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CERTIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA
ENERGY PERFORMANCE 
CERTIFICATION



CERTIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA

Somos uma empresa especializada na prestação de serviços imobiliários, um desses serviços 
é a Certificação Energética, com o qual temos experiência e um número considerável de certificados emitidos 
ao longo dos últimos anos. Connosco pode contar com:
• Uma equipa motivada e especializada em certificação energética;
• Uma empresa c/ experiência e focada no compromisso com o cliente;
• Um serviço de certificação que visa de forma clara a eficiência energética;
• Um relatório c/ medidas de melhoria do conforto e utilização;
• O desenvolvimento de soluções de promoção e poupança energética.

Estamos empenhados em contribuir para uma sociedade mais sustentável bem como para o conforto térmico, redução de 
consumos energéticos e melhoria da qualidade do ar interior (saúde dos seus ocupantes).

We are a company specialized in providing real estate services, one of these services is Energy Performance Certification, with which we 
have experience and a considerable number of certificates already issued over the past years. With us you can count on:
• A motiveted team and especilized in energy performance certification;
• A company with experience and focused on customer commitment;
• A certification service that clearly aims at the energy efficiency of the property;
• A report with measures to improve the comfort and use of the property;
• The development energy saving and promotion solutions.

We are committed to contributing to a more sustainable society as well as to thermal comfort, reduction of energy consumption and 
improvement of indoor air quality (health of its occupants).
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QUEM SOMOS
WHO WE ARE



O QUE FAZEMOS
WHAT WE DO

MORADIAS / HOMES

ESCRITÓRIOS / OFFICES

C. COMERCIAIS / SHOPPING CENTERS

HOTÉIS / HOTELS

LOJAS / STORES

LARES / NURSING HOMES

APARTAMENTOS / APARTMENTS

ARMAZÉNS / WAREHOUSES

HOSPITAIS / HOSPITALS



PRAZOS 
Somos focados no cliente garantindo a mais eficiente resposta, isto 
constitui uma vantagem competitiva valorizada pelo mercado.

ATENÇÃO AO CLIENTE
Dedicamos ao cliente atenção personalizada, prestando esclarecimentos 
e informação sobre qualquer aspeto do nosso trabalho.

QUALIDADE DO CERTIFICADO ERNERGÉTICO
Emitimos certificados acompanhados de um relatório técnico do imóvel.

CONTROLO E VALIDAÇÃO
Asseguramos o rigor técnico e a homogeneidade de critérios, os 
certificados são verificados, revistos e validados.

FORMAÇÃO E RECURSOS
Asseguramos a formação dos colaboradores e os recursos necessários, 
assim garantimos os procedimentos e rigor técnico necessário.

DEADLINES
We are focused on the customer ensuring the most efficient 
response, this is a competitive advantage valued by the market.

CUSTOMER SERVICE
We provide personalized attention to the customer, providing 
clarification and information on any aspect about our work.

QUALITY OF THE ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION
We issue certificates accompanied by a technical report of the 
property.

CONTROL AND VALIDATION
We ensure technical rigor and homogeneity of criteria, certificates 
are verified, reviewed and validated.

TRAINING AND RESOURCES
We ensure the training of employees and the necessary resources, 
in order to guarantee the necessary procedures and technical rigor.

COMO FAZEMOS
HOW WE DO

O SEU IMÓVEL CERTIFICADO 
POR ESPECIALISTAS



ONDE FAZEMOS
WHERE WE DO

Oferecemos uma cobertura de âmbito nacional que permite 
um serviço eficiente, através de peritos locais, qualificados 
e experientes em certificação energética. Com esta equipa 
garantimos rigor técnico e rapidez nos prazos de entrega.

We offer a national cover, that permits a efficient service 
by local experts, qualified and experients in energy 
performance certification. With this team we garantee 
technical rigor and fast delivery times.

PORTO
BRAGA
VIANA DO CASTELO 
VILA REAL
BRAGANÇA 
AVEIRO
COIMBRA
LEIRIA
VISEU

PERITOS POR REGIÃO
EXPERTS BY REGION

SANTARÉM
LISBOA 
ÉVORA
BEJA
SETÚBAL
ALGARVE
GUARDA
CASTELO BRANCO 
PORTALEGRE



structurevalue.com

Rua Sá da Bandeira 651, 3º
4000-437 Porto-Portugal
T.: +351 222 084 174
info@structurevalue.com

STRUCTURE VALUE 
Sociedade de Consultoria e Avaliação de Activos, Lda. 


