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UM PARCEIRO LOCAL EM ENERGIAS RENOVÁVEIS

A SEM IR, Associada da AGEIRA desde Agosto de 2022, é uma empresa de Engenharia e

Manutenção Industrial e Residencial, baseada em Aveiras de Cima, constituída por

profissionais qualificados e de elevada experiência, conhecimento e formação. Fomos falar com

os seus fundadores para saber que vantagens podem aportar aos nossos Associados AGEIRA.

Há duas grandes vantagens para si: a proximidade da operação ao concelho de Alenquer e

limítrofes, e o protocolo com a AGEIRA que garante condições mais favoráveis aos Associados

no acesso aos seus serviços.

Os fundadores deste projeto salientam estas competências:

"1. Desenvolvemos o projeto, 2. Instalamos, 3. Mantemos, 4. Garantimos, 5. Monitorizamos, 6.

Seguramos & 7. Prestamos aconselhamento financeiro. Tudo num único parceiro, perto de si."

A SEM IR também fornece serviços de Instalação de Baterias em Regime de Autoconsumo;

Mobilidade Elétrica; Consultoria; Monitorização; Desenvolvimento de Projetos; e Manutenção.

Quais as vantagens de trabalhar com
a SEM IR?
"Com 15 anos de atividade, a SEM IR

compromete-se a fornecer serviços de alta

qualidade, tendo sempre em conta a

responsabilidade e sustentabilidade

ambiental, bem como o recurso aos melhores

produtos (de fabricantes Europeus). Ao longo

do seu crescimento, a SEM IR tornou-se uma

referência Regional em energias renováveis,

destacando-se nos projetos de Centrais

Fotovoltaicas, Solar Térmico, Cimatização

com Bombas de Calor e Piso Radiante."

- José Eduardo Pereira, Co-Fundador da

SEM IR
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O crescimento da SEM IR baseia-se na inovação e na capacidade dos seus Recursos Humanos.

Conheça a Equipa aqui.

EQUIPA SEM IR

Quer saber mais sobre as condições especiais a que pode ter acesso na aquisição de

Energias Renováveis? Fale connosco.

DIRECTÓRIO DE ASSOCIADOS.

CONHEÇA OS NOSSOS ASSOCIADOS!

Quer fazer parte deste promissor Directório?
Torne-se Associado da AGEIRA!
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CONTACTAR A SEM IR

CONTACTAR AGEIRA
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