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Lições aprendidas
-A otimização do consumo de energia apresenta um duplo desafio: os
investimentos elevados e a morosa mudança de comportamentos. A definição de
objetivos, a sistemática monitorização e comunicação são fundamentais para
ultrapassar estes dois desafios.
-A comunicação dos consumos e as vantagens inerentes à eficiência energética
permitem o envolvimento de todos os colaboradores no projeto.

NOVO BANCO
O NOVO BANCO foi criado em 4 de agosto de 2014 após a medida de resolução aplicada ao BES.
O capital social do NOVO BANCO, que totaliza 4,9M Eur, está totalmente subscrito pelo Fundo de
Resolução, em linha com a regulação da CE.
Sendo uma instituição de referência no setor financeiro português, reconhecida pelos elevados
padrões de qualidade de serviço e dinâmica comercial com que serve os clientes, atua em todas
as áreas de prestação de serviços financeiros - banca de particulares, de empresas e de
investimento, gestão de ativos e seguros - assegurando uma ampla cobertura dos diferentes
clientes.
Em Portugal, o NOVO BANCO conta com uma rede de balcões e centros de empresa, sendo um
dos mais inovadores sistemas de banca eletrónica.

