


A Image4all é uma empresa de Engenharia dedicada     
ao diagnóstico, desenvolvimento e implementação 

integrada de soluções nas áreas de:
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Sobre
Nós
Otimiza o uso da energia, aumentando          
o conforto e a qualidade de vida                
e melhorando a rentabilidade                   
e sustentabilidade de um negócio.
 
Trabalha também em todas as matérias            
da contratação pública respeitante              
à utilização da energia em prol de cidades 
mais sustentáveis e “inteligentes”.            
Com especial foco no apoio aos municípios    
e ao setor industrial e de serviços,            
a Imag4all está certa de que poderá 
acrescentar valor, quer em novos 
investimentos, quer na melhoria                
de instalações existentes.

Apesar da sua constituição recente             
a empresa transporta consigo um vasto 
know-how, alicerçado na experiência 
acumulada dos seus quadros, bem como na dos 
seus colaboradores externos, parceiros e 
fornecedores.           

Os serviços são executados sem qualquer 
tipo de pressão comercial, financeira,        
ou outra, que possa influenciar a adequada 
avaliação técnica de cada situação.
 
Uma análise e formulação estratégica 
clarividente e competências de gestão 
ajustadas à realidade económica, dá          
a convicção de estar criada uma organização 
capaz de responder às oportunidades             
e desafios que as áreas da Eficiência 
Energética colocam à Sociedade.
 
A Image4all garante a criação sustentada     
de valor para os seus stakeholders.



Miss
ão

Criamos soluções de engenharia para necessidades 
de eficiência energética, energias alternativas, 
instalações elétricas e hidráulicas, AVAC, 
mobilidade elétrica e qualidade da água, mediante 
processos originais de identificação, análise    
e avaliação de pontos de atuação. A nossa equipa, 
tecnicamente competente e empenhada, responde   
às expetativas do cliente em áreas de intervenção 
diversificadas, oferecendo um serviço integrado  
e de elevada qualidade e realizando um 
acompanhamento próximo e transparente dos 
projetos. Contribuímos para um país mais 
sustentável e energeticamente mais eficiente.



Miss
ão

Visão

Partindo de uma análise e formulação estratégica 
clarividente associada a competências de gestão 
adaptadas à realidade económica atual, criámos 
uma organização capaz de responder às atuais 
oportunidades e desafios com soluções que a 
Eficiência Energética coloca à sociedade e às 
empresas.



Valo
res
• Honestidade, transparência             
e proximidade na relação             
com o Cliente.

• Responsabilidade e compromisso 
para com as necessidades 
identificadas.

• Agilidade, dinamismo e rapidez        
de resposta e intervenção.

• Know-how, capacidade técnica           
e competência de uma equipa 
completa que permite dar        
resposta a vários níveis.

• Segurança, credibilidade               
e estabilidade das soluções 
apresentadas.

Visão



Ser
viços

Criamos soluções de engenharia para necessidades 
de eficiência energética, energias renováveis, 
instalações elétricas, AVAC e hidráulicas, 
mobilidade e qualidade da água, mediante 
processos originais de identificação, análise    
e avaliação de pontos de atuação. A nossa equipa, 
tecnicamente competente e empenhada, responde                

às expetativas do cliente em áreas de intervenção 
diversificadas, oferecendo um serviço integrado  
e de elevada qualidade e realizando um 
acompanhamento próximo e transparente dos 
projetos. Contribuímos para um país mais 
sustentável e energeticamente mais eficiente.



Ser
viços

Para os setores Público e Privado, estudamos, projetamos    
e implementamos medidas integradas de eficiência energética 
tendentes a reduzir os consumos de energia, com particular 
relevo para os sistemas fotovoltaicos para auto-consumo. 
Complementarmente, apoiamos as empresas nas candidaturas  
aos fundos comunitários nesta área.

O que fazemos na área da Eficiência Energética?

> SERVIÇOS
- Auditoria energética (AE)
- Certificação energética (CE)
- Projetos de especialidade (térmica e acústica)
- Candidaturas aos fundos comunitários nesta área.

> IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES (CONTRATOS DE EMPREITADA, PÚBLICAS E PRIVADAS)
- Iluminação interior e exterior
- AVAC
- Sistemas de aquecimento (caldeiras a gás ou pellets)
- Sistemas de bombagem
- Substituição de janelas
- Energias renováveis (Projeto e Execução)
   Solar fotovoltaico (com ou sem baterias)
   Solar térmico para AQS

> MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS
- TIM III (Técnico de Instalação e Manutenção de Edifícios)
- TREIE (Técnico Responsável pela Exploração de Instalações Eléctricas)

Serviços



Comercialização de pontos de carregamento para veículos 
elétricos no espaço Público e Privado. A Image4all    
participa de forma competitiva neste mercado como OPC 
(Operador de Pontos de Carregamento), sob a licença nº34, 
estando capacitada para instalar, explorar e manter 
equipamentos em qualquer ponto do país ligados ou não        
à rede da Mobi.e.

Serviços



Numa lógica de complementaridade, temos vindo a desenvolver 
as matérias que dizem respeito à gestão, qualidade             

e segurança da água de consumo. A importância do PSA -    
Plano de Segurança da Água, em todas as instalações onde   

há consumo público de água é uma obrigação legal              
e fundamental à oferta de um serviço de qualidade.
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