




A excelência ao serviço
do cliente

A ENGIMAGNE

A ENGIMAGNE é uma resposta de excelência para as necessidades 
de empresas, instituições e particulares em tecnologias e soluções de 
engenharia, energia e domótica.

Inserida num grupo internacional com forte crescimento possui uma 
solidez e credibilidade difícil de igualar no mercado. 

Parceria win-win 
A qualidade de serviço que prestamos aos nossos clientes é o 
nosso principal factor diferenciador e expressão máxima das nossas 
competências.

Encarando o cliente como o nosso activo mais importante, pautamos 
toda a actividade numa lógica de evolução sustentada que nos 
permite apresentar as soluções mais modernas, mais inovadoras e 
melhor ajustadas às suas necessidades. 

Grupo ES-H 
O Grupo ES-H é um grupo internacional composto por 3 empresas 
complementares com actuação em Portugal, Holanda e no Brasil. 
Trabalhar com diferentes mercados permite ao Grupo ES-H um maior 
acesso a parceiros globais importantes, assim como manter-se na 
vanguarda dos últimos desenvolvimentos do sector e inovações a 
nível mundial.



A ENGIMAGNE dispõe de um serviço de 
assistência a clientes disponível 24 horas por 
dia. Para tal, contamos com equipas altamente 
especializadas e com profundos conhecimentos 
técnicos de forma a garantir uma resolução eficaz 
a qualquer questão que possa surgir.

A qualquer hora ligue 913 616 929 e estaremos 
lá para o ajudar. É nosso objectivo responder às 
solicitações da melhor forma e no menor prazo 
de execução possível.

Assistência 24 horas
PME Excelência
desde 2009

À semelhança de anos anteriores, a ENGIMAGNE 
foi mais uma vez distinguida com o Estatuto 
PME Excelência. Nos últimos anos, a atribuição 
consecutiva deste prémio vem corroborar a 
solidez, dinamismo e inovação já amplamente 
reconhecidos pelos nossos clientes e parceiros.

O Estatuto de PME Excelência foi criado pelo 
IAPMEI com o objectivo de sinalizar, através 
de um instrumento de reputação, o mérito de 
pequenas e médias empresas com perfis de 
desempenho superiores.

A selecção das PME Excelência é feita 
anualmente, e distingue as empresas, que nos 
vários sectores de actividade apresentaram os 
melhores resultados económico-financeiros e de 
gestão.

913 616 92924
HORAS



Factores de diferenciação

Inovação e 
Diferenciação

Na ENGIMAGNE estamos constantemente 
na linha da frente, com acesso aos últimos 
desenvolvimentos tecnológicos em todo o 
mundo. 

Este é um facto essencial para poder apresentar 
aos clientes inovações mundiais que 
efectivamente aportam diferenciação.

Qualidade com 
Competitividade

Damos resposta quer ao factor preço, quer ao 
factor qualidade. 

Quando é necessário encontrar soluções 
competitivas a ENGIMAGNE tem capacidade para 
apresentar uma extraordinária relação qualidade-
-preço. Quando o que se procura é o state-of-the-
-art garantimos a melhor solução a nível mundial.

Serviço ao Cliente

Tão importante como a qualidade dos produtos, 
a qualidade do serviço é fundamental para a 
obtenção dos melhores resultados. 

Apostamos na total satisfação do cliente através 
de um elevado nível de profissionalismo, serviços 
de valor acrescentado, compreensão das suas 
necessidades e exigências.

Solidez e Confiança

A solidez da ENGIMAGNE é representativa da 
estabilidade e da expressão positiva da actividade 
da empresa no mercado que nos tem permitido 
acrescentar valor e continuar a crescer e ganhar a 
longo prazo.

Este vigor e robustez têm sido também factores 
determinantes na obtenção do Estatuto PME 
Excelência por vários anos consecutivos.



Ao estar inserida num grupo internacional, 
a ENGIMAGNE granjeia de uma mais-valia 
importante nas relações com o mercado global. 

Está presente em vários países, como Portugal, 
Holanda e Brasil, sendo este último a mais recente 
aposta da ENGIMAGNE ao nível de expansão. 
O constante desenvolvimento deste país nos 
últimos tempos permite antever que será uma 
aposta vencedora.

Forte crescimento internacional
MERCADOS



Independentemente da dimensão ou natureza, o 
nosso cliente é o nosso maior trunfo. Na ENGIMAGNE 
possuímos soluções ajustadas para empresas, 
instituições assim como específicas para o cliente 
particular.

Apostamos na sua total satisfação disponibilizando 
produtos de excelência através de um serviço 
profissional, personalizado e que marca pela 
diferença.

CLIENTES

O cliente em primeiro lugar

PARCEIROS

Ampla e notável 
rede de parceiros
Contamos com uma rede de parceiros e 
fornecedores a nível mundial que nos permitem 
dar resposta a qualquer solicitação de forma 
rápida e eficaz. 

Temos acesso aos melhores produtos, soluções 
testadas com sucesso e às mais recentes 
tecnologias para proporcionar o melhor a cada 
cliente.

Empresas e instituições

Clientes particulares



Serviços de valor acrescentado
A ENGIMAGNE dispõe de um conjunto alargado de serviços que se integram perfeitamente às necessidades 
de particulares ou empresas de qualquer ramo de actividade ou dimensão. O leque alargado de serviço 
constitui uma mais-valia que, quando agregado ao elevado grau de especialização dos nossos profissionais se 
transforma numa extraordinária vantagem competitiva.

Temos o know-how e os recursos para propor e implementar soluções altamente inovadoras e 
diferenciadoras. Ponha-nos à prova.

Instalações Eléctricas

Ao contar com profissionais experientes 
e qualificados garantimos que o único 
limite ao que podemos fazer é a 
imaginação. 

Dispomos de uma elevada experiência 
na instalação dos mais variados sistemas 
ligados às diferentes vertentes das 
energias renováveis.

Os nossos conhecimentos e experiência 
internacional abrangem as mais diversas 
áreas da Automação e Domótica para 
uso doméstico ou empresarial. 

Auxiliamos os nossos clientes na 
instalação e manutenção de sistemas 
de segurança preventiva e de protecção 
contras as mais variadas ameaças.

Automação e Domótica Segurança

Energias Renováveis



Apresentamos as soluções mais 
adequadas e com melhor desempenho 
em termos energéticos sem qualquer 
tipo de prejuízo no que diz respeito ao 
conforto.

Estamos constantemente na vanguarda 
da tecnologia para garantir os 
resultados mais eficazes e um elevado 
nível de satisfação do cliente. 

Climatização Telecomunicações

O facto de não ser algo visível não 
significa que este tipo de serviços seja 
de menor importância. É preferível fazer 
bem para não ter que refazer depois.

Os serviços de assistência e manutenção 
ENGIMAGNE englobam um conjunto de 
actividades diversas, executadas de forma 
a garantir uma melhor performance e 
durabilidade de produtos e sistemas.

Canalização Assistência e Manutenção



Enorme 
variedade de 
produtos e 
serviços de 
excelência

Acesso a 
soluções 
testadas com 
sucesso e às 
mais recentes 
tecnologias



Inovação, 
tecnologia, 
qualidade e 
desempenho

Contacte-nos 
e solicite um 
orçamento 
sem 
compromisso



Trabalhamos em estreita relação com os nossos clientes para 
garantir a melhor eficácia, adaptabilidade, segurança, qualidade, 
performance e gestão de custos no desenvolvimento dos 
trabalhos.

Grande variedade de produtos e serviços para particulares, 
empresas, indústria e instituições que respondem aos mais 
exigentes requisitos de inovação, conforto, tecnologia, consumo 
energético e fiabilidade. 

Se existe, nós temos. Contacte-nos e, em conjunto, poderemos 
encontrar as soluções mais adequadas às necessidades e 
possibilidades.

A EXCELÊNCIA AO
SERVIÇO DO CLIENTE

Contacte-nos
+351 278 729 859            geral@es-h.com



CLIMATIZAÇÃO TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

SEGURANÇAAUTOMAÇÃO
E DOMÓTICA

ASSISTÊNCIA E
MANUTENÇÃO

CANALIZAÇÃO

Estudos e instalações eléctricas residenciais,  
comerciais e industriais

Redes de ar comprimido e vácuo

Infra-estruturas de telecomunicações

Instalações mecânicas e electromecânicas

Redes de distribuição e instalações de gás

Redes em cobre, fibra óptica, cabos coaxiais, bastidores

Sistemas de produção e distribuição de energia

Instalação de quadros eléctricos, sistemas de 
iluminação interior e exterior

Canalização de águas potáveis frias e quentes, águas 
pluviais, sistemas de rega

Sistemas e equipamentos para energia solar

Soluções de climatização: recuperadores de 
calor, acumuladores, ar condicionado, ventilação, 
aquecimento central

Sistemas de segurança e vigilância: CCTV, 
Videovigilância, Intercomunicadores, Controlo de 
Acessos

Projectos e instalações AVAC

Análise de eficiência energética

Serviços de engenharia electrotécnica

Soluções de segurança e alarmes

Sistemas térmicos

Energia solar térmica

Painéis solares fotovoltaicos

Piso radiante

Pichelaria

Caldeiras a gás, electricidade, pellets

Integração de sistemas

Montagem de todo o tipo de actuadores, sensores e 
automatismos para portas e portões

Controlo remoto de aparelhos eléctricos 

Sistemas de detecção e protecção contra incêndios

Sistemas de detecção de gases

Sistemas de detecção de inundação

Gestão Centralizada

Desenfumagem

Monitorização de consumos eléctricos

Bombas de calor

Dissipadores térmicos

Sistemas de cablagem estruturada

Saneamento

Sistemas de aspiração central

Assistência técnica, manutenção a contrato e 
telemanutenção

Um universo de soluções



Aquecimento

Aquecimento

Iluminação

Gás canalizado

Ar condicionado Refrigeração AVAC

Água

Pichelaria

Saneamento

Redes

Canalização

Quadros eléctricos Instalações

Climatização

Caldeiras

Electricidade

Recuperadores

Piso radiante



Automatismos

Domótica Gestão central Controlo remoto

Telecomunicações Cablagens Bastidores

Electricidade

Sistemas sanitários Canalização

Baixa tensão Manutenção

Protecção e Detecção Rede eléctrica

Controlo de acessos Electricidade

Alarmes

RenováveisInfra-estruturas Instalações Energia Painéis solares

Segurança Sensores



Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 19
5430-409 Valpaços - Portugal

+351 278 729 859
geral@es-h.com

www.es-h.com

913 616 92924
HORAS


