A EMPRESA
2013

Fundada em 2013 e, sempre com o objetivo de fazer
face às necessidades dos seus clientes, a Barcelenergia
tem evoluído ao longo dos anos sempre com uma aposta
forte na formação da sua equipa técnica e na capacidade
de resposta aos seus clientes.

2015

Em 2015 é alargado o leque de serviços com a criação
do departamento de projetos.

2018

Mais tarde, no ano de 2018, deu-se início a testes e
ensaios de redes estruturadas de telecomunicações,
análise termográfica de quadros e máquinas e análise de
redes elétricas, como complemento ao departamento de
projetos.

2019

Com o objetivo claro de caminhar de encontro à
evolução do mercado, a Barcelenergia presta serviços de
pichelaria desde 2019.

FAZER BEM, SEMPRE!
WWW.BARCELENERGIA.PT

SERVIÇOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TELECOMUNICAÇÕES

DETEÇÃO E SEGURANÇA

Diversos tipos de instalações elétricas,
desde a simples habitação até à
instalação industrial mais complexa.

Redes estruturadas de telecomunicações, fibra-ótica e de cobre para
transmissões de voz, vídeo e dados.

Instalação e configuração de sistemas
de deteção de intrusão, deteção de
incêndios e videovigilância (cctv).

PICHELARIA

PROJETOS

TESTES E ENSAIOS

Implementação de redes de distribuição de água, de esgotos, de águas
pluviais e instalação de painéis solares
térmicos.

Dimensionamento e execução de projetos para licenciamento e/ou execução de projetos elétricos, telecomunicações, redes de gás, entre outros.

Medições de redes de par de cobre, de
sinal de tv e fibra ótica. Análise termográfica de quadros elétricos, máquinas
e análise de redes elétricas.

OBRAS
PRINCIPAIS
REFERÊNCIAS:
• PEDROSA & RODRIGUES (BARCELOS)
• INBARCELOS HOSTEL (BARCELOS)
• STEAMPOWER (VILA DO CONDE)
• QUINTA & SANTOS (BARCELOS)
• TIMEOUT (BARCELOS / PORTO)
• WALK CLOTHES (BARCELOS)
• APPAREL (PONTE DE LIMA)
• BEL PIATTO (BARCELOS)
• BESTAUDIO (BARCELOS)
• RIOPELE (FAMALICÃO)
• MORGAN (BARCELOS)
• JADIFEX (BARCELOS)
• RATATUI (BARCELOS)

PROJETOS
Além de instalador, a Barcelenergia dispõe ainda de departamento próprio de projetos para
dimensionamento e execução de projetos para licenciamento e/ou execução de projetos elétricos,
telecomunicações, redes de gás, entre outros.

Barcelenergia - Engenharia & Construção
Rua da Pena de Baixo nº 115
4755 - 225 Gamil – Barcelos
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