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A Eficiência Energética



Sistema de Gestão Ambiental
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em 2013

Sistema de Garantia 
da Qualidade

Certificação obtida 
em 1999

COFELY
em Portugal
A Aposta Estratégica na Certificação
A COFELY foi uma das empresas pioneiras em Portugal na certificação ISO 
50001 – sistema de gestão da energia – e a primeira do sector. Simultanea-
mente obteve as certificações ISO 14001 – sistema de gestão ambiental – e 
OHSAS 18001 – sistemas de gestão de segurança e higiene no trabalho. Já em 
1999 tinha sido uma das primeiras empresas do sector a obter a certificação 
ISO 9001 – sistema de gestão da qualidade.
Por ser uma empresa que presta serviços de energia aos seus clientes, a ativi-
dade base de operação e manutenção é orientada para a adoção de soluções 
racionais de consumo de energia, tipicamente elétrica ou térmica. O principal 
objetivo a atingir com a certificação ISO 50001 foi a sistematização do conheci-
mento e das competências relacionadas com a utilização eficiente 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.
Mais recentemente, a COFELY obteve a certificação na instalação, manutenção 
e assistência técnica de equipamentos que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa, em conformidade com os regulamentos CE 842/2006 e 
303/2008, e com o Decreto-Lei 56/2011.
A certificação integrada é um objetivo estratégico da empresa que permite 
simultaneamente tornar a estrutura organizacional mais eficiente e disponi-
bilizar 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.



Orientação para 
o Mercado
Nova organização comercial
Para melhor responder aos desafios da conjuntura económica atual, a COFELY 
criou uma nova organização comercial com os objetivos de acompanhar 
as necessidades dos clientes de forma mais dinâmica e de estabelecer as 
fundações para um desenvolvimento comercial sustentável.
Resultado de uma avaliação estratégica das tendências e oportunidades do 
mercado dos serviços de energia em Portugal, foi criada uma nova linha de 
negócios de Eficiência Energética com o objetivo de apresentar soluções 
que permitam aos clientes reduzir a fatura de energia, elétrica ou térmica. 
Esta linha de negócios veio juntar-se aos setores tradicionais de atividade da 
COFELY, operação e manutenção de instalações na Indústria e no Terciário. 
Foi igualmente criada uma nova estrutura de apoio e seguimento comercial 
aos clientes existentes.
A criação desta nova estrutura organizacional teve como resultado o início de 
atividades em diversos projetos no setor Terciário como o British Hospital 
e o Automóvel Clube de Portugal. No setor Industrial destacam-se os novos 
projetos com a EMBRAER, que possui duas fábricas em Portugal - dedicadas 
ao fabrico de estruturas metálicas e de conjuntos em materiais compósitos - e 
com a OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal.
Com esta oferta de serviços mais alargada a COFELY reforça um dos princi-
pais valores do grupo GDF SUEZ, a EXIGÊNCIA, que assenta na garantia de 
desempenho a longo prazo e na busca contínua da eficácia e da inovação. A 
par com o forte investimento em formação técnica e em segurança, a COFELY 
quer ser reconhecida e selecionada pelo profissionalismo das suas equipas.



O Desafio da Eficiência 
Energética
A eficiência energética 
é um dos maiores 
desafios do nosso tempo.
A COFELY foi uma das primeiras empresas 
em Portugal a obter a certificação ISO 50001, 
norma que estabelece os requisitos de 
certificação para sistemas de gestão de energia.

Em apenas dez anos, o consumo de energia primária do 
continente asiático aumentou 80%. Uma tendência que se 

estende a todas as economias emergentes e que vai aprofundar-
se nos próximos anos, exacerbando a pressão sobre o ambiente, 
os recursos energéticos e os preços da energia. Esta trajectória é 
insustentável, a menos que se aprofunde a aposta na eficiência.

Na Europa – e em Portugal em particular – o aumento persistente 
dos preços da energia, aliado a um contexto de forte retracção 
económica, coloca a eficiência energética no centro do debate 
político. No final de 2012, foi publicada a nova Directiva Europeia 
relativa à eficiência energética, que estabelece um quadro comum a 
fim de atingir o objectivo de 20% de eficiência até 2020.

Em Portugal, foi aprovado o Plano Nacional de Acção para a
Eficiência Energética para o período 2013-2016, bem como o 
caderno de encargos do Eco.AP, um programa de eficiência 
energética na administração pública que prevê uma redução de 30% 
na factura dos edifícios públicos até 2020.

Com um volume de negócios de 14.700 milhões de euros e cerca 
de 78.000 colaboradores em mais de 30 países, a COFELY é 
líder europeia em serviços de energia, oferecendo soluções 
inovadoras na área da eficiência energética em edifícios e unidades 
industriais, bem como nas redes urbanas de frio e calor e no facility 
management.

Em Portugal, a CLIMAESPAÇO – empresa do universo COFELY 
– é responsável pela concepção, construção, financiamento e 
exploração da Rede Urbana de Frio e Calor do Parque das Nações, 
o primeiro projecto deste tipo construído no nosso país. Fruto de 
uma ampla combinação de tecnologias inovadoras no domínio da 
produção e distribuição de energia térmica, a rede do Parque das 
Nações é uma referência internacional em matéria de eficiência 
energética, proporcionando uma economia de 40% de energia 
primária e emissões de CO2. A COFELY gere mais de 180 redes 
urbanas de calor e frio na Europa, entre as quais se incluem cidades 
como Paris, Londres, Barcelona e Amesterdão.

A eficiência energética está desde sempre presente na actividade 
da COFELY, no âmbito dos contratos de operação e manutenção 
de instalações técnicas. É assim natural a evolução para o modelo 
de Contrato de Performance Energética, em que a COFELY garante 
aos seus clientes a redução do consumo de energia, investindo em 
medidas de eficiência e assumindo o risco inerente ao contrato.

Fruto de um conhecimento ímpar na gestão de instalações técnicas 
em Portugal e da liderança internacional do Grupo GDF SUEZ no 
domínio da eficiência energética, a COFELY está em condições 
de oferecer aos clientes a redução da sua factura energética, um 
argumento comercial que é hoje mais importante do que nunca.



ENERGIA



A H.B. Fuller, fabricante global 
de adesivos industriais, 
selecionou a COFELY para 

realizar o Revamping da sua unidade 
de produção em Mindelo, no norte de 
Portugal.

Neste projeto estiveram envolvidas 
equipas multidisciplinares da 
COFELY, cobrindo um grande 
conjunto de atividades e 
especialidades técnicas como: 
› Projeto.
› Construção Civil.
› Fornecimento e montagem de 

estruturas.
› Montagem de equipamentos 

mecânicos e piping.
› Fornecimento de quadros elétricos 

de potência.
› Upgrade do Posto de Transformação.

Neste âmbito foram realizadas 
diversas tarefas de projeto, de 

construção e de transfer industrial, 
das quais se destacam:
› Projeto, construção e montagem de 

mezzanines para implantação de 
Reactores e Misturadores. 

› Fabrico e montagem de tubagens 
encamisadas para alimentação 
Produto (pressão 100 Bar), 
aquecidas por fluido térmico.

› Projeto, demolições e construção 
civil para edifício novo (Dusting 
Mezzanine).

› Montagem de reatores.
› Revamping área de colas. 

solventes (zona ATEX) com 
instalação de misturadores novos 
e recondicionados provenientes de 
transfers industriais.

Durante a duração do projeto a 
fábrica esteve em produção, com a 
exceção de pequenas paragens.

Revamping Fábrica de Colas



Criada em 1969, a Embraer é 
uma das maiores empresas 
aeroespaciais do mundo que 

atua em todas as etapas do processo 
de construção de uma aeronave – 
projeto, desenvolvimento, fabrico, 
venda e suporte pós-venda – para 
os segmentos de aviação comercial, 
aviação executiva, e de defesa e 
segurança.  

A Embraer já produziu mais de 5 mil 
aviões, que operam em 80 países, nos 
cinco continentes, e possui mais de 
uma dezena de fábricas em diversos 
países como o Brasil, os Estados 
Unidos, a China e Portugal. 

Para além da OGMA S.A. após a sua 
privatização em 2005, desde 2012 que 
a Embraer opera duas novas empresas 
industriais em Portugal, sediadas na 
cidade de Évora. As unidades estão 
dedicadas ao fabrico de estruturas 

metálicas e de conjuntos em materiais 
compósitos numa área coberta 
próxima de 70,000 metros quadrados.

A COFELY presta serviços de 
operação e manutenção das 
infraestruturas técnicas, permitindo 
que os diversos departamentos 
internos se foquem no seu core 
business de fabrico de peças para 
aeronaves.

Nesta prestação estão incluídas 
diversas especialidades como 
Eletricidade, AVAC, Frio industrial, 
Ar comprimido, Águas e Esgotos, 
entre muitas outras. Para este 
projeto foi constituída uma 
equipa multidisciplinar com as 
competências técnicas necessárias, 
gerida localmente por uma equipa de 
engenharia e apoiada pelo back-office 
administrativo e técnico da COFELY.

Operação e Manutenção das Instalações da EMBRAER
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