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Portugal encontra-se numa posição privilegiada 
para ser pioneiro na diminuição da dependência 
energética em fontes de energia não renová-
veis. Com uma elevada exposição solar média 
anual, uma rede hidrográfica relativamente 
densa e o benefício de ventos atlânticos, o País 
tem um enorme potencial que pode e deve ser 
explorado, não só numa ótica de reduzir a 
dependência energética externa mas também 
do ponto de vista ambiental.

Acreditamos que apostar na eficiência energéti-
ca e nas energias renováveis é apostar no 
futuro, contribuindo para a sustentabilidade do 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, obtendo 
benefícios económicos claros, quer seja pela via 
da redução da fatura energética ou pela obten-
ção de uma fonte de rendimento adicional.

É com este objetivo que a SunEnergy coloca ao 
alcance de particulares e empresas a participa-
ção ativa na construção de um futuro energéti-
co mais equilibrado e sustentável do ponto de 
vista ambiental, através da adoção de modelos 
energéticos que respeitam o meio ambiente e que 
satisfazem as necessidades presentes, sem com-
prometer as futuras.

Depende de si participar na construção deste 
novo mundo. Faça uma aposta na Sunenergy e 
dê energia ao seu futuro!

LIGUE-SE 
AO SOL
LIGUE-SE AO FUTURO



A SunEnergy é uma marca especializada na 
oferta a particulares e empresas de solu-
ções baseadas em energias renováveis 
com vários anos de experiência e suporta-
da numa rede de profissionais com um 
vasto know-how e comprometida com a 
satisfação dos seus clientes.
 
Com um modelo de atuação assente numa 
política de proximidade e na criação de 
uma relação de confiança, na SunEnergy 
procuramos responder às necessidades dos 
nossos clientes, projetando e instalando siste-
mas de produção de eletricidade e calor 
adaptadas às necessidades de cada cliente.
 
Através da implementação de sistemas 
energéticos limpos e eficientes para clima-
tização, produção de água quente e gera-

ção de eletricidade, contribuímos para um 
desenvolvimento sustentável, otimizando o 
consumo de recursos energéticos e melho-
rando o bem-estar das pessoas.
 
Na Sunenergy procuramos estar sempre na 
linha da frente ao nível tecnológico, através 
da colaboração ativa com fornecedores de 
referência em todo o mundo, garantindo 
desta forma a oferta de soluções que cum-
prem com os mais rigorosos padrões de 
qualidade e que nos permitem acrescentar 
valor aos nossos projetos.
 
Com a experiência adquirida ao longo de 
vários anos de trabalho, a qual se reflete no 
rigor colocado em cada um  dos projetos que 
fazem parte do nosso portefólio, acreditamos 
que a SunEnergy irá merecer a sua confiança!

QUEM
SOMOS



MERCADO EM CRESCIMENTO
À medida que os preços do petróleo e do 
gás aumentam, aumenta a necessidade de 
encontrar alternativas capazes de reduzir a 
nossa dependência em relação a estas 
fontes, até porque, mais cedo ou mais 
tarde, elas esgotar-se-ão. Esses combustí-
veis fósseis, cada vez mais caros, produzem 
emissões que podem ter consequências 
catastróficas para o meio ambiente e para 
a vida futura no nosso planeta.

PUBLICIDADE
São poucos os setores que gozam da 
mesma atenção ao nível mediático. Este 
facto traduz-se numa enorme cobertura 
informativa das questões relacionadas com 
a eficiência energética e da protecção do 
meio ambiente.

INVESTIMENTO REDUZIDO
A partir de 20.000 euros (+ IVA), tem a 
oportunidade de se dedicar a este negócio 
de enorme potencial.

ESTRUTURA REDUZIDA
O suporte e apoio que a SunEnergy oferece 
aos seus franchisados (formação comercial 
e técnica, serviços de engenharia e de 
marketing, estudos de produto, etc.) permi-
te-lhes desenvolver a sua actividade 
através de uma reduzida estrutura comer-
cial e administrativa.

ELEVADA RENTABILIDADE
O franchisado SunEnergy pode recuperar o 
seu investimento num prazo médio de 12 
meses e desfrutar de resultados de explora-
ção positivos desde o início da sua actividade.

SEM CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
ESPECÍFICOS
A Sunenergy encarrega-se da formação 
inicial e contínua de todos os profissionais 
que fazem parte da Rede.

RAZÕES
PARA INVESTIR



CUSTO 
DA FRANQUIA

DIREITO DE ENTRADA

DIREITO DE ZONA

VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.000 € (+IVA)

00.00 € (Promoção válida até 30 junho 2022)

5.000 € (+IVA)

5 anos

00.00 € (Promoção válida até 30 junho 2022)

Renováveis

CADA 50.000 Habitantes (MIN. 100.000 Hab.)

Se optar por adquirir os direitos para uma zona exclusiva de maior dimensão populacio-
nal e territorial, poderá haver necessidade de abrir mais do que uma delegação.

ROYALTIES


