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a Energia em Portugal
Num contexto de desafios e oportunidades as empresas portuguesas,
com a sua capacidade e tecnologia, têm sido um dos motores de
desenvolvimento do sector de energia.

EDIFÍCIOS ENERGIA

ambiente e Energia têm
assegurado um dos pilares
da nossa sustentabilidade.
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Situado no sudoeste da Europa, com mais de 8 séculos
de História, Portugal é um país privilegiado. Um país afagado pelo sol e pelo mar e de recursos naturais que nos
projetam num mundo cada vez mais competitivo e que
representam um desafio para a capacidade empreendedora das nossas empresas.
Nos últimos anos, a nossa ambição permitiu-nos alcançar um patamar de excelência naquele que é hoje o
desígnio do século XXI: a construção de um futuro sustentável. Um futuro sustentável para a sociedade, para
a economia e para o ambiente. A energia assume aqui
um papel crucial e um vector de progresso indispensável para conseguirmos superar as dificuldades actuais.
A Natureza colocou à nossa disposição diversas fontes
de energia, algumas delas de origem renovável, como
o Sol, o Vento, a Água, o Calor da terra e a Biomassa.
Mas o aproveitamento e gestão dos recursos existentes ainda não permite a independência energética do
nosso país. Um objectivo e um caminho que está a ser
assumido como prioritário pelos países europeus e as
grandes potencias mundiais. A segurança energética
é hoje uma das principais preocupações de Bruxelas.
Até lá chegarmos, é necessário fazer as apostas certas,
gerir os recursos existentes, apostar na nossa tecnologia, nos nossos edifícios, nas nossas cidades e transportes com a máxima eficiência, tendo em vista a redução
dos consumos energéticos.
É neste contexto de desafios e oportunidades que as
empresas portuguesas têm sabido responder nos últimos anos com a sua capacidade e tecnologia. A nossa
experiência nas áreas das renováveis, da distribuição
de energia e da investigação está a ser exportada para
todos os cantos do mundo. O investimento nas novas

energias tem fomentado a inovação, criando novas
oportunidades para a indústria, incentivado a ligação
às redes nacionais e internacionais de investigação e
promovido novas tecnologias e soluções geradoras de
oportunidades de exportação tecnológica. O contributo
das empresas portuguesas para um mundo mais sustentável é hoje inegável, estando presentes com as suas
tecnologias nos cinco continentes. As soluções desenvolvidas pelas empresas portuguesas são difundidas
internacionalmente, gerando uma forte capacidade de
fornecimento de bens e serviços. Os nossos resultados posicionam Portugal como um país de referência na energia. Um sector, cuja diversidade de áreas
de negócio continua em movimento. Um sector estratégico para a economia que importa conhecer e dar a
conhecer fora do nosso país.

A estrAtégiA pArA A energiA
A política energética portuguesa da primeira década de
2000 ficou marcada por investimentos significativos em
fontes de energia renovável. Com o estalar da crise económica e novas orientações políticas os principais documentos da estratégia para a energia – o Plano Nacional
de Acção para a Eficiência Energética e o Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis - foram revistos “numa lógica de racionalidade económica e sustentabilidade. A racionalidade económica está na base do
novo modelo energético que resulta, por um lado, da
conjugação entre a adopção de medidas de eficiência energética e a utilização de energia proveniente
de fontes endógenas renováveis e, por outro, da redução dos sobrecustos que oneram os preços da energia”,
lê-se nos diplomas.

Até aqui, os resultados demonstram que Portugal deu
largos passos a caminho do sucesso nesta área, mas
que ainda há um longo percurso por fazer, partindo
sobretudo da análise dos indicadores da dependência energética e dos indicadores da intensidade energética (consumos energéticos nacionais face à riqueza
gerada).
A inexistência de recursos energéticos endógenos fósseis tem conduzido a uma elevada dependência energética do exterior em termos de energia primária. De
acordo com os últimos dados do Eurostat, a média da
dependência energética europeia ronda os 54%. No
caso português, esse valor sobe para os 79%.
Já no que diz respeito à intensidade energética, denota-se que o elevado investimento feito por Portugal em
tecnologias que exploram fontes endógenas renováveis
e o reduzido consumo energético no sector residencial, comparativamente com o resto da Europa, revelam
uma intensidade energética da economia produtiva
27% superior à média da União Europeia. Por outras
palavras, a economia produtiva nacional necessita de
cerca de 27% mais energia para produzir o mesmo
1€ de riqueza.

as cidades têm a capacidade de se
transformar em centrais de produção
descentralizada de energias renováveis
aproveitando ao máximo a energia solar.

QUEM SOMOS

MEDIALINE

15

ANUÁRIO 2016
Uma iniciativa da Media
Line que conta com o apoio
da ADENE - Agência para
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O ENERGIA EM PORTUGAL – QUEM SOMOS?
é uma ferramenta de negócios imprescindível para quem quer fazer parte, conhecer ou relacionar-se com estes sectores de actividade em 2016 e o meio por excelência que agrega e divulga as informações, as empresas e os profissionais por área de intervenção
nesta ampla e diferenciada área de negócio.
Somos o único anuário e portal de pesquisa e informações dedicado em exclusivo à energia em Portugal!
Para além do tradicional formato em papel, esta publicação é uma
ferramenta online. Com o digital, ampliamos a visibilidade e projecção das empresas e apostamos numa maior versatilidade em
termos de pesquisa e actualização. Temos neste momento e diariamente, as principais notícias e informações sobre as empresas
e do mercado.
As nossas empresas de energia são um contributo muito importante para um mundo que se quer sustentável.
O ENERGIA EM PORTUGAL – QUEM SOMOS é uma plataforma facilitadora deste intercâmbio e internacionalização das nossas empresas.
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Greenplan - Projectos e Estudos para o Ambiente
Alexandra Alexandre

email
greenplan@greenplan.pt

ÁreaS de negócio
AVAC
Consultoria Energética
Projecto
QAI
Serviços Energéticos

Sócia Gerente
Formação académica
Licenciatura em Engenharia Florestal
no Instituto Superior de Agronomia,
Universidade Técnica de Lisboa

SíTio inTerneT
www.greenplan.pt
morada
Edifício Ostende, Rua Alegre, nº3
2765-392 SINTRA

TeleFone
210152467

oUTraS ÁreaS de negócio
Avaliações Acústicas; Consultoria
Ambiental; Certificação Energética

Grupo GENERG
Álvaro Brandão Pinto
Administrador Delegado
Formação académica
ÁreaS de negócio

Licenciatura em Engenharia Mecânica,
com especialização em Termodinâmica Aplicada,
pelo Instituto Superior Técnico

Eólicas
Hídricas
Solar Fotovoltaico

eQUiPa

VolUme de negócioS

morada

ADMINISTRADOR - ENGENHARIA
Hélder José de carvalho Serranho

149,8 milhões de euros (2012)

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75, piso 5.01
1070-061 Lisboa

mercadoS
ADMINISTRADOR - FINANçAS
Vitor José Sobral Pacheco
PRESID. DO CONSELHO DE ADMINISTRAçãO
João antunes Bártolo
n. emPregadoS
69
clienTeS de reFerência
EDP, REN
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oUTraS inFormaçÕeS

Portugal

Fundado em 1988 o Grupo GENERG reúne um
conjunto de empresas do sector da produção de
electricidade pela via renovável, que tem em
funcionamento, o seguinte portfolio: 436,4MW
eólicos; 33,2MW hídricos e 18MW solares.
Produção anual aproximadamente 2,3% da
electricidade consumida em Portugal equivalente
ao consumo doméstico de 1milhão de habitantes.
Sistema Gestão Ambiental certificado norma
14001.

TeleFone
217802020
email
geral@generg.pt
SíTio inTerneT
www.generg.pt
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Um nível com informação genérica – gratuito
(inclui edição impressa + digital);

Nível com a informação mais detalhada
+ logótipo da empresa - 120 Euros
(inclui edição impressa + digital) - valor anual.

Formulários disponíveis em www.energiaportugal.pt
ÁREAS DE NEGÓCIO:

n AVAC

n Biogás/Gás

n Biomassa

n Cogeração

n Consultoria Energética

n Distribuição e Comercialização

n Eólicas

n Geotermia

n Hídricas

n Janelas e Caixilharias

n Mobilidade

n Ondas e marés

n Petróleo e Derivados

n Projecto

n QAI

n Revestimentos e Isolamentos

n Serviços Energéticos

n S.Fotovoltaico

n S.Térmico

n Associações

n Ensino

n Entidades Públicas

n Automação e Controlo n Iluminação

n Construção

n Outros (campo aberto)
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REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade

Rui Manuel Janes Cartaxo
Presidente do CA

António M. Vilarinho

oUTraS ÁreaS de negócio

SíTio inTerneT

morada

TSO - Transmission
System Operator

www.ren.pt

Avenida dos Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa

Director- Edificações
n. emPregadoS
Formação académica

730

Engenharia Mecênica MBA
Gestão de Empresas

TeleFone

A REN - Redes Energéticas Nacionais atua em duas grandes áreas de negócio:

210013500

• O transporte de eletricidade em muito alta tensão e a gestão técnica global do Sistema Elétrico
Nacional;
• O transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do Sistema Nacional
de Gás Natural, garantindo a receção, armazenamento e regaseificação de GNL, bem como o
armazenamento subterrâneo de gás natural.

oUTraS inFormaçÕeS

email
comunicacao@ren.pt
ÁreaS de negócio

SíTio inTerneT

AVAC
Biogás/Gás
Biomassa
Cogeração
Consultoria Energética
Eólicas
QAI
Serviços Energéticos
Solar Fotovoltaico
Solar Térmico

energia.isq.pt

AFd_REN_ AnuarioEnergia_240x165.ai

1
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A REN está também presente no negócio das telecomunicações, através da RENTELECOM, e no
domínio das energias renováveis através da Enondas - Energia das Ondas. S.A..

morada
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33, TagusPark
2740-120 Porto Salvo

TeleFone
227471950
email
energia@isq.pt
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As empresas que fizerem publicidade no ENERGIA EM PORTUGAL – QUEM SOMOS?
ficam automaticamente com direito ao nível 2 de informação gratuitamente.
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Menos
Menos
30%
30%
nana
fatura
fatura
energética
energética
dodo
seu
seu
edifício
edifício
é apenas
é apenas
o início
o início

SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, Lda.

Imagine
Imagine
o que
o que
podemos
podemos
fazer
fazer
emem
toda
toda
a sua
a sua
empresa
empresa

Eng.º David A. Claudino

Administrar
Administrar
edifíciosedifícios
complexos
complexos
enquanto
enquanto
alcançaalcança
os seusos
objetivos
seus objetivos
de eficiência
de eficiência
energética
energética
™
™
não é uma
nãotarefa
é umafácil.
tarefa
A nossa
fácil. Aarquitetura
nossa arquitetura
de gestão
de de
gestão
energia
de energia
EcoStruxure
EcoStruxure
responde
responde
a este a este
desafio,desafio,
através através
da integração
da integração
inteligente
inteligente
dos sistemas
dos sistemas
do edifício
do numa
edifícioúnica
numaplataforma
única plataforma
IP.
IP.

Director Geral
Formação académica
1995 - 1997 - Universidade Católica de Lisboa
MBA - Business Administration and Marketing
1985 - 1989 - Univers. Presbiteriana Mackenzie - S. Paulo
Licenciatura Engenharia Electrotécnica

ÁreaS de negócio

oUTraS ÁreaS de negócio

AVAC
Consultoria Energética
Distribuição/Comercializ.
Mobilidade
Projecto
Serviços Energéticos
Solar Fotovoltaico
Automação e Controlo

Gestão de energia
Smart Metering
Smart Cities
Smart Grid
Sistemas de distribuição e controlo de energia
Sistemas de automação e controlo industrial e de edifícios

eQUiPa

mercadoS

BUSINESS POWER VP
Virgílio Pais
virgilio.pais@schneider-electric.com

Energia e Infraestruturas
Indústria
Infraestruturas para TIC
Edifício, Residencial

As poupanças
As poupanças
vão muito
vãoalém
muito
doalém
edifício
do edifício
™
™
™
Atualmente,
Atualmente,
o EcoStruxure
o EcoStruxure
da Schneider
da Schneider
Electric™Electric
é a única
é aarquitetura
única arquitetura
de gestão
de de
gestão de
energia energia
que proporciona
que proporciona
poupanças
poupanças
de energia
de energia
até 30%até
ao30%
combinar
ao combinar
sistemas
sistemas
de consumo
de consumo
energético
energético
intensivointensivo
como AVAC,
como controlo
AVAC, controlo
de acessos,
de acessos,
videovigilância
videovigilância
e controlo
e controlo
de
de
iluminação
iluminação
em todaem
a empresa.
toda a empresa.
Reduzir Reduzir
o consumo
o consumo
de energia
de energia
de um edifício
de um até
edifício
30%até
é um
30% é um
™
™
ótimo começo
ótimo começo
mas, graças
mas, àgraças
arquitetura
à arquitetura
de gestão
de de
gestão
energia
de energia
EcoStruxure
EcoStruxure
, as poupanças
, as poupanças
não terminam
não terminam
aqui. aqui.

BUSINESS BUILDING & PROJECTS SOLUTIONS VP
carlos Pelicano
carlos.pelicano@schneider-electric.com
ENERGy EFFICIENCy MANAGER
luis Hagatong
luis.hagatong@schneider-electric.com
n. emPregadoS

ConheçaConheça
os níveisos
atuais
níveisdeatuais
eficiência
de eficiência
energética
energética
da sua instalação
da sua instalação
industrial,
industrial,
centro de
centro
dados,
deedifício
dados, eedifício
infra-estrutura
e infra-estrutura
através de
através
uma de uma
avaliação
avaliação
online GRATUITA!
online GRATUITA!

email
pt-comunicacao@schneider-electric.com

SíTio inTerneT
schneider-electric.com/pt

morada
Av. Marechal Craveiro Lopes, 6
1749-111 Lisboa

clienTeS reFerência
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Os protocolos
Os protocolos
abertos permitem
abertos permitem
a gestão de
a gestão
processos
de processos
automatizados
automatizados
em todo em todo
o sistemaoreduzindo
sistema reduzindo
o tempo o tempo
de interrupção,
de interrupção,
aumentando
aumentando
o volume odevolume
produção
de produção
e
e
maximizando
maximizando
a eficiência
a eficiência
energética.
energética.

Edifícios Edifícios
A integração
A integração
inteligenteinteligente
de
de
sistemas de
sistemas
segurança,
de segurança,
alimentação,
alimentação,
iluminação,
iluminação,
distribuição
distribuição
elétrica, deteção
elétrica, deteção
de incêndio,
de incêndio,
AVAC, TI AVAC,
e
TI e
telecomunicações
telecomunicações
em toda em toda
a empresa,
a empresa,
permite reduzir
permite
osreduzir os
custos decustos
formação,
de formação,
operação,operação,
manutenção
manutenção
e energia.e energia.

30%
30%

TeleFone
217507100
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EDP, GALP, REN, EFACEC, Portucel-Soporcel, SONAE,
Jerónimo Martins, Martifer, Autoeuropa, Repsol,
Promotores Imobiliários (genérico) e a Administração
Pública (Hospitais, Escolas, Ministérios em geral)

Desde o rack,
Desde
à fila,
o rack,
à sala
à fila, à sala
e ao edifício,
e aooedifício,
consumo
o consumo
ea
ea
disponibilidade
disponibilidade
de energiadedestes
energia destes
ambientesambientes
interligados
interligados
são
são
monitorizados
monitorizados
detalhadamente
detalhadamente
e ajustados
e ajustados
em tempoem
real.
tempo real.

IndústriasIndústrias

Determine
Determine
o seu Coeficiente
o seu Coeficiente
de Eficiência
de Eficiência
HOJE!HOJE!

Visite www.SEreply.com
Visite www.SEreply.com
Código 35993P
Código Ligue
35993P
para
Ligue
808para
221 221
808 221 221

ENERGy BUSINESS VP
João rodrigues
joao.rodrigues@schneider-electric.com

Arquitetura
Arquitetura
de gestão
de de
gestão
energia
de energia
EcoStruxure
EcoStruxure
da central
daàcentral
tomada
à tomada
elétrica elétrica
Centros de
Centros
dados de dados

™
*A arquitetura
*A arquitetura
EcoStruxure
EcoStruxure
reduz o ™consumo
reduz o de
consumo
energiadeatéenergia
30%. até 30%.
©2013 Schneider
©2013 Schneider
Electric. AllElectric.
Rights All
Reserved.
Rights Reserved.
Schneider Schneider
Electric, EcoStruxure
Electric, EcoStruxure
and Activeand
Enery
Active
Management
Enery Management
Architecture
Architecture
from Power
from
Plant
Power
to Plug
Plantare
to owned
Plug are
by owned
Schneider
by Schneider
Electric Industries
Electric Industries
SAS or itsSAS
affiliated
or itscompanies
affiliated companies
in
in
the Unitedthe
States
United
andStates
other and
countries.
other countries.
All other trademarks
All other trademarks
are property
are ofproperty
their respective
of their respective
owners. owners.
Av. Marechal
Av. Craveiro
MarechalLopes,
Craveiro
nº Lopes,
6 - 1749-111
nº 6 - 1749-111
Lisboa • 998-2758_PT
Lisboa • 998-2758_PT
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EDIÇÃO DIGITAL ONLINE - WWW.ENERGIAPORTUGAL.PT
A versão digital é muito mais do que um anuário online.
É uma ferramenta de pesquisa indispensável para quem actua no sector.
A

A

590 x 70

590 x 70

310 x 110

C

310 x 80

D

310 x 80

D

B

230 x 200

LOCALIZAÇÃO

FORMATO

VALOR MENSAL

A Banner topo

590 x 70 px

350€

B Banner esquerda

230 x 200 px

200€

C Banner direita superior

310 x 110 px

250€

D Banner direita inferior

310 x 80 px

150€
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PUBLICIDADE
ONDE VAI QUERER ESTAR?

1 PÁGINA PAR1*

1 PÁGINA ÍMPAR1*

PÁGINA DUPLA1*

1400 euros

1600 euros

2500 euros

ao corte: 240 x 310 mm
com bleed: 250 x 320 mm

ao corte: 240 x 310 mm
com bleed: 250 x 320 mm

ao corte: 480 x 310 mm
com bleed: 490 x 320 mm

1/2 PÁGINA PAR1*

1/2 PÁGINA ÍMPAR1*

RODAPÉ PÁGINA PAR1*

900 euros

1000 euros

500 euros

ao corte: 240 x 155 mm
com bleed: 250 x 160 mm

ao corte: 240 x 155 mm
com bleed: 250 x 160 mm

ao corte: 240 x 77 mm
com bleed: 250 x 82 mm

RODAPÉ PÁGINA ÍMPAR1*

CINTA DE CAPA1*

CADERNO ESPECIAL1

600 euros

3000 euros

ao corte: 240 x 77 mm
com bleed: 250 x 82 mm

240 x XXX mm

BADANA COMPLETA1

BADANA COMPLETA1

+ VERSO CONTRACAPA
+ ÚLTIMA PÁGINA
8000 euros

+ VERSO CAPA
+ PRIMEIRA PÁGINA
10000 euros

NOTA: Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

4 páginas
5000 euros

Contactos
MediaLine
Tel.: 214 118 360
Fax 214 118 369
anuario@medialine.pt
www.energiaportugal.pt
www.medialine.pt
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