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PUBLITURIS JANEIRO
A primeira edição do ano d
Publituris Hotelaria aprese
como é já habitual, um
especial sobre as abertura
remodelações na hotelaria
nacional. O cre...

EDIÇÕES DIGITAIS

MAIS LIDAS

PUBLITURIS VAI PREMIAR O TURISMO
NO DIA 21 DE MARÇO NO PAVILHÃO D
PORTUGAL

MOBILE FIRST INDEXING – O SEU HOT
ESTÁ PRONTO?

EXPONOR APRESENTA NOVA FEIRA DE
DECORAÇÃO E DESIGN

PORTO E NORTE FOI O DESTINO
TURÍSTICO QUE MAIS CRESCEU NO AN
PASSADO EM PORTUGAL

Através da implementação de sistemas energéticos limpos e eficientes para climatização,
produção de água quente e geração de eletricidade com recurso a painéis solares
fotovoltaicos, a SunEnergy apresenta várias soluções para particulares e empresas,
nomeadamente hotéis.

O cinco estrelas Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, é um dos clientes da marca que
vai instalar  uma Unidade de Produção em Autoconsumo constituída por 360 painéis
solares fotovoltaicos de 280W para produção de energia elétrica a partir do sol que será
integralmente consumida pela unidade. Desta forma, o hotel vai   produzir mais de 150 mil
kWh de energia anulamnete e evitar a emissão de 80 toneladas de CO2 bem como poupar
mais de 20 mil euros em energia.

“Cada vez mais empresas e instituições aderem às vantagens das Unidades de Produção
em Autoconsumo, que permitem, independentemente da sua dimensão ou área de
atividade, aproveitar o sol que, em Portugal, aparece grande parte do ano, e usar a energia
solar para a transformar em energia elétrica, permitindo uma maior independência
financeira, poupanças económicas e comportamentos ambientalmente responsáveis. Esta
solução permite produzir energia durante o dia, altura em que a energia é mais cara” refere
Carlos Morais, responsável SunEnergy pelo projeto.

SUNENERGY OFERECE SOLUÇÕES DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS PARA HOTELARIA
Por Publituris Hotelaria a 6 de Fevereiro de 2019 as 11:45
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HOTELARIA PREMIUM

NINI ANDRADE SILVA: “OS HOTÉIS
SÃO PORTAS PARA O PAÍS”
A 'storyteller' da decoração fala-nos sobre os
seus projetos hoteleiros que contam histórias
e também sobre a sua visão...

BRASIL E MARROCOS SÃO AS
PRINCIPAIS APOSTAS DOS GRUPOS
PORTUGUESES LÁ FORA
O Grupo Pestana e o Grupo Vila Galé lideram
a abertura de novas unidades fora de terras
lusas.

HOTEL MUNDIAL CELEBRA 60 ANOS
DE HISTÓRIAS E ESTRATÉGIAS
O Hotel Mundial faz um balanço das últimas
seis décadas e revela os planos para o futuro.
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