
 
 

 

Apresentação do programa 
Galp Energy Manager  

 
22 Setembro 2016, 17h 
 
Solução de Eficiência Energética 

financiada a 80% 
 

 

A ISA Energy (VPS Group) convida-o(a) a participar na sessão de apresentação do programa Galp Energy 

Manager, que terá lugar no próximo dia 22 de setembro pelas 17h00, na APMI, em Lisboa. 

 

O Galp Energy Manager é um programa nacional de eficiência energética, financiado a 80% pelo PPEC (Plano de 

Promoção de Eficiência no Consumo de energia elétrica) e promovido pela Galp Energia em parceria com a ISA 

Energy (VPS Group), que tem como objetivo dotar as indústrias (CAE 1 a 35) de ferramentas de monitorização, 

gestão e controlo que lhes permitam otimizar os seus consumos de eletricidade e a redução dos seus 

custos. 

 

Este sistema é composto por um software especializado de monitorização e gestão de energia, o Kisense, e 

equipamentos de leitura e controlo, e será disponibilizado às empresas aderentes com condições muito atrativas. 

 

Os associados da APMI que atuam na manutenção industrial são parceiros privilegiados neste programa pois, para 

além da relação próxima que têm com as indústrias, são parceiros ideais para a implementação da solução. 

 

Local: APMI - Travessa das Pedras Negras, 1 - 1.º Dto., 1100-404 LISBOA 

Programa (22 de Setembro 2016) 

17h00 Receção dos participantes 

17h15 Abertura da Sessão 

17h20 Apresentação – ISA Energy (VPS Group) 

 Gestão de Energia na Indústria: Os problemas de todos e a nossa solução 

 Apresentação Kisense - software de monitorização e gestão de energia integrada 

 Casos de uso da ferramenta Kisense – Apresentação de Exemplos da nossa intervenção e resultados 

 Programa financiado - Galp Energy Manager: Como, Quando e Quem pode candidatar-se 

18h00 Esclarecimentos  

18h30 Networking coffee  

 

A participação nesta sessão é livre, mas sujeita a inscrição prévia para o endereço de email jfaria@isaenergy.pt   

Mais informações em http://galp-energymanager.com  
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