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1- Objeto e alcance 

Num contexto social, político e ambiental como é o que vivemos na atualidade, a 

utilização responsável dos recursos e a obtenção de soluções adequadas à escassez 

dos mesmos, representa um fator fundamental para o posicionamento geoestratégico 

presente e futuro das economias locais, regionais e nacionais. 

Nesta linha e tendo em consideração que a dependência energética derivada dos 

combustíveis fósseis tem sido e será um fator fundamental para a competitividade das 

economias tradicionais, desde a administração pública galega, tem-se desenvolvido 

este estudo com o propósito de: 

• Estabelecer um diagnóstico do tecido empresarial ligado à eficiência energética 

na Eurorregião Galiza-Norte de Portugal. 

• Definir os objetivos estratégicos e as potencialidades do tecido empresarial na 

Galiza e no Norte de Portugal (Eurorregião) 

• Delimitar as linhas de atuação que permitam um maior desenvolvimento do 

setor da eficiência energética com o fim de eliminar os riscos provocados pela 

volatilidade dos preços e a produção dos combustíveis fósseis. 

Imagem 1: Passos para o desenvolvimento e criação d o sector da eficiência 

energética 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

No trabalho de campo prévio ao estudo, têm-se detetado e contactado um total de 

320 empresas vinculadas com a atividade da eficiência e diversificação energética, 

empresas que ou oferecem componentes ou produtos, ou oferecem serviços de e para 

a eficiência energética. 

 

Desenvolvimiento 
do setor 
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O tecido produtivo da eficiência e diversificação energética da Eurorregião está 

composto de pequenas empresas caracterizadas por desenvolver uma atividade muito 

heterogénea, mas transversal, desde a fabricação, venda, instalação e manutenção de 

componentes de eficiência energética (24,2 %), a construção eficiente (22,7 %), até a 

consultoria estratégica (18,8 %) e desenvolvimento de tecnologias para a eficiência 

(14,1 %). 

Imagem 2: Atividade eficiência energética por regiã o 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

• Na Galiza  a percentagem mais elevada dá-se em empresas que desenvolvem 

uma atividade de fabricação/ venda/ instalação/ manutenção e distrib uição , 

com 25,2 % seguida da construção eficiente com 23,4 % do total das 

empresas inquiridas no território. 

• Por sua vez, em Portugal a atividade que mais destaca é a consultoria 

estratégica para a eficiência energética, com um 38,1 % do total, seguida da 

construção eficiente e da fabricação/ venda/ instalação/ manutenção e 

distribuição , com 19 % respetivamente sobre o total das empresas inquiridas. 

 

Esta pequena empresa que adota a forma jurídica de sociedade limitada  (57% 

das empresas) dedicada a diferentes atividades relacionadas com a eficiência 

energética, é uma empresa jovem dado que o 30,5 % conta com uma antiguidade de 



 

 

7 

1 a 5 anos,  que emprega a menos de 10 trabalhadores  (51,6 %) e com uma 

faturação  média que não supera 50.000 €. 

Os produtos ou serviços  oferecidos por esta pequena empresa são 

fundamentalmente: iluminação (14,9 %), software de gestão energética (13,3 %), 

aquecimento/ climatização  (12,9 %), instalações elétricas  eficientes (12,9 %), 

caldeiras eco eficientes  (12,5 %), aparelhos elétricos/ eletrônicos  (9,3 %) e 

consultoria/ auditoria  para a eficiência energética (8,5 %). 

As empresas da Eurorregião dedicadas à eficiência e diversificação energética 

concentram a sua clientela no mercado regional  (39,1 %), e só o 6,3 % têm a 

atividade internacionalizada , sendo os países europeus e latino-americanos os 

destinos escolhidos pelas empresas que vem um nicho de mercado na atividade de 

gestão da eficiência energética. 

Como indicadores da competitividade das empresas , o investimento em I+D+i, a 

detenção de patentes, a internacionalização e a criação de alianças estratégicas 

oferecem os seguintes dados do tecido produtivo analisado: 

• Um 35,9 % investe ou desenvolve ações de inovação e 

desenvolvimento , mas esta despesa não supera os 10.000 € anuais 

(18,8%). 

• Apenas 4% das empresas possui alguma patente . 

• A internacionalização  da atividade é realizada por 16,4% das empresas. 

• A colaboração entre empresas na criação de alianças estratégicas  está 

presente em 34,4 % do tecido empresarial.  

Destaca a criação dos Cluster com entidades de defesa dos interesses 

empresariais e desde onde partem muitas das associações entre empresas para 

colaborar. 

Com este panorama empresarial, partimos de uma atividade heterogênea 

composta por pequenas empresas que são mais ou menos competitivas no mercado, 

mas que precisam de uma estruturação setorial  ou da construção dum setor que 

aglutine a todas essas atividades que compõem a eficiência e diversificação 

energética. 

Para a criação do setor de eficiência e diversificação energética é necessário criar 

uma entidade que lidere a atividade e defenda os interesses e que desenvolva um 
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plano de ação baseado nos seguintes indicadores básicos para o desenvolvimento da 

atividade: 

• Difusão da atividade e do tecido produtivo com o potencial de atividades 

propostas. 

• Sensibilização em questões de eficiência energética tanto no mercado 

empresarial quanto no doméstico. 

• Manter relações institucionais para a defesa dos interesses do setor, 

sobretudo em questões de incentivos económicos, ajudas e subvenções. 

• Participar na regulação normativa do setor. 

• Proporcionar formação e informação ao tecido empresarial sobre novas 

tecnologias aplicadas à atividade. 

• Apoio e assessoramento às empresas do setor em questões de 

internacionalização, ajudas/ subvenções, melhorias fiscais, etc. 

A continuação, no estudo reflete-se mais pormenorizadamente a 

caracterização do tecido empresarial localizado na Eurorregião e dedicado à eficiência 

e diversificação energética, assim como as tendências e mudanças para a sua 

evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- PRINCIPAIS DADOS MACROECONÓMICOS 
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2- Principais dados macroeconómicos  

 Tanto as quatro províncias galegas (A Corunha, Lugo, Ourense e 

Pontevedra) como a Região Norte de Portugal (Área Minho-Lima, Cávado, Ave, 

Grande-Porto, Tâmega, Douro e Alto Trás Os Montes) compartem desde a adesão à 

EU no ano 1986 toda uma série de características similares ligadas ao seu 

desenvolvimento económico e social. 

Imagem 3: Mapa da Eurorregião, Galiza- Norte de Por tugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O PIB per capita inferior a 90% da média da EU para Galiza e o 75% para 

Portugal, situam às duas regiões como beneficiárias das ações da EU para o 

desenvolvimento, ações que se tem refletido em toda uma série de políticas 

encaminhadas à melhoria da Eurorregião promovendo de forma prática: 

• A coesão com o resto dos territórios da EU. 

• A cooperação territorial. 

• As iniciativas de emprego para os jovens. 

• As infraestruturas adequadas para uma maior integração da região no contexto 

mercantil europeu e internacional. 
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Para realizar estes objetivos caminhamos cara à especialização inteligente da 

região tendo em consideração todos aqueles eixos fundamentais das políticas 

europeias mais recentes: 

• A redução do desemprego dos jovens (um problema que afeta às duas regiões 

notavelmente) 

• O cumprimento das leis meio-ambientais que supõem um desenvolvimento 

sustentado e sustentável cara a um futuro mais imediato. 

Por tanto, definem-se uma série de fatores de desenvolvimento focalizados na 

inovação e na investigação como pilar da melhoria da competitividade, o incentivo ao 

empreendedorismo como forma de reforçar o setor produtivo no que as PMES 

constituem a coluna vertebral da economia agrupando ao 99% das empresas da EU e 

a redução das emissões contaminantes de carbono através de modelos de conduta 

mais eficientes e ambientalmente sustentáveis. 

É por isto que o estudo pretende proporcionar, neste último sentido, uma visão do 

tecido empresarial ligado à eficiência e diversificação energética como atividade de 

desenvolvimento da Eurorregião. 

Proporciona-se a continuação um perfil do modelo empresarial que atua dentro da 

atividade de eficiência e diversificação energética na Eurorregião, tendo em conta os 

seguintes dados: 

- Número de empresas detetadas. 

- Tamanho das empresas: 

o Número de empregados 

o Faturação 

o Oferta produtiva ou de serviços 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

2.1 Número de empresas  

Na fase de investigação do mercado da eficiência e diversificação energética que 

atua na Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, tem-se detetado um total de 319 

empresas que ou oferecem componentes e produtos finais ou são empresas que 

oferecem serviços de eficiência energética, todos encaminhados à poupança 

energética do mercado ao que se dirigem. 

Destas 319 empresas, 199 estão nas quatro províncias galegas e 120 na área 

Norte de Portugal: 

Imagem 4: Eficiência Energética Empresas Eurorregiã o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

 

Cada uma das empresas colaborou com o objetivo de caracterizar ao tecido 
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empresarial que oferece produtos ou serviços de eficiência energética e de obter os 

seguintes dados: 

• Características estruturais. 

• Oferta produtiva. 

• Processos produtivos  

• Fatores de competitividade. 

• Capacidades de melhoria 

Como resultado desse trabalho de sondagem de cada uma destas companhias 

identificadas, tem-se identificado um conjunto de 128 empresas das que são obtidos 

os dados para a caracterização da atividade no território da Eurorregião. 

A continuação mostram-se os dados obtidos e recolhidos mediante um 

questionário das 128 empresas, no que são recolhidas as principais características 

que permitem apresentar uma imagem do tecido produtivo existente. 
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Tabela 1: Grandes empresas identificadas para o des envolvimento do estudo de eficiência energética e d iversificação na Eurorregião 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

AGROAMB PRODALT Galicia Recolha de resíduos não perigosos 3811 Sociedade de responsabilidade limitada 5.400.000 €  10-50 Trabalhadores 2001

AHEN Galicia Instalações Eléctricas 4321 Autônomo Ns/Nc Part icular 2014

Ahorro energét ico Enertra, S.L. Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 450.000 € <10 Trabalhadores 2010

ALTENERGY Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2005

ALVTEK SL Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 130.000 € <10 Trabalhadores 2009

AMBAR Seguridad y Energía S.L. Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc 50-250 Trabalhadores 2006

Antón  Gandoy Galicia Serviços de arquitetura 7111 Autônomo Ns/Nc Part icular 2003

Aplus Constructores Gallegos SLU Galicia Construção de edifícios residenciais 4121 30.000 € <10 Trabalhadores 2015

ARQUISOLUX CARBUTTI Galicia Intermediários de comércio de várias commodit ies 4619 Sociedade de responsabilidade limitada 100.000 € <10 Trabalhadores 2008

AUKOR AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL INDUSTRIAL, S.L.U.

Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 1.000.000 €  10-50 Trabalhadores 1998

AUXGASCA, S.L. Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 __ Ns/Nc <10 Trabalhadores __

BAHIA SOFTWARE SLU Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 3.409.352 € 50-250 Trabalhadores 1999

Baltasar Fernánde Márt inez Galicia Instalações Eléctricas 4321 Ns/Nc __ __

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

Bilega Energia S.L. Galicia Outras at ividades prof issionais, científ icas e técnicas 7490 Sociedade de responsabilidade limitada 100.000 € <10 Trabalhadores 2007

BIOMASA FORESTAL SL Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc  10-50 Trabalhadores 2010

CALEFACCIONES ARES S.L. Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade Anónima Ns/Nc <10 Trabalhadores __

Carrete Carballiño instalaciones, 
S.L.

Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 350.000 € <10 Trabalhadores 2006

Chaioso S.L. Galicia Recolha de resíduos perigosos 3812 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc Part icular 2006

Cinfo Contenidos Informat ivos 
Personalizados S.L.

Galicia Outras act ividades de edição 5819 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc __ __

CLIMATIZACIONES FERROLTERRA S.L. Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade de responsabilidade limitada 247.000 € <10 Trabalhadores 2012

Compost Galicia Galicia Tratamento e eliminação de resíduos não perigosos 3821 Sociedade de responsabilidade limitada 1.651.550 €  10-50 Trabalhadores 2005

COTERENA, S.L.U. Galicia Construção e reparação de embarcações 3511 Sociedade de responsabilidade limitada 11.970.000 €  10-50 Trabalhadores 1992

Die Gabinete Técnico Galicia Demolição e preparação do local 431 Sociedade de responsabilidade limitada 50.000 € <10 Trabalhadores 2008

Dimaco S. Coop. Gallega Galicia Fabricação de componentes eletrônicos 2611 Sociedade Cooperat iva 150.000 € <10 Trabalhadores __

EcoEnxenia Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Autônomo 30.000 € Part icular 2013

Eficiencia Energét ica de Galicia Galicia Produção de electricidade a part ir de outros t ipos 3519 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2010

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

EfiSmart  S.C. Galicia Serviços de engenharia 843 Sociedade Civil Ns/Nc <10 Trabalhadores 2014

EGH INGENIERIA E 
INSTALACIONES, S.L.

Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade de responsabilidade limitada 120.000 € <10 Trabalhadores 2010

ELECTRICIDAD JOSE ALFONSO 
MUÑIZ

Galicia Instalações Eléctricas 4321 Autônomo Ns/Nc Part icular 2003

ENERGAIA, S.L. Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade de responsabilidade limitada 400.000 € <10 Trabalhadores 2010

Enxine DEV S.C. Galicia Outras Tecnologias da informação e serviços relacionados 6209 Sociedad Civil Ns/Nc Part icular 2014

Equilatero desenvolvemento 
sost ible S.L.N.E.

Galicia Outras atividades profissionais, cient íf icas e técnicas 7490 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc __ __

ESELED CONSULTING, SL Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 500.000 € <10 Trabalhadores 2012

Esfera, Reformas y Diseño S.L. Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc Part icular 2003

ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL Galicia Outras actividades de consultoria de gestão 7022 Sociedade de responsabilidade limitada 500.000 €  10-50 Trabalhadores 2004

Exon Solut ions Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2011

FG2 ENERGY CONTROL Galicia Serviços de arquitetura 7111 Sociedade de responsabilidade limitada 37.807,90 <10 Trabalhadores 2012

Gaélica Solar Galicia Produção de electricidade a part ir de outros t ipos 3519 Sociedade de responsabilidade limitada 850.000 € <10 Trabalhadores 2004

GALAICONTROL Galicia Empresas de t rabalhos /  ensaios e análises técnicas
7112/  
7120

Sociedade de responsabilidade limitada 1.752.382 €  10-50 Trabalhadores 1987

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal

Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

GALISOL ENERXÍAS RENOVABLES Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2012

GALIVOLTAICA SLU Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2010

GESTCALOR SL Galicia Serviços de instalação 4671 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc __ __

GESTIÓN INTEGRAL DE 
PROYECTOS SETELUX S.L.

Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc __ __

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

INNOVATEGAL Galicia
Atividades de consultoria informát ica

6202 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2014

Inteco Ingenieria Avanzada S.L. Galicia Outras Tecnologias da informação e serviços relacionados 6209 Sociedade de responsabilidade limitada 600.000 €  10-50 Trabalhadores 2015

INTELENER Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade de responsabilidade limitada 20.000 € Part icular 2012

INXETEC Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedad Cooperativa Ns/Nc Part icular 2007

Ipedornes Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada 100.000 € <10 Trabalhadores 1989

Irradia consult ing solar Galicia Outras at ividades prof issionais, científ icas e técnicas 7490 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2002

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

Madera Plus Calidad Forestal Galicia
Serviços de engenharia e out ras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 40.000 € <10 Trabalhadores 2012

Manuel Pérez Representaciones Galicia Agentes especializados na venda de out ros produtos determinados 4618 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc Part icular 2002

Marine Instruments, S.A. Galicia
Fabricação de inst rumentos e aparelhos de medição, verif icação e 
navegação

2651 Sociedade Anónima 29.000.000 € 50-250 Trabalhadores 2003

Martín Romarís Galicia Serviços de arquitetura 7111 Autônomo 25.000 € Part icular 2005

MATERIA consultoría de edificación 
S.L.P.

Galicia Serviços de arquitetura 7111 Sociedade de responsabilidade limitada Profesional 36.000 € <10 Trabalhadores 2011

MICROPROJETS Galicia Serviços de arquitetura 7111 Autônomo Ns/Nc Part icular 2011

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

Pion medioambiente Galicia Out ras act ividades de apoio às empresas 8299 Sociedade de responsabilidade limitada 12.000 € <10 Trabalhadores 2010

PLEXUS Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc >250 Trabalhadores 2000

POLUX HISPANIA S.L.U. Galicia Fabricação de out ras máquinas de uso geral 2829 Sociedade de responsabilidade limitada Unipersal 185.000 € <10 Trabalhadores 2012

Portosolar Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada Unipersal 115.000 € <10 Trabalhadores 2005

Proimaxe Marketing e programación, 
S.L.

Galicia Canalização, aquecimento e ar condicionado 4322 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2007

PubliPanel Led Galicia Agências de publicidade 7311 Sociedade de responsabilidade limitada 25.000 € <10 Trabalhadores 2010

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

SICASOFT SOLUTIONS, S.L. Galicia Outras actividades de consultoria de gestão 7022 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2015

SICYME 2012, S.L.L. Galicia Instalações Eléctricas 4321 Sociedade de responsabilidade limitada 1.680.000 €  10-50 Trabalhadores 2012

Soltec Ingeneros S.L. Galicia
Serviços de engenharia e outras at ividades relacionadas com 
assessoria técnica

7112 Sociedade de responsabilidade limitada 1.000.000 €  10-50 Trabalhadores 2001

SONDEOS CHANQUEIRO Galicia Construção de pontes e túneis 4313 Sociedade de responsabilidade limitada 400.000 € <10 Trabalhadores 1998

SPACIA COSMICA S.L. Galicia Construção completa , reparação e manutenção de edifícios 5011 Sociedade de responsabilidade limitada 450.000 € <10 Trabalhadores 2008

Stout ic Comput ing Technologies 
S.L.

Galicia At ividades de consultoria informática 6202 Sociedade de responsabilidade limitada 60.000 € <10 Trabalhadores 2014

Suevia Nuevas Tecnologías Galicia Recolha de resíduos não perigosos 3811 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc Part icular 2009

Televes Galicia Fabricação de equipamentos de telecomunicações 2630 Sociedade Anónima Ns/Nc >250 Trabalhadores 1958

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

Valora Consultores de Gest ión, SL Galicia Outras act ividades de apoio às empresas 8299 Sociedade de responsabilidade limitada 2.082.856 €  10-50 Trabalhadores 2003

Versabot ics Technologies Galicia Robót ica industrial __ En proceso de constitución Ns/Nc <10 Trabalhadores 2015

VOLTFER Galicia
Construção de redes de f luidos /  Canalizações , aquecimento e ar 
condicionado

4321/ 
4322

Sociedade de responsabilidade limitada 372.000 € <10 Trabalhadores 2006

Alf redo.Ferraria-Instalações 
Especiais,Lda

Portugal Instalação e auditorias energéticas. 43210 Sociedade de responsabilidade limitad Ns/Nc <10 Trabalhadores 2002

Armadilha Solar - Arquitetura Portugal Act ividades de arquitectura 71110 Autônomo Ns/Nc Part icular 1999

Auditgreen Portugal Act ividades de engenharia e técnicas af ins 71120 Sociedade de responsabilidade limitada 70.000 € <10 Trabalhadores __

CLT Valubased Services Portugal __ __ Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2013

Curiosidades & Dicas Portugal
Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em 
estabelecimentos especializados

47420 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2000

Ecoinside Portugal Outras act ividades conexas à informatica 72900 Sociedade de responsabilidade limitad 45.000 € <10 Trabalhadores 2006

Enercom - Vasconcelos e Almeida 
Portugal Act ividades de engenharia e técnicas af ins 71120 Sociedade de responsabilidade limitad 350.000 € <10 Trabalhadores 2011

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Negócio Região Indústria
CNAE/C

AE
Forma Legal Faturamento

Nº de 
trabalhadores

Ano de Fundação

Microprocessador - Sistemas 
Digitais, S.A.

Portugal Instalação de máquinas e de equipamentos industriais 33200 Sociedade Anónima 5.500.000 €  10-50 Trabalhadores 1979

Nerjecta, Projectos Energét icos 
Lda.

Portugal Instalação de máquinas e de equipamentos industriais  33200 Sociedade de responsabilidade limitad Ns/Nc <10 Trabalhadores 2013

Nuno strothmann  & Ribeiro Portugal Actividades de engenharia e técnicas af ins 71120 Sociedade de responsabilidade limitad 1.200.000 €  10-50 Trabalhadores 2005

Part icular (f reelancer) Portugal
Climat ização de edif ícios, piscinas, consultoria, cert if icação 
energética, f iscalização de obras, etc.

1003 Autônomo 31.654 € Particular 2010

Resíduos do Nordeste EIM, S.A. Portugal Tratamento e eliminação de resíduos 38212 Negócio Intermunicipal 7.397.667 € <10 Trabalhadores 2002

SPPS-Projectos e Serviços de 
Engenharia, Lda

Portugal Actividades de engenharia e técnicas af ins 71120 Sociedade de responsabilidade limitada 5.000 € __ __

STEG Portugal  Outras act ividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 82990 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2009

STGEN Portugal Outras atividades  de consultoria para os negócios e a gestão 7022 Sociedade de responsabilidade limitada Ns/Nc <10 Trabalhadores 2010

Tecido empresarial Galicia-Norte de Portugal



 

 23 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas e bancos de dados de consulta (Ardán e SABI) 
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Sobre esta relação de empresas estão baseados os dados do estudo, refletindo 

com eles a realidade empresarial da área da eficiência energética no território campo 

de estudo. 

Partimos de variáveis que tem permitido caracterizar o tecido empresarial desde o 

ponto de vista estrutural, assim são analisados os seguintes indicadores: 

• Tamanho das empresas (nº de empregados, forma jurídica). 

• Área de atuação (classificação e descrição da atividade) 

• Oferta produtiva (classificação da atividade e região) 

• Perfil de empresa tipo (faturação, ano de criação). 

Além destes dados de estrutura empresarial, refletem-se outros dados sobre o 

negócio e competitividade empresarial como: 

• Principais clientes. 

• Principais produtos. 

• Investimento em I+D 

• Grado de desenvolvimento tecnológico. 

• Estratégias de colaboração e sinergias 

• Estratégias de internacionalização. 
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2.2 Estrutura empresarial Eurorregião:  

As políticas europeias para o tecido empresarial do território objeto deste estudo 

são baseadas na melhoria da competitividade das PMEs. Entre estas políticas convém 

destacar as seguintes:  

Imagem 5: Políticas UE para o tecido empresarial da s regiões transfronteiriças  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

As políticas europeias dão importância ao tecido empresarial e, mais 

concretamente, a pequena e média empresa da Eurorregião pelo peso que tem em 

termos de criação de emprego, inovação e o desenvolvimento sustentável. 

Ao longo deste estudo e neste apartado proporcionam-se dados sobre o tamanho 

desta estrutura empresarial, nomeadamente dados sobre: 

- Número de empregados 

- Faturação 

- Oferta produtiva ou de serviços 

Simultaneamente foram recolhidos dados sobre o número de empresas que se 

identificam por cada região (Galiza e Norte de Portugal) segundo a atividade que 

desenvolvem e o seu tamanho (número de empregados e faturação). 

PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL  1 

• Facilitar o aproveitamento económico de novas ideia s 
• Facilitar a criação de novas empresas 
• Potenciar criação de incubadoras de empresas 

IMPULSO DE NOVOS MODELOS EMPRESARIAIS  2 

MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DAS PMES  

• Desenvolvimento de novos modelos empresariais para 
PEMs 

• Implantação de novos modelos empresariais para PEMs  

•
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2.2.1 Antiguidade empresarial  

Ao analisar a antiguidade das empresas inquiridas, pode-se dizer que estamos 

ante uma atividade que conta com empresas com experiência no setor, dado que 

24,2% das empresas inquiridas têm uma antiguidade de entre 10 a 20 anos, mas 

também existe uma alta percentagem de empresas de nova formação, e assim é 

acreditado pelo 30,5% das empresas inquiridas que conta com uma antiguidade de 

entre 1 e 5 anos. 

Gráfico 1: Antiguidade empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 
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2.2.2 Forma jurídica  

A forma jurídica que adotam as empresas inquiridas é principalmente a de 

sociedade limitada, com 57% do total das respostas, seguida pela forma de trabalho 

autónomo com um 14,1% e a de sociedade limitada unipessoal um 10,2%. 

 

Gráfico 2: Forma jurídica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Estrutura empresarial: forma jurídica por atividade  

Analisando a forma jurídica adotada pelas empresas segundo a atividade 

desenvolvida, obtêm-se os seguintes dados: 

• As empresas de construção eficiente adotam fundamentalmente a forma 

jurídica de sociedade limitada (52%), seguida da forma jurídica de 

autónomo (36%). 

• A forma jurídica predominante na atividade de fabricação/ venda/ instalação 

é a sociedade limitada, com 59,3% das empresas. 

• Na atividade de consultoria estratégica para a eficiência energética destaca 

a forma jurídica de sociedade limitada, com uma percentagem de 64,7% 

sobre o total das empresas desta atividade. 

14,1%

57,0%
10,2%

1,6%

0,8%

3,9%

1,6%

0,8%

0,8%

1,6%

0,8%

7,0%

Autônomo

Sociedade Limitada

Sociedade Limitada Unipersonal

Sociedade Limitada Laboral

Sociedade Limitada Profesional

Sociedade Anómima

Sociedade Civil

Comunidade de Bens

Negócio Intermunicipal

Sociedade Cooperativa

No processo de constituição

Ns/Nr

Forma jurídica
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• A metade das empresas de desenvolvimento tecnológico adota a forma 

jurídica de sociedade limitada, 50% das empresas TIC. 

• A forma jurídica adotada pelas empresas instaladoras – consultoras 

energéticas, escolhem na maioria dos casos a forma jurídica de sociedade 

limitada, 55,6% do total de empresas. 

• Por sua parte, as empresas de tratamento e reutilização de resíduos, com 

42,9% escolhem também a forma jurídica de sociedade limitada. 

• E finalmente, tal como as duas atividades anteriores, as empresas que 

distribuem e comercializam energia adotam em 80% a forma jurídica de 

sociedade limitada. 
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Tabela 2: Forma jurídica por atividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a través de encuesta a empresas 

Forma legal 

Autônomo 9 36,0% 2 7,4% 3 17,6% 0 0,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%
Sociedade Limitada 13 52,0% 16 59,3% 11 64,7% 8 50,0% 5 55,6% 3 42,9% 4 80,0%
Sociedade Limitada Unipersonal 1 4,0% 4 14,8% 1 5,9% 2 12,5% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%
Sociedade Limitada Laboral 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%
Sociedade Limitada Profesional 1 4,0% 1 3,7% 1 5,9% 1 6,3% 1 11,1% 1 14,3% 1 20,0%
Sociedade Anómima 0 0,0% 2 7,4% 0 0,0% 2 12,5% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%
Sociedade Civil 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Comunidade de Bens 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Negócio Intermunicipal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%
Sociedade Cooperativa 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
No processo de constituição 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 25 27 17 16 9 7 5

Forma jurídica por at ividade desenvolvida

At ividade produt iva

Construção 
eficiente

Fabricação /  venda /  
instalação 

Consultoria 
estratégica para a 

eficiência 
energética 

TIC ou 
desenvolvedores 

de TIC

Consultoria de 
instalação e 

energia
Tratamento e 
reutilização

Distribuição e 
comercializaçao 

de energia
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2.2.3 Número de empregados  

Com relação à estrutura empresarial, existem duas características 

diferenciadoras: 

• A estrutura empresarial da Eurorregião é composta de pequena e média 

empresa (PMEs), de 0 a 249 trabalhadores. 

• Uma alta percentagem destas PMEs são microempresas com menos de 

10 empregados. 

Os dados recolhidos através dos questionários mostram que 93,8% das 

empresas são PMEs. 

 Gráfico 3: Tamanho de empresas de acordo com o seu  número de empregados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Há que destacarem que 72% das PMEs são microempresas  (de 0 a 9 

trabalhadores), entre as que 19,5% são empresas sem empregados, que realizam a 

sua atividade com a colaboração doutras empresas, e se mantiveram como 

trabalhador independente. E 51,6% são empresas que têm menos de 10 

trabalhadores. 

Enquanto às pequenas empresas  de entre 10 e 50 empregados, representam 

18,8% do total das empresas inquiridas. 
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E por sua vez as médias empresas  (entre 51 e 250 empregados), mostram 

uma representação relativamente reduzida, 3,9%. 

No referente às grandes empresas , as que contam com mais de 250 

trabalhadores são companhias que oferecem serviços e/ou produtos de forma 

transversal a muitos setores e que possuem uma maior capacidade de flexibilidade 

no referente à sua dedicação e desenvolvimento de tarefas. Este tipo de empresas 

é representado somente por 1,6% do total das empresas inquiridas. 

2.2.4 Volume de negócio: faturação  

Continuando com a caracterização do tamanho das empresas, analisamos a 

faturação atingida no último ano (2014) pelas empresas inquiridas e obtemos os dados 

que seguem: 

Gráfico 4: Tamanho de empresas de acordo com seu vo lume de faturação 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Como na anterior epígrafe, temos de destacar que nos encontramos perante PMEs 

e, dentro destas, com uma elevada percentagem de microempresas. Neste sentido, 

15,6% das empresas inquiridas afirmam não faturar mais de 50.000€. 

No entanto, destaca que no segundo lugar estão as empresas que afirmam faturar 

entre 200.001 e 500.000€ e mais de 1.000.000€, representando 10,2% do total das 

empresas inquiridas respetivamente. 

15,6%

7,8%

3,1%

2,3%

10,2%

6,3%

10,2%

44,5%
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2.2.5 Atividade de eficiência energética desenvolvi das 

A continuação analisa-se a atividade que as empresas da Eurorregião Galiza-

Norte de Portugal desenvolvem dentro da eficiência e diversificação energética. 

Neste sentido, as empresas inquiridas realizam as seguintes atividades 

especializadas e que são categorizadas da seguinte forma: 

Tabela 3: Atividade detectada dentro do tecido da e ficiência energética e da 
diversificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Analisando as respostas apresentadas pelas 128 empresas inquiridas na questão 

Qual é a atividade desenvolvida dentro do âmbito da eficiência e da diversificação 

energética? , os resultados obtidos são os que se mostram a seguir: 
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Tabela 4: Atividade desenvolvida no âmbito da efici ência energética:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

A grande maioria das empresas inquiridas no território dedica o seu negócio de 

eficiência energética às seguintes atividades: 

• Construção eficiente:  22,7% do total das empresas inquiridas apresenta 

racionalização na utilização de recursos, utilizando materiais renováveis que 

permitem um menor consumo energético. Isto significa um tipo de construção 

rentável, de alta qualidade, grande conforto e menor impacto ecológico. 

• Fabricação/ venda/ instalação/ manutenção/ distribu ição de produto:  

empresas que podem ou não fabricar produto eficiente (caldeiras, painéis 

solares, luminárias, etc.) e além de vender, podem instalar e oferecer a 

manutenção dos produtos que assim o precisarem representam 24,2% da 

atividade. 

• Consultoria estratégica para a eficiência energétic a: 18,8% das empresas 

inquiridas oferecem assessoramento especializado no setor da energia, 

proporcionando um serviço integral tanto às indústrias como a pessoas 

particulares ou à administração pública. Este serviço integral dá 

assessoramento técnico e legal em eficiência energética e energias 

renováveis. 

• TIC, desenvolvimento de tecnologias para a eficiênc ia:  empresas 

dedicadas a oferecerem serviços de consultoria tecnológica criando soluções 

TIC de consumo energético que ajudam à poupança. Nesta categoria de 

atividade encontra-se um total de 14,1% das empresas inquiridas. 

Categorias nº %

Construção eficiente 29 22,7%

Fabricação /  venda /  instalação /  manutenção /  dist ribuição de produto 31 24,2%

Consultoria estratégica para a eficiência energétic a 24 18,8%

Eficiência e desenvolvedores de TIC ou de tecnologi a 18 14,1%

Consultoria de instalação e energia 10 7,8%

Tratamento e reutilização 6 4,7%

Distribuição e comercializaçao de energia 4 3,1%

Outros 1 0,8%

Ns/Nr 5 3,9%

Total 128

Atividade desenvolvida



 

 
34 

Outras atividades desenvolvidas, mas em menor grau, por parte das empresas 

inquiridas são: 

• Instalação e consultoria energética:  7,8% das empresas oferecem um 

assessoramento em gestão energética propondo soluções à media e também 

oferecem a instalação de energias renováveis, de iluminação de elevada 

eficiência energética e de sistemas de medição. 

• Tratamento e reutilização: empresas de gestão e valoração de resíduos que 

são tratados através de processos, e empresas que oferecem soluções à 

medida para o tratamento da água, representando 4,7% do tecido empresarial 

inquirido. 

• Distribuição e comercialização de energia:  somente 3,1% das empresas se 

dedicam a oferecer energia aos consumidores, quer empresas, quer particular. 

Podemos observar que a atividade é muito heterogénea, mas muitas destas 

atividades são complementares entre si como é o caso da construção eficiente  e a 

fabricação ou instalação de elementos de eficiência , que reúnem a mais de 50% 

das empresas de que tratamos. Isto oferece a marcada relação da atividade da 

eficiência energética com o setor da construção e as atividades auxiliares dele que, 

uma vez que viu reduzido o seu mercado por causa da crise imobiliária, tem visto na 

eficiência energética um novo nicho de mercado. 

Por outra parte, os trabalhos de eficiência mais centrados na tecnologia ou a 

adaptação da mesma à sociedade (quer seja através da Internet das coisas, quer do 

trabalho de assessoria, formação e gestão), tem gerado um mercado próprio para o 

desenvolvimento de negócios centrados na consultoria estratégica para a eficiência 

energética , nas TIC ou desenvolvedoras de tecnologias de eficiência  e na 

Instalação e consultoria energética  que reúne a 40,6% das empresas. 

Relativamente às tradicionais empresas ligadas ao setor elétrico, as companhias 

distribuidoras e comercializadoras de energia  ou tratamento de materiais de 

refugo e reutilização , não têm muita representatividade no território, trata-se 

geralmente de empresas que através dos seus representantes comerciais oferecem 

vantagens ao consumidor no caso de contratar os seus serviços. 
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Estrutura empresarial: atividade por região: 

Analisando os dados da localização das empresas por região, obtêm-se os 

seguintes resultados: 

Tabela 5: Atividade desenvolvida no âmbito da efici ência energética por regiões  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Tal como indicam os dados gerais, não existem grandes diferenças entre regiões, 

mas sim é necessário destacar os seguintes dados: 

• Na Galiza a percentagem mais elevada dá-se em empresas que desenvolvem 

a atividade de fabricação/ venda/ instalação/ manutenção e distrib uição , 

com 25,2%, seguida da construção eficiente com 23,4% do total das 

empresas inquiridas no território. 

• Por sua vez, em Portugal , a atividade que mais destaca é a consultoria 

estratégica para a eficiência energética , com 38,1% do total, seguida da 

construção eficiente  e da fabricação/ venda/ instalação/ manutenção e 

distribuição  com 19% respetivamente sobre o total das empresas inquiridas. 

 

 

 

 

 

nº % nº %
Construção eficiente 25 23,4% 4 19,0%

Fabricação /  venda /  instalação /  manutenção /  dist ribuição de produto 27 25,2% 4 19,0%

Consultoria estratégica para a eficiência energétic a 16 15,0% 8 38,1%

Eficiência e desenvolvedores de TIC ou de tecnologi a 17 15,9% 1 4,8%

Consultoria de instalação e energia 8 7,5% 2 9,5%

Tratamento e reutilização 5 4,7% 1 4,8%

Distribuição e comercializaçao de energia 4 3,7% 0 0,0%

Outros 1 0,9% 0 0,0%

Ns/Nr 4 3,7% 1 4,8%
Total 107 21

At ividade por região

Categorías
Galicia Norte de Portugal
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2.2.6 Oferta produtiva ou de serviços 

Junto com a análise da atividade que desenvolvem, analisa-se o produto ou 

serviço que é oferecido dentro da eficiência e diversificação energética. Desta 

análise extraem-se os seguintes dados: 

Tabela 6: Produto o serviço de eficiência energétic a comercializada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

Os produtos e serviços mais oferecidos ou com vendas mais elevadas dentro das 

empresas inquiridas, são: 

• Iluminação: 14,9% do total de respostas. 

• Software de gestão energética: 13,3% 

• Aquecimento/ Climatização: 12,9% 

• Instalações elétricas eficientes: 12,9% 

• Caldeiras eco eficientes: 12,5 % 

• Aparelhos elétricos/ eletrônicos: 9,3% 

• Consultoria/ Auditoria de eficiência energética: 8,5 % 

 

 

Categorias nº % nº %
Eco caldeira eficiente 31 24,2% 31 12,5%
Cercas 8 6,3% 8 3,2%
Iluminação 37 28,9% 37 14,9%
Eletrodomésticos 4 3,1% 4 1,6%
Painéis solares 1 0,8% 1 0,4%
Aquecimento/  Ar condicionado 32 25,0% 32 12,9%
Veículos de baixas emissões e consumo elétrico 3 2,3% 3 1,2%
Instalações elétricas 32 25,0% 32 12,9%
Elétricos /  eletrônicos 23 18,0% 23 9,3%
Software de gerenciamento de energia 33 25,8% 33 13,3%
Geothermal 3 2,3% 3 1,2%
Consultoria /  Auditoria da eficiência energética 21 16,4% 21 8,5%
Produtos e serviços para a indústria naval 2 1,6% 2 0,8%
Gestão e tratamento de resíduos /  tratamento de águ a 3 2,3% 3 1,2%
Eficiência mecânica e manutenção 2 1,6% 2 0,8%
Pellet fabricação 2 1,6% 2 0,8%
Outro (especificar) 11 8,6% 11 4,4%
Total 128 248

Produto/ Serviço comercializado

Amostra total Total de respostas
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2.2.7 Mercado principal  

À pergunta Qual é o principal cliente que tem a empresa? As entidades 

inquiridas respondem (dados sobre a totalidade da amostra) que são outras 

empresas não vinculadas à eficiência energética (40,6%), seguido dos clientes 

particulares (30,5%) e da administração pública (12,5%). 

Tabela 7: Tipo de cliente  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas, (múltipla escolha) 

Na categoria “Outros”, destacam como tipo de cliente os condomínios que 

pedem, sobretudo, Certificação de Eficiência Energética dos prédios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº % nº %
Clientes privados (pessoas) 39 30,5% 39 29,1%
As empresas não relacionadas com a eficiência energ ética 52 40,6% 52 38,8%

Empresas relacionadas à eficiência energética 11 8,6% 11 8,2%
Estado ou governo local 16 12,5% 16 11,9%
Outros 1 0,8% 1 0,7%
Ns/Nr 15 11,7% 15 11,2%
Total 128 134

Total de 
respuestas

 Clientes

Categorias
Total de la 

muestra
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3- MODELO E ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
TIPO 
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3.1 Modelo e estrutura organizativa tipo  

3.1.1 Tipos de estruturas organizativas 

De todos os dados analisados nas sondagens realizadas ao tecido empresarial e 

as entrevistas feitas a especialistas e entidades vinculadas com a eficiência 

energética, podem-se deduzir três tipos de estruturas organizativas modelo , que 

vão em função da atividade realizada pela empresa e dos produtos e serviços que 

oferecem. 

Estas três estruturas organizativas detetadas respondem aos seguintes modelos 

de organização: 

• Organização Hierárquica, estruturada em base à existência de 

departamentos funcionais, é considerada o modelo tradicional de organização 

baseado na existência de um CEO ou gerente encarregado da direção geral, 

da que dependem todos os outros departamentos, liderados por um chefe de 

equipa ou departamento, do que, por sua vez, depende todo o pessoal 

produtivo ou técnico. É uma estrutura que se encontra dividida em 

departamentos como: departamento de operações, que por sua vez é dividido 

em subdepartamentos especializados por linhas de negócio, departamento 

técnico ou comercial, departamento de administração e, por último, um 

departamento de RH, qualidade e marketing. 

• Organização Funcional – Matricial, estrutura que mistura características dos 

dois tipos de organizações; caracteriza-se por manter os recursos humanos e 

materiais agrupados por departamentos especializados. Estes recursos são 

atribuídos de forma temporária aos diferentes projetos nos que se trabalha, 

criando assim equipas de trabalho que procedem de diferentes áreas da 

empresa e que finalizam com o fim do projeto. Os empregados atribuídos a 

cada projeto costumam ter dois chefes, o de funções e o do projeto concreto no 

que estão a trabalhar. 

• Organização Linear,  estrutura que apresentam as pequenas empresas que se 

dedicam a gerar um ou poucos produtos/ serviços num campo específico do 

mercado. O proprietário e o gerente são a mesma pessoa e ele próprio tem um 

conhecimento generalizado da empresa, mas dedica muito pouco tempo ao 

planejamento, a investigação e o controlo. 
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Destacam os modelos de organização funcional-matricial e unipessoal devido 

ao forte caráter micro das empresas. Como se pode apreciar na seguinte gráfica, 

29,7% das empresas inquiridas estruturam-se como uma organização matricial e as 

empresas com uma única pessoa atingem 17,2 % das empresas inquiridas. 

Gráfico 5: Estrutura organizativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

3.1.2 Desenho e características das estruturas orga nizativas 

Com base no anteriormente exposto e nos dados obtidos através das sondagens e 

entrevistas, podemos desenhar três categorias de estrutura organizativa interna das 

empresas. São as que seguem: 

4,7%

29,7%
17,2%

20,3%

28,1%

Estrutura organizativa

Estrutura Hierárquica
Estrutura Funcional-de Matriz
Estrutura Linear
Organização Simples
Ns/Nr
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Imagem 6: Organização Hierárquica- Estrutura grande  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 
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A Estrutura Ampla – Organização Hierárquica  é o mais tradicional dos 

modelos. É caracterizada por certa rigidez funcional, própria dum modelo empresarial 

robusto, no que a diversidade de atividades desenvolvidas requer de uma maior 

especialização por departamentos e duma maior compartimentação como resultado do 

seu volume de negócio. 

É o caso de empresas produtoras e comercializadoras de energia (por 

exemplo, de geração de biogás ou de energia calorífica que resulta do tratamento de 

resíduos) e que por sua vez realizam, como complemento, trabalhos de consultoria, 

assessoramento e comercialização no âmbito da eficiência energética e energias 

renováveis. 

O modelo de estrutura ampla, tal como o modelo intermédio, caracteriza-se por 

um formato de organização mais complexo e especializado. E ainda que não depende 

diretamente do tamanho, dado que as características do tecido produtivo da atividade 

situam um perfil empresarial de pequeno tamanho (PMEs menos 250 trabalhadores), 

sim está caracterizada por um elevado perfil profissional. 

Neste caso, a detecção de empresas para a Eurorregião Galiza-Norte de 

Portugal, mostra uma diversidade de atividade que se corresponde com a mencionada 

estrutura. A construção eficiente e as atividades de tratamento e reutilização dos 

resíduos apresentam-se como as atividades mais representativas para este tipo de 

estrutura ou organização. 

Por outro lado, são empresas com um elevado nível de competência, superior 

à média do setor, que focadas a uma atividade de alto valor, como o tecnológico ou a 

consultoria energética e a instalação, tem desenvolvido um volume de mercado que 

precisa de estruturas altamente qualificadas. 
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Imagem 7: Organização Funcional- de Matriz- Estrutu ra Intermédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 
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Esta estrutura é composta por um gerente que delega, por departamentos ou 

linhas de negócio, responsabilidades no chefe do departamento ou no diretor técnico 

de quem dependem toda uma série de chefes de equipas divididos por linhas de 

negócio. 

Estes departamentos, ainda que especializados na sua área, unem-se 

conforme as características e necessidades técnicas do projeto em que se está a 

trabalhar dado que em empresas com este modelo organizacional, se agrupam à volta 

de atividades que precisam de um maior volume de empregados, umas vezes de 

caráter especializado (setor TIC e consultoria energética) e outras vezes de caráter 

não tão especializado, mas sim qualificado em trabalhos de construção eficiente, 

instalação, manutenção de produtos de eficiência energética. 

Os chefes de equipa podem ser subcontratados segundo os projetos 

concretos, sempre que a empresa não disponha de pessoal especializado, e ficam 

com a direção e responsabilidade do projeto. 

Além desta esta estrutura, este tipo de organizações costuma ter um único 

departamento onde está concentrada a parte da administração, a qualidade e os 

recursos humanos. 

Este é o modelo mais centrado em atividades de eficiência encaminhadas à 

produção de novas tecnologias e seu valor acrescentado supõe uma maior 

repercussão em relação aos anteriores devido à sua profissionalização.. 
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Imagem 8: Organização Linear- Estrutura Menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

Esta estrutura é composta por empresas formadas por menos de duas pessoas 

que, ou contratam pessoal qualificado ou a free-lance para momentos pontuais de 

excelência produtiva. 

Os perfis dos que conformam a empresa são técnicos com experiência no setor 

que decidem unir experiência e conhecimentos e criar assim uma empresa. Estes 

perfis técnicos vêm de encontrar um nicho de mercado em crescimento no que a 

subcontratação ou as alianças com outros profissionais liberais de perfil similar fazem 

parte duma prática habitual. As pessoas que formam a empresa dedicam-se tanto aos 

trabalhos comerciais como aos de produção ou execução de projetos, externalizando 

somente a parte fiscal da empresa.  

São atividades como a consultoria estratégica para a eficiência energética e o 

desenvolvimento de tecnologia as que apresentam este tipo de estrutura organizativa.  

 

 

 

E finalmente, a informação tratada e os resultados oferecem uma quarta 
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estrutura de empresas unipessoais, sem empregados e que são criadas a partir da 

crise do setor imobiliário e da construção. Empresas que vem uma oportunidade de 

empreendedorismo e autoemprego no mercado da eficiência energética. A estrutura 

que estas empresas mostram é uma estrutura e organização unipessoal , donde 

uma mesma pessoa realiza tanto as tarefas comerciais como de produção. Costumam 

ser empresas subcontratadas por outras maiores que tem prescindido certos perfis 

técnicos como arquitetos ou instaladores, pelos custos decorrentes do seu mantimento 

na empresa.  

 

3.1.3 Estrutura organizativa por tipo de atividade:  

Por tipo de atividade desenvolvida obtêm-se os seguintes dados sobre a 

estrutura organizativa: 

• São as empresas que têm como atividade a instalação e consultoria 

energética e as de tratamento e reutilização de resíduos as que 

apresentam a estrutura organizativa mais complexa (estrutura 

hierárquica), 25% a respeito das empresas inquiridas. 

• Na estrutura que mistura a matricial com a funcional, destacam as 

atividades de consultoria estratégica para a eficiência energética (26,3% 

das empresas), as que distribuem e comercializam energia (21,1%) e as 

empresas que desenvolvem tecnologia (18,4%). 

• As atividades de construção eficiente e de distribuição e 

comercialização de energia são as que apresentam uma estrutura 

organizativa linear, 28%. 

• Por sua vez, a estrutura organizativa mais simples é a característica da 

atividade TIC ou desenvolvimento de tecnologias para as eficiências, 

com 52,2%. 
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Tabela 8: Estrutura organizativa das empresas pela atividade principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

nº % nº % nº % nº %

Construção eficiente 0 0,0% 5 13,2% 7 28,0% 2 8,7%

Fabricação /  venda /  instalação /  manutenção /  dist ribuição de produtos 1 12,5% 2 5,3% 1 4,0% 1 4,3%

Consultoria estratégica para a eficiência energétic a 1 12,5% 10 26,3% 4 16,0% 1 4,3%

Eficiência e desenvolvedores de TIC ou de tecnologi a 2 25,0% 7 18,4% 4 16,0% 12 52,2%

Consultoria de instalação e energia 2 25,0% 2 5,3% 1 4,0% 0 0,0%

Tratamento e reutilização 2 25,0% 3 7,9% 1 4,0% 0 0,0%

Distribuição e comercializaçao de energia 0 0,0% 8 21,1% 7 28,0% 6 26,1%

Outros 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 4,3%

Total 8 38 25 23

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Tipo de Estrutura

Atividade produtiva 
Estrutura Hierárquica Estrutura Funcional-

de Matriz Estrutura Linear Organização Simples



   

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- PROCESSOS PRODUTIVOS DA ACTIVIDADE 
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4.1 Processos produtivos da atividade: cadeia de va lor 

Para poder definir o processo produtivo ou cadeia de valor das empresas 

analisadas é necessário ter em consideração a premissa de que é uma atividade 

heterogénea com múltiplas atividades que são transversais entre si. Encontramo-nos 

ante um tecido empresarial muito diversificado e sem definição de setores, composto 

por empresas construtoras, instaladoras de componentes elétricos e eletrônicos, 

empresas de tratamento de resíduos, engenheiras e consultoras, que dedicam parte o 

todo o seu negócio a oferecer produtos ou serviços de eficiência energética. 

Como consequência da heterogeneidade da atividade existe tantos processos 

produtivos como atividades, pelo que a descrição do processo produtivo da atividade 

reduz-se a um modelo comum. 

Imagem 9: Geradores e empresas de produção na regiã o Galiza- Norte de Portugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

 * Categoria “0utros” pertence uma empresa dedicada à perfuração e sondagem.  

* Ns/Nr não são contados 
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4.1.1 Principais características da atividade produ tiva ou cadeia de 

valor  

Para estabelecer as características principais do processo produtivo, tem-se 

tomado como referência as informações proporcionadas pelas entrevistas a diferentes 

entidades relacionadas com o tecido empresarial vinculado com a atividade da 

eficiência energética. 

A partir dos dados proporcionados, tem sido tornado visível o seguinte processo 

produtivo ou cadeia de valor através da que a atividade funciona em geral: 
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Gráfico 6: Da cadeia de valor do processo de produç ão da actividade da eficiência energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Preparado por entrevista a expertos 
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As empresas de serviços energéticos, e em consonância as que oferecem 

soluções de eficiência energética, posicionam-se como intermediários fundamentais 

entre os consumidores de energia, o financiamento e as TIC’s. 

O ciclo de negócio ou cadeia de valor da atividade de eficiência energética 

nasce com a aparição ou identificação de uma oportunidade de negócio, que não é 

senão cobrir uma necessidade, a de melhorar a eficiência energética duma instalação, 

quer seja empresa, lar, ou local público, e finaliza com o pagamento por parte do 

cliente.  

Na gráfica da cadeia de valor pode ser apreciado que neste tipo de negócio 

convivem três atores diferentes que são intervenientes ao longo de todo o processo: 

1. Consultoria:  uma vez que é necessário ter habilidades comerciais, 

criar projetos e ideias, compreender as necessidades do cliente, etc. 

principalmente na primeira fase do processo. 

2. Técnicos: os conhecimentos específicos são necessários junto com as 

habilidades da parte da consultoria. O conhecimento tecnológico e a 

experiência profissional são um valor competitivo e diferencial da 

atividade. Neste mesmo sentido, é necessário ter uma alta precisão no 

desenho das soluções, na sua implantação, realizar controles de 

qualidade e verificar que os resultados são os esperados (poupança). 

3. Financiamento: é preciso para poder planificar uma operação ou 

investimento em longo prazo e angariar financiamento. As empresas 

podem contar com capital próprio e podem investir ou bem tem 

necessidade de obter financiamento privado.  

Geralmente, o tecido empresarial da eficiência energética tende a centrar-se na 

implementação de melhorias de caráter prático e tecnológico que precisam da 

implicação dos três atores anteriormente indicados, para o desenvolvimento de 

ferramentas TIC que ajudam a medir o gasto energético e a poupança, como: 

• Procedimentos de automatização de tarefas. 

• Melhoria das linhas de comunicação internas. 

• Melhoria nos modelos de organização espacial. 
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• Pautas de caráter ecoeficientes que contribuam à formação de atitudes 

responsáveis. 

O estabelecimento destas ferramentas TIC que contribuem a medir e visualizar o 

impacto e a dependência da energia para os trabalhos desenvolvidos pelas empresas, 

vai configurar um modelo eficaz de detecção das necessidades e melhorias à hora de 

otimizar resultados. 

É por tudo isto, como se tem dito anteriormente, que é necessário que os três 

atores da cadeia de valor estejam a intervir durante todo o longo do processo 

produtivo. Pela necessidade de adaptação ao cliente e de desenhar novas soluções 

cara ao mercado, pela necessidade do componente técnico e especializado destas 

soluções e pela necessidade de investir para continuar a inovar e desenvolver essas 

soluções adaptadas ao mercado. 
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5- COMPETITIVIDADE 
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5.1 Competitividade dentro da atividade 

Tanto a investigação e o desenvolvimento como a inovação (I+D+i) 

representam um objetivo principal dentro do quadro estratégico comum do território da 

Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, e é por isso que nesta epígrafe são analisados 

os seguintes indicadores que medem o grau de desenvolvimento competitivo das 

empresas: 

• Investimento em I+D+i 

• Número de patentes 

• Internacionalização 

• Agrupações estratégicas 

A inovação e o desenvolvimento são fatores chave para o crescimento 

económico e a competitividade, além de serem os pilares básicos do crescimento e da 

sustentabilidade. 

Outro dos indicadores analisados é o número de patentes, como outro ponto-

chave para medir o esforço em I+D+i do tecido empresarial analisado na Eurorregião. 

A internacionalização da atividade é analisada desde o ponto de vista das 

estratégias empresariais que fazem um esforço por procurar e encontrar novos 

mercados noutros países. 

E finalmente, as agrupações estratégicas ou alianças de cooperação oferecem 

a capacidade que têm as empresas para criar e desenvolver recursos e capacidades 

com vantagens competitivas unindo os seus recursos. 

5.1.1 Investimento em I+D+i. 

Das sondagens realizadas às empresas, mostra-se que uma percentagem de 

35,9% realiza investimento em I+D+i. Pode considerar-se que o tecido produtivo da 

Eurorregião e com atividade em eficiência energética tem tendência a apostar pela 

vantagem competitiva da inovação e o desenvolvimento. 
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Gráfico 7: Investimento em I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

Categoria “0utros” pertence uma empresa iniciou a sua atividade nesta anuidade. 

 

Despesa empresarial em I+D+i: 

A continuação analisa-se o volume de despesas que realizam as empresas em 

I+D+i, mostrando os seguintes dados: 

• A maioria das empresas investe menos de 10.000€ anuais em I+D+i, 18,8% 

das empresas inquiridas. 

• No entanto, 16,4% (dados acumulados), investem mais de 10.000€ e 

destaca que 7% gasta anualmente mais de 50.000€ em I+D+i. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Gasto empresarial I+D+i  
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Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Atividades de I+D+i realizadas: 

A continuação mostra-se atividades desenvolvidas pelas empresas 

relacionadas com a investigação de novos componentes para os produtos que 

comercializam, com o desenvolvimento de novos produtos e com a inovação nos seus 

produtos e serviços. 

A grande maioria das atividades que são desenvolvidas em I+D+i por parte das 

empresas inquiridas estão relacionadas com o desenvolvimento de novas tecnologias, 

quer por introduzi-las nos seus produtos ou serviços, que por desenvolvê-las em si 

mesmas (software e hardware) 

 

18,8%

6,3%3,1%7,0%
0,8%

64,1%

Volume de investimento em I+D+i

< 10.000 Euros

De 10.000 para 30.000 Euros

De 30.001 para 50.000 Euros

> 50.000 Euros

Outro

Ns/Nc



   

 

58 

Tabela 9: Atividades I+D+i desenvolvidas pela empre sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade I + D + i desenvolvida

Desenvolvimento de fertilizante de enxofre alto des empenho a partir de resíduos biodegradáveis

Projeto colaborativo CDTI no setor automotivo

Projeto ZEC (conecta Peme)

Projeto QUIRAV (Interconecta)

Projeto FutureHDA (Interconecta)

Desenvolvimento de Produto

Redução de gases estufa, reduzindo a dependência de  combustíveis

PROjETO DESEO -Desenvolvimento de uma ferramenta de  sistema de manutenção eficiente em energia eólica

Desenvolvimento de hardware e software para se comu nicar com os sistemas de construção a qualquer hora , de qualquer 
lugar, ao mesmo tempo que lhes dá a capacidade de t omar decisões automaticamente

 Desenvolvimento industrial de um modelo queimador

Análise do consumo de energia os sistemas de mediçã o e desenvolvimento de um produto de baixo custo co m base nos 
resultados do estudo

Participação em projetos I + D + i

Secador solar na ausência de oxigénio
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Atividade I + D + i desenvolvida

CALIDUR  DYNAPORT  DYNACAR  Inspeção infravermelha fachadas urbanas BIOVALVO INHORMES MODELGES

Automação de resfriadores de água para a recuperaçã o de condensado

Sistemas de controle e de gestão de iluminação

Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de novo software baseado na Web, co nectividade e implementação de novas tecnologias de  hardware baseado mini PCs

Desenvolvimento de software para gestão de energia

Avaliação da emissão de carbono na cadeia de abaste cimento de madeira

Introdução de software do módulo de eco-eficiência PowerGest EcoProsys

Lentes de desenvolvimento para aumentar o campo de visão de LEDs, mesmo com o consumo de energia limit ado

Transformação de motores marítimos a GPL

Desenvolvimento de uma argamassa de alta condutivid ade térmica geotérmica

Desenvolvimento de sistemas de extensão em híbrido gama de veículos eléctricos.

Desenvolvimento de sistemas de monitoramento em usi nas de energia. Sistemas de baixo consumo de monito ramento.
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Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Atividade I + D + i desenvolvida

Patentes e fabricado de uma turbina vertical modula r eólica.

Projeto Trefo

Desenvolvimento de novas chuteiras, âncora e adapta ção e integração com outros sistemas de dissipação de calor equipamentos

Desenvolvimento de ferramentas de software para ges tão de sustentabilidade. Trabalho de integração com  outras soluções e componentes

Soluções de pesquisa da Internet das coisas. Soluçõ es de infraestrutura para Big Data

Concepção e desenvolvimento de equipamentos de infr a-estrutura de telecomunicações

Desenvolvimento de software próprio

Desenvolvimento relacionados com a mobilidade suste ntável com outras empresas.

A criação de um sistema de gestão de faturamento CR M

Desenvolvimento de uma ferramenta de software
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5.1.1 Patentes no tecido produtivo 

Outro dos indicadores analisados é o número de patentes que são solicitadas 

ou obtidas dentro do tecido empresarial. 

Só 4% das empresas inquiridas afirmam ter patente ou patentes frente a 31,7% 

que não possui nenhuma patente. 

E somente 1,6% das empresas inquiridas assegura estar em processo de 

pedido de patente. 

Gráfico 9: Patentes de propriedade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

Estes dados são coincidentes com os publicados pelo Eurostat sobre patentes 

apresentadas ante ao Instituto Europeu de Patentes (IEP), o número de patentes 

durante os últimos anos tem-se mantido sem mudanças. As patentes pedidas entre a 

Galiza e o Norte de Portugal estão em 10 por cada milhão de habitantes, cifra muito 

inferior à média da Europa, que está em 111 patentes por cada milhão de habitantes. 
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5.1.1 Internacionalização da atividade 

Em relação à amostra empresarial estudada, as iniciativas de 

internacionalização apresentam uns dados que poderiam ser considerados como 

escassos ou reduzidos em relação tanto ao número de empresas internacionalizadas 

quanto ao número de iniciativas de internacionalização realizadas. 

Gráfico 10: Ação internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Do total de 128 empresas inquiridas, 21 mostraram-se claramente 

posicionadas no mercado internacional, quer dizer, 16,4% de empresas contam com 

negócios a nível mundial. 

Estas empresas têm mostrado um padrão de abertura focado em mercados 

próximos, tanto cultural quanto linguisticamente, por tanto, a maioria das empresas 

tem localizado as suas atividades em países de América do Sul (México, Colômbia, 

Equador, Panamá e Brasil) no caso galego e Angola, Brasil e Peru para as empresas 

de Portugal. 

Um segundo destino de internacionalização tem-se centrado no mercado 

europeu, nomeadamente na Suíça, a Alemanha e a Áustria por parte das empresas 

dos dois países. 
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As atividades desenvolvidas no mercado internacional pelas empresas são as 

que seguem: 

Gráfico 11: Atividade desenvolvida no mercado inter nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

O processo de expansão empresarial e localização internacional têm sido 

centralizados geralmente em processos de gestão da eficiência, uma atividade que 

tem uma forte relação com a atividade das empresas TIC, dado que simplificam o 

processo de gestão e dispõem de maiores hipóteses de expansão através da 

exportação Know-how e serviços de software e hardware.  

. 

 

 

50,0%

18,2%

9,1%

4,5%
4,5%4,5%

9,1%
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5.1.2 Agrupações estratégicas 

A capacidade de criação de sinergias e colaborações entre empresas e/ou 

empresas e entidades é outro dos marcos de competitividade das empresas. Assim, 

portanto, temos podido apreciar a importância destas colaborações para consolidar o 

tecido empresarial associado à área da eficiência energética. 

• Associações, Fundações, Confederações de empresários ou outros. 

• Centros Tecnológicos y de Inovação. 

• Clusters Setoriais. 

• Ordens profissionais. 

• Outros organismos ou entidades envolvidas. 

A participação das empresas e dos profissionais da área da eficiência energética 

e a atividade por eles desenvolvida nesta área têm sido caracterizadas, segundo as 

entrevistas realizadas a especialistas e a entidades relacionadas com a atividade, 

como um quadro legislativo instável, com falha de visibilidade pública da eficiência 

como fator de desenvolvimento sustentável e poupança, e o desconhecimento das 

potencialidades da mesma e os casos de sucesso e melhoria.  

Do total de empresas inquiridas 34% afirmaram colaborar com outras entidades, 

como é refletido no quadro seguinte: 

Tabela 10: Colaboração com organizações  
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

 

A criação de colaborações ou sinergias tem dois objetivos principais, quer o 

Categorias nº %
Sim 44 34,4%
Não 3 2,3%
Ns/Nr 81 63,3%
Total 128

Colaboração com organizações
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acesso aos novos mercados sem ter de realizar grandes investimentos e com menos 

risco, quer a utilização de sinergias no âmbito comercial ou tecnológico. 

As entidades com as que colaboram empresas na união de recursos e 

experiências para poder crescer e desenvolver-se, com esses objetivos, são as que 

seguem: 

Tabela 11: Tipo organização com a qual colabora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Dentro do tecido empresarial, pode-se observar uma tendência ao associativismo 

na procura de outras entidades com quem criar alianças estratégicas. Destaca, nesse 

sentido, o trabalho dos clusters como aglutinadores de empresas no tecido que 

pertence à eficiência. Entidades que tem surgido nos últimos anos como Cluster TIC 

Galiza (2008), ACLUXEGA (2010), CLUERGAL (2010), AGAEN (2012) e que surgem 

como elemento de atomização de empresas da atividade e como canalizadores das 

procuras destas à hora de propiciar um quadro homogéneo num âmbito que é 

caracterizado pela heterogeneidade e diversidade da atividade. 

. 

Entidades nº %
Cluster relacionadas com a eficiência energética 12 9,4%
Outro cluster 4 3,1%
Centros tecnológicos e de inovação 3 2,3%
Administração 2 1,6%
Associação de eficiência energética 12 9,4%
Outras associações/  federações 18 14,1%
Universidades 6 4,7%
Colégios oficiais 7 5,5%
Câmaras de comércio 2 1,6%
Outros 11 8,6%
Ns/Nr 51 39,8%
Total 128

Relações estratégicas com organizações
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Tabela 12: Organização com a qual colabora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

Tipo de organização Organização/ Colaboração
Cluster Indústria ACLUXEGA, AGAEN- Clúster autoconsumo energét ico de Galicia

Outros Clúster
CLUSTER TIC , CLUSTER SAUDE, ACLUNAGA- Cluster Naval, CLUSAGA- Cluster Alimentario, CEAGA- Cluster de Empresas de Automoción de 
Galicia, CLAG- Cluster Audiovisual Galego, CETGA- Cluster de Acuicultura Galego, Cluster del Granito, CLG- Cluster de Logíst ica y 
Transporte de Galicia

Colégios oficiais
COITIOU (Colegio Of icial Ingenieros Técnicos Indust riales Ourense), COETICOR (Colegio Of icial de Enxeñeiros Técnicos Indust riais de A 
Coruña)Colegios Of iciales: COAG, Colegios Of iciales de Arquitectos, ICOIIG- Colegio Of icial de Ingenieros Indust riales, Colegio Of icial de 
Trabajo Social

Associação do sector

INEGA, COGEN- Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración, AEI Energía y Medioambiente, APIRAC- Associação Portuguesa 
das Empresas dos Sectores Térmico, Energét ico, Elect rónico e do Ambiente , FENERCOM- Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, EGEC- European Geothermal Energy Council, ADENE, Agencia para a Energia, EGSRA - Associação de Empresas Gestoras de 
Sistemas de Resíduos, Asociación Galega para a Bioconst rucción, INSTALECTRA- Asociación de empresarios de elect ricidad y 
telecomunicaciones de Pontevedra,  Asociación Galega de Empresas de Servicios Enerxét icos, Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD).

Outras Associações, 
Fundações e Federações

ASEMACO- Asociación de Empresarios de Materiales para la Const rucción, CRDO Ribeiro, AENOR- Asociación Española de Normalización y 
Cert if icación, APSEI - Associação Portuguesa de Segurança, CEO (Conf . Emp. Ourense), APDR - Associação Portuguesa de 
Desenvolvimento Regional, AJE FERROLTERRA, AIPQR, Associação das Indúst rias da Pet roquímica, Química e Ref inação, AJE- Asociación 
de Jóvenes Empresarios  Universidad de A Coruña, ARE (Asociación de Empresarios de Rianxo), Asociacion de empresarios de San Cibrao 
das Viñas, AJE- Asociación de Jóvenes Empresarios  Universidad de A Coruña, Asociacion Const ruccion de Lugo, Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD), AGAFE- Asociación Gallega de Ferias y Eventos, NERBA - Núcleo Empresarial da Região de Bragança, 
SASB- Internat ional Account ing Standards Board Sustentabilidade,  en USA, Asime- Asociación de Indust riales Metalúrgicos de Galicia, 
Ageinco- Asociación Gallega de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos, FORGA- Fundación de Orientación Profesional de Empleo 
y Formación En Galicia, FESGA- Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.

Institutos Tecnológicos e 
Centros de investigação

CTAG- Cent ro Tecnológico de Automoción de Galicia, AIMEN, Cent ro Tecnológico de Innovación y Tecnología, Cet im- Cent ro Tecnológico 
privado de I+D+i, AIMME- Inst ituto Tecnológico Metalmecánico, GRADIANT- Cent ro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, CESGA- 
Fundación Pública Galega Cent ro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, ENVITE- Plataforma Tecnolóxica Galega de 
Medioambiente

Universidades Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña, Universidad Sant iago de Compostela, Universidad de Barcelona
Câmaras de Comércio CCILP, Câmara de Comércio & Indúst ria Luso Peruana, Cámara de Comercio de España en México, Cámara mexicana de la const rucción

Entidades Navegação Aérea AIPORT AEP, AIP, Red de Navegación Aérea de España; AIPOR  AEP

Negócio Produtech, CB, Foro La Región, Gas Natural, REPSOL, PRIMAGAS, Isolux, SMART LIGHTING, GASINDUR
Administração pública Xunta de Galicia- Consellerías, Ayuntamientos

Organizações com as que colaboram
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Destacam pela sua relevância estratégica, a interação com os clusters 

implicados na produção de energia AGAEN e ACLUEXA, bem como CLUERGAL 

pela sua implicação na promoção das energias renováveis frente aos combustíveis 

fósseis como paradigma de eficiência e utilização ótima dos recursos. 

Ainda que em distinta linha, convém destacar a importância do Cluster TIC da 

Galiza como entidade ligada muito estreitamente com a eficiência, devido à forte 

dependência tecnológica do setor e à importância deste para a adaptação e inovação 

do mesmo. 

Em segunda linha, podemos estabelecer a relevância de outros clusters de 

setores menos próximos da eficiência energética  como são os relacionados com o 

transporte CEAGA – Cluster de Empresas de Automóvel de Galiza, CLAG – Cluster de 

Logística e Transporte de Galiza, as ordens profissionais ligadas a trabalhos 

específicos da atividade dentro da eficiência energética COITIOU (Ordem dos 

Engenheiros Técnicos Industriais de Ourense), COETIOR (Ordem dos Engenheiros 

Técnicos Industriais de A Corunha), Ordens Profissionais: COAG, Ordem dos 

Arquitetos, ICOIIG – Ordem dos Engenheiros Industriais, entidades locais de 

desenvolvimento : ASPDR – Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, 

AGAFE – Associação Galega de Feiras e Eventos, NERBA- Núcleo Empresarial da 

Região de Bragança, além de outras entidades relacionadas com a eficiên cia  

como a Ageinco – Associação Galega de engenharia, consultoria e serviços 

tecnológicos, centros tecnológicos  e as associações diretamente implicadas na 

atividade  que têm sido consideradas à hora de elaborar o diretório a partir do qual se 

tem estruturado a informação deste relatório. 
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6.1 Tendências de evolução da atividade 

Para determinar as tendências da evolução da atividade temos de partir de 

duas premissas: 

1ª Estamos diante duma atividade heterogénea e liga da a todos os 

setores de atividade que buscam a utilização da ene rgia de forma racional; 

2ª A poupança e a eficiência energética são uma ten dência em I+D+i de 

caráter transversal, ligadas a todos os setores de atividade que procuram e 

perseguem a utilização racional da energia e sua po tenciação. 

Tomando como partida a segunda premissa de que a implementação de 

sistemas de eficiência energética é uma ação de desenvolvimento e inovação, pode-

se realizar uma comparativa do investimento empresarial em I+D+i por região, Galiza-

Norte Portugal. Como mostra o quadro, o tecido empresarial galego é o que mais 

investe em I+D+i, pelo que encontramos empresas mais inovadoras neste território. 

Para a evolução do setor na Eurorregião é necessário que a empresa se envolva e 

aposte mais pela inovação e desenvolvimento, tanto no produto que comercializa 

quanto no serviço que oferece, sobretudo na região Norte de Portugal: 

Tabela 13: Investimento I+D+i por região 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

 

 

 

Este investimento em I+D+i está estreitamente vinculado com o grau de 

nº % nº %
Realizan inversión en I+D 33 31,1% 4 17,4%
No realizan inversión en I+D 42 39,6% 10 43,5%
Otras 1 0,9% 0 0,0%
Ns/Nc 30 28,3% 8 34,8%
Total 106 22

Galicia Portugal

Inversión en I+D+i por región

Categorías
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implantação de empresas do setor TIC num território. Conforme os últimos dados de 

Eurostat, tanto Galiza quanto o Norte de Portugal são territórios que apresentam 

valores por baixo da média estatal e europeia, como mostram os valores de 

participação das TIC no PIB e de trabalhadores no setor TIC. 

Com os dados obtidos referentes a 2010 e realizando uma comparativa, pode-

se ver como a região galega apresenta valores mais baixo do que Portugal, 1,9% em 

face de 1,87%. Os dois territórios estão por baixo da média tanto estatal quanto 

europeia. 

Tabela 14: Participação de empresas TIC no PIB 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat 

* Não há resultados para Northern Portugal, dados gerais são retirados do país. 

Da mesma forma e falando de emprego no setor, Galiza e Norte de Portugal 

apresentam um valor por baixo dos estatais e europeus. E ao realizarmos uma 

comparativa entre as regiões, é o Norte de Portugal o que apresenta os valores mais 

baixos de empregabilidade no setor TIC. 

Tabela 15: Empregados no sector das TIC  

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat 

Finalmente, acrescentar que as normativas são outro ponto-chave no 

2007 2008 2009 2010
Unión Europea Sin dato Sin dato 3,93% 4,38%
España 3,86% 3,62% 3,51% 3,54%
Galicia 2,56% 2,63% 2,58% 2,47%
Portugal Sin dato 3,62% 3,54% 3,61%

Porcentaje de part icipación de las TIC en el PIB

Año
País/  Región

2009 2010 2011 2012
Unión Europea 2,81% 2,84% 2,87% 2,92%
España 2,72% 2,74% 2,81% 2,96%
Galicia 1,92% 1,84% 1,74% 1,91%
Portugal 1,82% 2,12% 1,71% 1,87%
Norte de Portugal 0,97% 0,94% 1,00% 1,07%

Porcentaje de empleados en el sector TIC

Año
País/  Región
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desenvolvimento do setor e tem especial relevância na Galiza, dado que se conta 

com uma legislação que não produz segurança nem ao tecido empresarial nem ao 

mercado doméstico, sobre todo à hora de investir em soluções de eficiência. Pela 

parte de Portugal, conta com uma legislação mais estável e adaptada às políticas 

europeias que defende a proteção meio ambiente. 

6.2 Atuações para a evolução e desenvolvimento da a tividade 

O panorama futuro da atividade é oferecido pela diversidade de empresas do 

tecido empresarial inquiridas, e as entidades e os especialistas ligados à atividade de 

poupança e eficiência energética entrevistada. 

Desde o ponto de vista empresarial, a evolução do setor depende de que 

sejam levadas efetuadas as seguintes atuações: 

• Realizar ações de difusão e dinamização (33,3 %) 

• Oferecer segurança jurídica à atividade (empresa) e ao consumidor 

(18,5 %) 

• Trocar as políticas de ajudas/ subvenções (18,5 %)  

• Oferecer informação e assessoramento por parte da administração 

(14,8 %) 

Tabela 16: Atuações a realizar para o desenvolvimen to da atividade 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

 

Pela sua parte e em consonância com as ações que indica o tecido 

empresarial, os especialistas e entidades vinculadas à eficiência energética apontam 

Categorias nº %
O apoio da administração (informação/  conselho) 4 14,8%
Ações de publicidade, divulgação e dinamismo 9 33,3%
Reduzir as barreiras econômicas 1 3,7%
Alterar as políticas de ajuda/  subvenções 5 18,5%
Controle de preços de mercado 1 3,7%
Criar entidades privadas de pressão 1 3,7%
Mudança regulatória/  segurança jurídica 5 18,5%
Simplificar a burocracia administrativa 1 3,7%
Total 27

Ações para o desempenho dos negócios
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que são ações como as que seguem as que precisam a atividade para o seu 

desenvolvimento e evolução: 

Ações de estruturação: 

1. Setorialização da atividade que permita a diferenciação: criação dum setor 

diferenciado. 

2. Realizar estudos setoriais sobre consumo energético para aplicar as medidas 

adequadas e focadas à poupança energética. 

3. Elaborar perfis de consumo de cada setor estratégico para ter soluções padrão 

para cada um deles e conforme o seu volume de consumo. 

4. Certificação e classificação das empresas e produtos em função de critérios de 

eficiência efetivos. 

5. Criação duma “marca de qualidade” que diferenciasse às empresas oferentes, 

os seus produtos e serviços em função de critérios de eficiência efetivos. 

6. Potenciar, desde a administração, a criação de medidas de poupança para 

reduzir o consumo: Smart Grids, sistemas de gestão de veículos e frotas, 

implantar a domótica em prédios, sistemas de medição e controlo de consumo 

de energia em empresas, trabalhar e armazenar informação na nuvem, 

sistemas geradores de eletricidade de forma distribuída. 

7. Criar uma entidade que aglutine este novo setor em interesse da defesa dos 

seus anteriores. 

Ações de difusão e dinamização:  

8. Dar mais visibilidade aos projetos ou casos de sucesso, que sejam tanto pelo 

seu fator inovador quanto pela melhoria substancial na eficiência dos 

processos de produção e poupança energética nas empresas. 

9. Maior difusão das inovações implementadas dentro do tecido empresarial que 

demonstrem a aplicabilidade noutros setores. 

10. Criação de projetos-piloto em empresas em ativo ou novas empresas 

implicadas com a eficiência e poupança energética. 

11. Desenvolvimento de projetos-piloto no âmbito doméstico do consumo 

energético. 

Ações de formação e informação: 
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12. Formar profissionais na eficiência energética como uma área educativa dentro 

de matérias como meio-ambiente ou energias renováveis.  

13.  Informar e formar às empresas sobre os benefícios que se obtém de ser 

responsável com o consumo energético, a poupança nos custos empresariais 

através da implantação de processos internos ligados à eficiência energética. 

14. Informar e formar ao consumidor doméstico sobre os benefícios e a poupança 

no consumo energético. 

15. Campanha de sensibilização face ao consumidor para a mudança de hábitos 

no consumo. 

16. Criar a cultura de consumo energético responsável e eficiente desde a escola. 

17. Aproveitar os novos canais TIC para sensibilizar e informar sobre eficiência 

energética: redes sociais, web 4.0, dispositivos móveis, etc. 

18. Estabelecer centros de demonstração de tecnologia adaptada à eficiência 

energética onde as empresas sensibilizadas com a matéria possam informar-se 

sobre as novas tecnologias que existem no mercado. 

Ações de incentivação económica: 

19. Desenho duma marca de empresa comprometida com a eficiência energética, 

“Qualidade E.E”, elemento fundamental para a diferenciação das empresas 

que aplicam medidas de melhoria energética e para poder optar a subvenções 

e/ou ajudas. 

20. Apoio às empresas preocupadas com ser eficientes no consumo de energia 

(incentivos para investir, redução de taxas fiscais,...) 

21. Estabelecimento de incentivos ao consumo doméstico responsável. 

22. Desenvolvimento de ajudas para implantação de planos de eficiência 

energética. 

23. Criação de programas de financiamento com empréstimos com taxas reduzidas 

ou com tipo baixo de juros, para poder investir em medidas de eficiência 

energética. 

Ações de implicação empresarial interna: 

24. Publicar casos de sucesso na implantação de sistemas energéticos eficientes 

por subsetores de empresas para implicar às diretivas empresariais. 
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25. Formar e informar às empresas em telegestão dos processos de consumo 

energético que permita uma maior capacidade de poupança tomando como 

partida as metrias (netmetering) como modelo eficiente de controlo e melhoria. 

Ações legislativas:  

26. Desenvolvimento duma norma que permita ao consumidor ter acesso aos seus 

dados de consumo. 

27. Legislar uma normativa que crie segurança jurídica ao tecido empresarial e ao 

consumidor doméstico à hora de investir em soluções de eficiência energética. 

28. Desenvolvimento duma normativa padrão para o cálculo de poupança 

energética. 

A importância destes fatores para a configuração dum mercado estável passa pela 

adequação a critérios de eficiência e não tanto de eficácia, dado que se trata de fazer 

uma utilização adequada e adaptada a critérios tanto de produção quanto de consumo 

empresarial e doméstico, e tendo em consideração que cada uma das ferramentas ou 

medidas a implantar devem estar adaptadas às particularidades de cada caso, prévio 

diagnóstico. 

Tem-se detetado também toda uma série de elementos que sem ser competência 

das empresas, constituem um fator determinante para as próprias empresas como é a 

falha de sensibilização cidadã ao respeito da adequada utilização das energias, por 

falha de informação e formação sobre a matéria ou talvez por falha duma correta 

difusão desta informação. 
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6.3 Mudanças previsíveis da atividade: oportunidade s 

Em correlação com a epígrafe anterior, a continuação são definidas quais são 

as mudanças previsíveis dentro da atividade que dirigem a todos cara à uma melhor 

estruturação do tecido empresarial de eficiência energética. 

Ao ser uma atividade heterogênea, é necessária para a sua evolução e 

melhoria concentrar os interesses numa entidade comum de onde saia todo um plano 

estratégico de criação e desenvolvimento dum setor. 

Imagem 10: Criação de numa entidade para a defesa d os interesses 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas- entidades 

A tendência é que o tecido produtivo se estruture e que seja criado um setor 

homogéneo, tutelado por uma “entidade” líder que defenda os interesses das 

empresas tanto face a administração quanto face a qualquer outra entidade. 

Este associativismo do tecido produtivo numa “entidade” líder, seria a 

ferramenta importante para atingir objetivos importantes no setor, regularizar a 

atividade para evitar usurpação profissional e reforçar a competitividade na que 

operam as empresas do âmbito da eficiência energética. 

Desta entidade partiria o desenho do Plano Estratégico do Setor, que se centraria 

nos seguintes pilares: 

Imagem 11: Noções básicas de Plano Estratégico do S ector  
 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas- entidades 
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Um dos fatores fundamentais à hora de avançar no desenvolvimento da atividade 

e, por conseguinte cara à implantação de modelos de eficiência energética é o 

estabelecimento de trabalhos de consciencialização e campanhas de difu são 

centradas em casos de sucesso baseados na poupança para as economias 

domésticas e em critérios de competitividade para as empresas. 

Outro é a profissionalização do setor da eficiência energétic a através do 

desenho de currículos formativos concretos. Esta profissionalização permite uma 

maior especialização e competitividade do tecido produtivo. 

Por outro lado, e concretamente na região da Galiza, ter um quadro normativo 

estável que promova a utilização de energias sustentáveis e limpas, em definitiva, 

oferecer segurança jurídica tanto às empresas quanto aos particulares incentiva o 

investimento em medidas ou soluções de eficiência energética. 

E finalmente, começar com a consciencialização do mercado tanto industrial 

quanto doméstico de criar uma cultura de utilização responsável da energia. 

No que diz a respeito da parte interna das empresas e, mais concretamente, aos 

processos produtivos , não só estar centrado nos fatores de melhora do 

aproveitamento energético na cadeia produtiva, mas também na possibilidade de 

satisfazer as suas necessidades de energia em função dos parâmetros que melhor se 

adequem as suas capacidades y necessidades. 

Portanto fatores como a autoprodução de energia, a monitorização de processos e 

a consciencialização de condutas sustentáveis, resultam fundamentais para a 

evolução da eficiência energética nas empresas. 
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7- MODELO OU PERFIL DE EMPRESA 
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7.1 Modelo geral de empresa  

O modelo ou perfil geral de empresa dedicada a oferecer produtos/serviços de 

E.E., é o que segue: 

Tabela 17: Perfil de companhia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria por inquérito direto às empresas 

 

Atividade
Fabricação /  venda /  instalação /  manutenção /  dist ribuição de 
produtos de eficiência energética

Classificação CNAE
Serviços de engenharia e outras atividades relacion adas com 
assessoria técnica.

Antiguidade De 5 para 10 anos

Forma Legal Sociedade Limitada

Nº de trabalhadores < 10 trabalhadores

Faturamento < de 50.000 €

Produção  e oferta de serviços

 Iluminação
 Software de gerenciamento de energia
 Instalações elétricas da eficiência

Fluxograma/  estrutura organizacional  Estrutura Fun cional-de Matriz

Principal cliente As empresas não relacionadas com a  eficiência energética

Investimento em I & D < 10.000 Euros

Patentes (%) 4%

% 16,4%

Naçãos Latino América                                                                                                                                                                  

% 34,4%

Organizações com as que se criam 
Relações estratégicas

Associações, federações e organizações de empregado res                                                                                 
Associações da eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                           
Cluster relacionadas com a eficiência energética                                      
Outras empresas

Região com o maior lance A Coruña

Região com menor oferta Ave (Portugal)

Ambito geográf ico

At ividade principal

Compet it ividade

Internacionalização

Alianças Est ratégicas

Perfil de empresa

Tamanho

Estutura organizacional 

Mercado 

Principais característ icas
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8- CONCLUSÕES GERAIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Conclusões gerais da atividade 

Ante o contexto do tecido empresarial descrito, pode-se fazer referência a toda 
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uma série de fatores fundamentais para o desenvolvimento do mercado da eficiência 

energética: 

1. Criação de uma entidade que defenda os interesse s do setor.  

Devido à atomização e heterogeneidade das atividades realizadas, observa-se 

a necessidade de criar uma entidade com capacidade para transladar as 

necessidades e capacidades da eficiência energética e apresentar ao setor numa 

posição mais competitiva em relação ao seu mercado.  

Os principais trabalhos a desenvolver por esta entidade seriam os seguintes: 

• Estabelecer umas linhas gerais de atuação e desenvolvimento da atividade 

(plano estratégico) 

• Combater a usurpação profissional, derivada da falha de linhas gerais e 

provocada pela chegada de profissionais que tem visto neste setor um nicho de 

mercado alternativo ao gerado por outros setores em crise. 

• Realizar trabalhos de pressão que permitam um desenvolvimento normativo 

concreto para um maior desenvolvimento da atividade e certa segurança para 

canalizar possíveis investimentos. 

• Evitar o desconhecimento por parte da sociedade através dum plano de 

comunicação concreto que permita chegar até o consumidor doméstico. 

• Promover e canalizar o fluxo de investimento a linhas de negócio específicas e 

de sucesso. 

• Promover as sinergias entre empresas para cortar o problema micro do setor, 

de forma que possam crescer mediante as melhoras tecnológicas. 

• Aposta clara pela I+D+i que aporte uma mais-valia fundamental para o 

crescimento no âmbito da eficiência. 

• Fomentar os casos de sucesso, tanto na transmissão de tecnologias quanto 

nos modelos mais eficientes com relação à adaptação ao terreno e a utilização 

de modelos sustentáveis. 

• Apoio ao tecido empresarial mediante: Assessoramento empresarial; Estudos 

de mercado setoriais; Jornadas informativas cara à promoções de maiores 

vantagens competitivas; Transmissão de informação sobre ajudas; Difusão de 

marca e informação do setor. 
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Esta associação do tecido produtivo da eficiência energética vai promover a 

colaboração e o intercâmbio de conhecimento transversal e vertical entre empresas, 

propiciando a inovação e aumentando o valor da oferta na Eurorregião. 

Um trabalho que este cluster generalista ou setorial poderia realizar através 

das seguintes atividades chave. 

2. Maior apoio por parte da administração pública  

O papel da administração pública desempenha um papel fundamental à hora de 

desenhar, fomentar e programar iniciativas e atividades concretas para o 

desenvolvimento do setor. Em matéria de eficiência energética, o quadro estratégico 

2014-2020 da EU serve como critério base para assumir as políticas de redução do 

impacto ambiental derivado da promoção e implantação de modelos energéticos 

eficientes. 

• Adaptação do quadro normativo às políticas europeias, aportando com esta 

mudança segurança jurídica, sobretudo na hora de apostar por investir em 

soluções de eficiência energética, quer para o âmbito empresarial quer 

doméstico. 

Neste sentido, temos que destacar que as diferenças associadas à normativa 

no tocante à produção e autoconsumo de energias renováveis entre Espanha e 

Portugal, constitui um fator de diminuição competitiva das empresas galegas 

relativamente às portuguesas. 

• Colaborar, incentivar e premiar toda uma série de políticas que contribuam ao 

desenvolvimento do setor. Neste âmbito, os incentivos à investigação, a 

comercialização e a internacionalização, constituem uns fatores fundamentais 

para a competitividade do setor e, consequentemente a implicação da 

administração é fundamental à hora de posicioná-lo de forma competitiva. 

 

 

• Agilizar o excesso de burocracia administrativa, o qual acaba por gerar que as 

empresas e os particulares desistam de tentar beneficiar-se das medidas de 

promoção do investimento, criação ou melhoria no âmbito da eficiência. 

• Estabelecer uma série de reconhecimentos ou prémios nos que dar visibilidade 
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às empresas mais competitivas na área da eficiência, a projetos de interesse 

local ou autonómico, que sirvam como incentivo à inovação e a adaptação por 

parte doutros agentes interessados no desenvolvimento de modelos provados. 

 

3. Difusão e sensibilização empresarial e da popula ção  

Divulgar os fatores de sucesso e os resultados que derivam dos elementos de 

medição e controlo de eficiência constituem um fator fundamental para dar a conhecer 

as vantagens da utilização de soluções de eficiência energética. Por este motivo, 

difundir os casos de sucesso (empresariais e domésticos) oferece maior confiança ao 

consumidor ou utilizador final. 

Através, quer de gestores municipais quer de empresas (colaboração público-

privada), a gestão inteligente da energia deve ser explicada ao público geral 

estabelecendo uma série de parâmetros atrativos para este mercado como: 

• Poupança derivada da Gestão inteligente da energia. 

• Disposição da melhor energia, ao menor custo e com o menor impacto 

ambiental. 

• Desenvolvimento tecnológico e empoderamento do consumidor cara a um 

controlo efetivo dos anteriores pontos. 

A disponibilização destas ferramentas para os pequenos consumidores de energia, 

incentivada pela administração pública através de políticas de melhoria e ferramentas 

de auto-controlo energético, é e será um fator fundamental cara à expansão do setor 

ao público em geral e cara a um mercado mais amplo que o que possuem na 

atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- ANÁLISE F.O.F.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Análise F.O.F.A 
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Tabela 18: F.O.F.A  

FRAQUEZAS  

• Atomização e excessivas sobreposições entre as diferentes atividades do âmbito da 

eficiência energética. 

• Pequena dimensão das empresas do âmbito da eficiência energética na que a maioria 

destas são microempresas ou empresas de pequeno tamanho. 

• Má comunicação dos produtos e serviços existentes como resultado da ausência de 

um plano de comunicação comum à eficiência energética. 

• Falha de relacionamento entre as empresas da eficiência energética, o que impede 

uma melhoria competitiva. 

• Elevada competência entre as diferentes empresas do âmbito da eficiência energética 

como resultado das sobreposições na oferta e a procura de produtos e serviços. 

• Elevado custo de investimento das melhoras produtivas e dificuldade das empresas 

para se adaptar a estas como resultado dos citados custos. 

• Legislação distanciada da realidade do âmbito da eficiência energética que aporta um 

componente de insegurança à hora de continuar inovando, desenvolvendo e 

investigando. 

• Forte dependência das tecnologias estrangeiras como resultado da maior experiência, 

competitividade e tamanho das empresas dedicadas à eficiência energética. 

• Falha de resposta clara pela I+D+i desde o setor privado e escasso crescimento do 

valor acrescentado nos produtos desenvolvidos no âmbito da eficiência energética. 

• Limitações regulatórias ao autoconsumo energético associado também à instabilidade 

normativa. 

• Falha de financiamento para o empreendedorismo, o qual impede o desenvolvimento 

de novos projetos. 

• Insuficiências no desenho de um currículo formativo específico para o âmbito da 

eficiência energética. 
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• Dificuldade das empresas para se internacionalizar como resultado do reduzido 

tamanho das empresas e o custo que isto supõe no nível de logística. 

• Dependência da energia importada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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• Mercado potencial/ negócio 4.0 com uma maior contribuição por parte das empresas 

implicadas no desenvolvimento tecnológico. 

• Aposta por parte da EU pelas políticas de eficiência energética canalizada através de 

fundos de apoio ao desenvolvimento estrutural. 

• Adaptação dos produtos e serviços oferecidos às necessidades do cliente (oferta de 

produtos à medida) 

• Continua procura de energia, o que posiciona ao âmbito da energia como uma atividade 

com oportunidades de desenvolvimento de negócio. 

• Incremento da competitividade de produtos, como resultado dos esforços de inovação e 

desenvolvimento promovidos pelas empresas TIC. 

• Expectativa de crescimento do mercado da eficiência energética como resultado da 

aposta das administrações públicas por estes modelos sustentáveis e baseados em 

critérios de eficiência. 

• Tendência ao incremento das despesas por parte das empresas que procuram serviços 

como resultados dos incentivos da administração pública.  

• Condições favoráveis cara à utilização de energias procedentes de fontes de energia 

renováveis. 

• Capacidade de exportação, resultado do elevado nível inovador atingido pelo âmbito da 

eficiência energética. 

• Promoção de políticas centradas na redução de custos produtivos em empresas e 

administrações públicas. 

• Esgotamento dos recursos energéticos fósseis, facto que possibilitará um maior impulso 

doutros tipos de energia. 

• Tendência ao aumento da criação de sinergias para o desenvolvimento de melhorias 

tecnológicas que permitam uma maior contribuição à cadeia de valor. 

 

 

• Visibilidade de resultados da eficiência energética centrada na redução de custos por 
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FORÇAS 

parte da administração pública. 

• Investimento em medidas de eficiência energética e autoconsumo por parte da população. 

• Aumento do mercado de eficiência energética na edificação, quer na construção quer na 

restauração. 

• Aproveitamento das ligações tradicionais com a América Latina de face à exportação.  
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• Âmbito muito diversificado e heterogéneo, o que o situa numa frente muito ampla de 

desempenho e possibilidade de negócio. 

• Empresas inovadoras com capacidade de adaptação às possíveis variações no setor. 

• Potencialidade da energia limpa como aposta de desenvolvimento futuro tanto por pare 

da EU quanto por parte das administrações públicas nacionais e regionais. 

• Potencial de investigação em materiais e nanomateriais aplicáveis à eficiência 

energética. 

• Maturidade tecnológica resultado duma grande capacitação por parte das empresas 

TIC. 

• Mão-de-obra qualificada como resultado da experiência laboral acumulada pelos 

profissionais da eficiência energética tanto noutros setores quanto na atividade de 

eficiência. 

• Importantes conhecimentos na matéria como resultado da transferência de profissionais 

especializados doutros setores. 

• Benefícios e rentabilidade da eficiência energética para as empresas dentro do 

processo de produção. 

• Sustentabilidade do modelo de negócio da eficiência energética centrado num mercado 

em expansão devido à aposta da administração pública. 

• Know- how derivado das múltiplas atividades desenvolvidas no âmbito da eficiência 

energética e da experiência acumulada dos profissionais do setor. 

• Ações de qualidade realizadas pelos profissionais da influência energética. 
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AMEAÇAS 

• Excessiva dependência das administrações públicas como resultado das ajudas e 

subvenções à eficiência energética. 

• Falha duma normativa estável que acelere o desenvolvimento das energias renováveis 

e da eficiência energética como âmbito comum às próprias. 

• Usurpação por parte de muitos profissionais que tem visto neste setor um nicho de 

mercado alternativo ao gerado por outros setores em crise, como por exemplo, a 

construção. 

• Desconhecimento por parte da sociedade dos benefícios que aportam as ferramentas 

e produtos de eficiência energética. 

• Pressão por parte das grandes empresas produtoras de energia que controlam o 

mercado. 

• Dificuldade de acesso ao financiamento. 
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