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Bem-vindo ao primeiro número da ENERGIA, a newsletter 
dos Serviços de Energia da GDF SUEZ em Portugal.
Através deste novo canal de comunicação, os 
colaboradores terão em primeira mão as notícias sobre 
as actividades da Climaespaço e da COFELY.
Nesta edição encontra um resumo das actividades do 
ano anterior, uma introdução ao Facility Management e 
uma reportagem sobre algumas das obras executadas 
recentemente.

ENERGIA



Projecto COFELY
Criar fundações para o crescimento
A ano de 2011 foi um ano de forte crescimento para os Serviços de Energia em 
Portugal, com a Climaespaço e a COFELY a atingirem uma facturação conjunta 
superior a 35 milhões de Euros, através da geração e distribuição de energia  
térmica e da prestação de serviços de operação e manutenção em instalações  
fabris e de serviços.
Este foi um ano de consolidação da actividade base da empresa e de foco na 
qualidade de serviço prestada aos clientes, o que permitiu atingir uma taxa elevada 
de renovação de contratos.
Durante 2011 a COFELY iniciou actividades em diversos projectos como as Lojas 
Game, os parques da EMEL e o Edifício Satélite em Lisboa, no segmento Terciário, 
e também na cozinha industrial do Pingo Doce (Jerónimo Martins) em Odivelas,  
no segmento Indústria.
O Projecto COFELY tem como objectivo tornar-se a referência dos Serviços de 
Energia em Portugal, através da criação de valor sustentado para os clientes, 
colaboradores e accionistas. Para tal criou-se uma estrutura organizacional sólida, 
está a definir-se a estratégia de desenvolvimento e será necessária a motivação  
e participação de todos os colaboradores.
Além dos segmentos de mercado tradicionais, a COFELY está a criar competências 
no domínio da Eficiência Energética, passando a prestar um conjunto de serviços 
complementares para permitir aos clientes reduções do consumo de energia de 
forma sustentável.

35 M€
Facturação

320
Instalações de clientes

96%
Nível de satisfação clientes

270
colaboradores



Facility Management
Líder europeu 
em serviços de manutenção 
e na gestão de instalações 
e de infra-estruturas técnicas,
a COFELY disponibiliza aos seus clientes em 
Portugal, quer no sector terciário quer no sector 
industrial, o conceito de serviços integrados 
denominado Facility Management Services.

Com uma equipa de técnicos 
especialistas, suportados por 
empresas parceiras em algumas 
áreas específicas (como vigilância, 
jardins ou limpezas), enquadrados 
por uma equipa de engenheiros, a 
COFELY assegura a gestão flexível 

de processos produtivos, assentes 
nas melhores práticas existentes. 
Além disso, a COFELY visa com 
este tipo de serviços garantir aos 
seus clientes, a optimização dos 
custos inerentes a esta actividade, 
assegurando a disponibilidade e 

a funcionalidade das suas insta-
lações. A COFELY procura fidelizar 
os seus clientes através de soluções 
técnica e comercialmente evoluí-
das, dotando todos os projectos 
onde está envolvida, da flexibili-
dade necessária para acompanhar 

os seus ciclos de produção. Com 
o objectivo de desenvolver ainda 
mais esta actividade em Portugal, 
criou em 2011, um Departamento 
de FM integrado na Direcção de 
Operações que integra e gere todos 
os contratos FM existentes.

Este conceito de negócio, integralmente desenvolvido assente numa 
experiência acumulada de mais de 20 anos, agrega debaixo de uma única 
estrutura organizativa e de gestão, serviços como:
- Vigilância estática e dinâmica;

- Limpeza industrial e de equipamentos;

- Manutenção de jardins e espaços verdes;

- Manutenção geral de edifícios;

- Manutenção geral de equipamentos electromecânicos, eléctricos, hidráulicos e pneumáticos;

- Gestão e operação de contratos de lubrificação;

- Operação das instalações técnicas e utilidades;
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A Cofely concluiu 
em Março a 
remodelação 

integral da instalação 
AVAC do edifício da Av. 
da República N.º 57 em 
Lisboa, cujo proprietário 
é a Sociedade Gestora 
do Fundo de Pensões do 
Banco de Portugal, sendo 
o edifício gerido pela Bazin 
Portugal, empresa líder no 
ramo de gestão imobiliária.

A intervenção da Cofely, 
coordenanda pelo Eng.º 
Eduardo Benchimol, 
resultou na
substituição integral do 
sistema AVAC (chiller e 
ventilo-convectores) nos 
9 pisos do edifício por 
sistemas de expansão 
direta com volume variável 
de refrigerante (VRF) 

sistema a 3 tubos, sendo 
as unidades interiores de 
chão, de conduta e cassete 
de tecto, 2 Unidades de 
Tratamento de Ar (12.130 
m³/h e 4.550 m³/h) com 
recuperação, alimentadas 
por 2 Chiller’s / bomba de 
calor de 25 e 32 KW.
Foi também instalado um
Sistema de Gestão Técnica
totalmente desenvolvido
pela Cofely para controlo
da instalação de AVAC
e controlo do consumo
energético do edifício. 

Com esta obra a Cofely 
reforça a sua posição 
neste nicho particular 
num mercado bastante 
competitivo, demonstrando 
ter capacidade técnica e 
soluções à medida de cada 
cliente.

Remodelação da Instalação AVAC do edifício República 57 do Fundo de
Pensões do Banco de Portugal

A Cofely concluiu em Março a remodelação integral da instalação AVAC do edifício da Av. da República
N.º 57 em Lisboa, cujo proprietário é a Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de Portugal,
sendo o edifício gerido pela Bazin Portugal, empresa líder no ramo de gestão imobiliária.

A intervenção da Cofely resultou na substituição integral do sistema AVAC (chiller e ventilo-
convectores) nos 9 pisos do edifício por sistemas de expansão direta com volume variável de
refrigerante (VRF) sistema a 3 tubos, sendo as unidades interiores de chão, de conduta e cassete de
tecto, 2 Unidades de Tratamento de Ar (12.130 m³/h e 4.550 m³/h) com recuperação, alimentadas por
2 Chiller’s / bomba de calor de 25 e 32 KW, assim como instalámos o Sistema de Gestão Técnica
totalmente desenvolvido pela Cofely para controlo da instalação e AVAC e controlo do consumo
energético do edifício.

Com esta obra a Cofely reforça a sua posição neste nicho particular num mercado bastante
competitivo, demonstrando ter capacidade técnica e soluções à medida de cada cliente.

Remodelação da Instalação AVAC do edifício República 
57 do Fundo de Pensões do Banco de Portugal

Montagem de Extrusora na Fábrica da Continental

No âmbito do 
contrato de Facility 
Management 

existente com a Continental 
Mabor Indústria de Pneus, 
foi confiada à COFELY a 
montagem de uma nova 
extrusora na fábrica de 
Lousado.
Uma extrusora de 
borracha é um elemento 
fundamental no processo 
de produção de pneus. 
Por ser um equipamento 
de grandes dimensões 
e elevada complexidade 
técnica, a sua instalação 
requer conhecimentos 
técnicos e experiência em 

montagem industrial.
A COFELY executou com 
sucesso este projecto, 
coordenado e executado 
pelo Eng.º Nuno Ribeiro 
e pelo Carlos Mendes, 
mobilizando uma equipa 
constituída por 10 Técnicos 
e concluindo a montagem 
deste equipamento em 
tempo record.
Além da correcta e 
atempada execução do 
trabalho, a COFELY 
recebeu um Louvor da 
Continental, pela limpeza, 
arrumação e organização 
do estaleiro.



ACOFELY tem vindo 
ao longo dos anos 
a desenvolver, no 

âmbito das suas atividades 
de manutenção, vários 
projetos de remodelação 
“NON STOP” que 
permitiram acumular know-
how neste nicho de mercado 
que cada vez mais será uma 
realidade.

Dentro deste conceito está  
a ser levada a cabo, por  
uma equipa liderada pelo 
Eng.º Rosil Oliveira, a 
reconversão integral da 
Central de Ar condicionado 
do Edifício Sede da Fundação 
Calouste Gulbenkian sem 
interrupção da climatização 
às diversas Galerias 
de Exposição, Grande 
Auditório, Ginásios  
e pisos de escritórios.    

O reconhecimento do 
trabalho desenvolvido nesta 
área tem congratulado 
a empresa por parte dos 
clientes com o mérito de 
novas adjudicações baseadas 
no grau de satisfação 
alcançado.    

Renovação das Instalações Eletromecânicas
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