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A Gestão da Energia, com 
 !"#$%& '()#(#*+%,-+%.(#(

de redução de consumos, 
é transversal a qualquer 
atividade. Mas assume maior 
impacto em instalações 
industriais consumidoras 
intensivas de energia, 
como a Funfrap - Fundição 
Portuguesa, S.A. Integrada 
numa estratégia mais 
./.01.).2(.(3#0$%*+.45 (678(

50001 vem contribuir para 
um aumento do desempenho 
e dos seus resultados 
operacionais.

A Funfrap – Fundição Portuguesa, 

S.A. é uma fundição de ferro fundido 

vocacionada para a produção de 

componentes para a indústria automóvel. 

Localizada em Cacia - Aveiro, iniciou a 

sua laboração em 28 de janeiro de 1985, 

empregando atualmente cerca de 350 

colaboradores. Com um capital social 

de 13,7 milhões de euros, tem como 

acionistas a Teksid SpA (holding do grupo 

Fiat) com 83,6% do capital e os restantes 

16,4% repartidos por alguns investidores 

nacionais (bancos e companhias de 

seguros). O volume de negócios atingiu 

em 2011 cerca de 52 milhões de euros. 

Sabendo o processo e tecnologia 

utilizados, o consumo de energia 

é intensivo e foi sempre crucial e 

fundamental na gestão da empresa. 

A NORMA ISO 50001
SISTEMAS DE GESTÃO DA ENERGIA

FUNFRAP - FUNDIÇÃO PORTUGUESA S.A.

CONSUMOS INTENSIVOS DE 
ENERGIA

COFELY

GERIR PELO EXEMPLO
O setor energético nacional 
está consciente que a 
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brevemente, não apenas 
uma boa prática, mas um 
objetivo essencial ao modelo 
de negócio. Prova disso é o 
Sistema Integrado de Gestão 
).(38;<=>2(+#0$%*+.) (?#/.(

SGS, em Segurança no 
Trabalho, Ambiente e Energia. 
Para a empresa que já era 
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mais do que as vantagens 
internas inerentes, conta o 
exemplo e a experiência que 
quer passar aos seus clientes.

Presente em Portugal desde 1983, a 

COFELY presta serviços de operação 

e manutenção de instalações técnicas 

nos setores Industrial e Terciário. Os 

seus clientes incluem data centers, 

grandes edifícios de escritórios e 

instalações fabris. A empresa fornece 

aos clientes um conjunto integrado de 

serviços técnicos (hard services) com as 

restantes especialidades (soft services: 

limpeza, segurança, construção, moving, 

entre outros) num único contrato com 

um único interlocutor. Oferece ainda 
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Energética orientadas à melhoria da 

performance das instalações, permitindo 

controlar os custos operacionais e reduzir 

a fatura energética. 
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permite endereçar as necessidades 

A norma ISO 50001, que 
estabelece os requisitos 
)#(3#0$%*+.45 (?.0.(7%'$#-
mas de Gestão da Energia, 
atribui objetividade e siste-
matização às boas práticas 
já implementadas por al-
gumas organizações. Vem 
#/#&.0( '( !"#$%& '()#(#*-
ciência e menor consumo 
energético, reconhecendo 
o seu grande impacto nos 
resultados do negócio.
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SERVIÇOS E TESTEMUNHOS
QUEM PREFERE A SGS

Assim, para Sónia Almeida, responsável 
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de um Sistema de Gestão da Energia 

surge como resposta à vontade de 

desenvolver uma política e estratégia 

clara na área da energia, capaz de nos 

permitir obter melhor desempenho e 
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norma ISO 50001, pioneira em Portugal, 

surge, em primeiro lugar, como uma 

estratégia do Grupo Fiat, mas também 

como uma vontade da empresa e 

consequência natural da necessidade de 

implementação do sistema”. 
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(ISO TS 16949 – Qualidade no setor 

automóvel, ISO 14001 – Ambiente, e 

OHSAS 18001 – Segurança e Saúde 

no Trabalho), o referencial ISO 50001, 

relativo ao Sistema de Gestão da Energia 

e abrangendo toda a empresa, foi 

integrado no Sistema de Gestão em vigor. 

Apesar do especial envolvimento neste 

processo da responsável de Ambiente 

e dos responsáveis técnicos da área 

de Energia e Fluidos (total de cinco 

pessoas) desde a publicação da ISO 

50001, Sónia Almeida indica que toda a 

equipa Funfrap foi parte ativa. Talvez por 

isso, “felizmente encontramos poucos 

obstáculos, pois a vontade e empenho de 

todos para a concretização do objetivo de 
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determinante. Do ponto de vista prático, 

talvez a falta de conhecimento dos 

consumos de alguns dos utilizadores de 

#-#01%.2($#-N.('%) (.(10.-)#()%*+B/).)#(

encontrada”.
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instalação, potenciando simultaneamente 

a redução dos custos globais de operação 

e manutenção, e a melhoria do conforto 

para os utentes. 

A COFELY é a empresa do grupo GDF 

SUEZ para os serviços de energia e no 

ano de 2011 teve uma faturação da cerca 

de 19.5 milhões de euros em Portugal, 

onde conta com 270 colaboradores. Em 

Portugal, a GDF SUEZ é o segundo maior 

produtor de energia elétrica, dos quais 

20% através de energias renováveis, e 

operador da única rede urbana de frio e 

calor, com um volume de negócios global 

de 534 milhões de euros e 605 postos de 

trabalho no ano de 2011. 

A COFELY foi uma das empresas 
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50001 (Sistema de Gestão da Energia) 

e a primeira do setor. Simultaneamente 

 !$#&#(.'(+#0$%*+.4C#'(678(MQLLM(

(Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 

18001 (Sistemas de Gestão de Segurança 

e Saúde no Trabalho). Já em 1999 tinha 

sido uma das primeiras empresas do 
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(Sistema de Gestão da Qualidade). 

Pedro Antão Alves, diretor Comercial 

& Marketing da COFELY explica que 
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estratégico da empresa que permite 

simultaneamente melhorar a estrutura 

organizacional interna e disponibilizar 

aos clientes um nível de serviço 

consistente. No longo prazo, este fator 

de diferenciação é fundamental para 

melhorar a relação entre a qualidade do 

serviço prestado e o custo total para o 

cliente”.

www.cofely-gdfsuez.pt/
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do seu Sistema de Gestão da Energia 

pela SGS, a Funfrap espera que o seu 

aumento do desempenho energético se 

traduza numa maior competitividade, pois 

esta política e estratégia permitem reduzir 

os custos de produção/operacionais.  

“O facto de termos um sistema 
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uma estratégia de atuação que passa 

pela redução contínua dos consumos 

energéticos e das emissões de dióxido 
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de um orçamento próprio para projetos 

de redução de energia e aumento da 
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Por ser uma empresa que presta serviços 

de energia aos seus clientes, a atividade 

base de operação e manutenção é 

orientada para a adoção de soluções 

racionais de consumo de energia, 

tipicamente elétrica ou térmica. Assim, 

“o principal objetivo a atingir com a 
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do conhecimento e das competências 
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dos recursos energéticos, através de 

processos que possam ser transferidos 

com sucesso para os clientes da 

empresa, e assim diminuir os seus 

custos globais de operação”, continua o 

responsável. 
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ISO 50001 integra a sede da empresa em 

Lisboa e a delegação no Porto, com uma 

área global da ordem dos 1000 metros 

quadrados. Foi constituída uma equipa 

multidisciplinar integrando colaboradores 

da Direção de Operações, da Direção de 

Ética, Qualidade, Ambiente e Segurança, 

e da Direção-Geral, que acompanhou o 

processo de levantamento e auditoria das 

instalações.  

Esta equipa de cinco pessoas teve 

uma alocação de seis meses para a 
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Tal foi possível, segundo Pedro Alves, 

“porque a equipa capitalizou os amplos 

conhecimentos e experiência na gestão 

de diversos tipos de instalações de 

clientes da COFELY, para implementar 

um sistema de melhoria contínua de 

FUNFRAP - FUNDIÇÃO PORTUGUESA S.A.

COFELY



          O facto de termos 
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obriga a implementação de 

uma estratégia de atuação 

que passa pela redução 

contínua dos consumos 

energéticos e das emis-

sões de dióxido de carbo-

no ...                      

SERVIÇOS E TESTEMUNHOS
QUEM PREFERE A SGS

          O principal objetivo 
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ISO 50001 é a sistematiza-

ção do conhecimento e das 

competências relacionadas 
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dos recursos energéticos...

PEDRO ANTÃO ALVES
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que muitas vezes não é implementado 
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cumprimento periódico dessa estratégia, 

através da realização de auditorias 

externas”, conclui a responsável de 

Ambiente da Funfrap.

SÓNIA ALMEIDA E EQUIPA
Responsável de Ambiente da Funfrap – Fundição 
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performance energética. A título de 

exemplo, foram criados processos para 

a recolha e análise de dados periódicos, 

a realizar por esta mesma equipa, com 

o objetivo de melhorar continuamente o 

consumo de energia”. 
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não só contribuir para a redução dos 

consumos próprios de energia, como 

contribuir fortemente para a sensibilização 
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energia.
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