA 
PERMITE-NOS VER MAIS 
LONGE.”

Na procura da concretização das suas metas, 
temos ao seu dispor uma estrutura sólida e 
organizada de modo a oferecer um vasto leque 
de opções e respostas aos mais diversos 
problemas. 
Atualmente, a ENON é constituída pelos 
seguintes departamentos: 

DEPARTAMENTO COMERCIAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE BACKOFFICE

DEPARTAMENTO DE ASSISTENTES COMERCIAIS

DEPARTAMENTO DE MARKETING

DEPARTAMENTO FINANCEIRO & ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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SERVIÇOS
“TUDO O QUE NECESSITA 
DE FORMA CÓMODA E 
PROFISSIONAL.”

CORREÇÃO FATOR POTÊNCIA

Elimine o custo da energia reativa com a compensação 
do fator potência da instalação através de uma bateria 
com dimensão e escalonamento corretos.

AR COMPRIMIDO 

Otimize custos do sistema de ar comprimido, 
aumentando a disponibilidade do sistema e prolongando 
a vida útil dos compressores.

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Reduza os custos com a energia elétrica através de um 
sistema de produção de energia solar e pague o 
investimento com o que poupa.

AUDITORIA ENERGÉTICA

Descubra tudo o que há a saber sobre a sua instalação 
elétrica através de uma auditoria da ENON e aumente a 
eficiência energética da instalação. 

MONITORIZAÇÃO DE ENERGIA

Tenha acesso aos consumos energéticos em tempo real 
através de uma solução de monitorização energética 
ENON.

ILUMINAÇÃO

Melhore o conforto visual, aumente as vendas e reduza o 
consumo energético da iluminação fazendo a 
substituição por tecnologias LED ou de alta eficiência. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Disponibilizamos uma equipa técnica em todo o 
território continental para auxiliar os nossos clientes.

BOMBAGEM SOLAR

Soluções de funcionamento solar para sistemas de 
bombagem na captação de água. 

EVOLVE ENON

Inovação, design e simplicidade numa estação de 
carregamento de veículos elétricos.

EHOME ENON

Carregue o seu veículo elétrico em casa sem riscos e 
com uma gestão energética eficaz. 
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Rua da Alegria, 1930 - Sala 3 | 4200-024 Porto
T (+351) 220 028550 | F (+351) 229 370 131

info@enon.pt | www.enon.pt

VALORIZAMOS
A SUA 
ENERGIA.


