
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

EFACEC 

 

PROJECTO-PILOTO DE INOVAÇÃO 

Inovar por fora e por dentro 

 

EMPRESA 

 

Com mais de cem anos de história, o Grupo EFACEC teve a 

sua origem numa empresa nascida em 1905, mas que só em 

1948 foi constituída com a actual designação. Este é o maior 

grupo eléctrico nacional de capitais portugueses, reunindo 

cerca de dois mil colaboradores e facturando mais de 330 

milhões de euros. O Grupo EFACEC está presente em mais 

de meia centena de países e exporta cerca de metade da sua produção. 

 

O portfólio de actividades da EFACEC foi recentemente reorganizado em três áreas de 

negócio (soluções de engenharia e serviços, soluções para a energia e soluções para 

transporte e logística) e duas áreas de suporte (internacional e serviços partilhados). A 

empresa segue uma abordagem cada vez mais sistémica e integradora, satisfazendo as 

necessidades actuais do mercado e rentabilizando as várias valências do Grupo. 

 

A aposta da EFACEC no mercado internacional, bem como um forte investimento na 

inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação com as tecnologias 

de base, fazem com que a EFACEC tenha sabido penetrar favoravelmente no mercado, 

posicionando-a na linha da frente da indústria portuguesa e nos mercados internacionais. 
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PROJECTO 

 

O projecto-piloto “EFAinova – Pensar uma nova EFACEC” decorreu entre Março e Julho de 

2003, dando posteriormente origem ao Gabinete de Inovação, que promove e coordena 

os vários esforços de inovação do Grupo. Este projecto na área da inovação é o resultado 

do trabalho de muitos colaboradores do Grupo, que uniram esforços no sentido de pensar 

uma nova EFACEC.  

 

Assumindo que a inovação deve ser encarada como um processo sistemático, contínuo e 

sustentado, a equipa constituída para gerir o projecto-piloto dentro da EFACEC, 

desenvolveu a sua actuação em três eixos fundamentais: conteúdo, aprendizagem e 

comportamento. Nesse sentido, foram eleitos como temas do projecto a "Melhoria do 

valor da oferta dos nossos produtos e serviços”, através do reforço das sinergias do Grupo 

no domínio dos mercados de energia, e "EFACEC uma das melhores empresas para 

trabalhar”, através do desenvolvimento  pessoal e profissional, com reconhecimento e 

bem-estar.  

 

Os resultados do projecto encontram-se actualmente em fase de implementação. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

Desenvolver nesta organização empresarial uma “cultura de inovação”, tornando-a num 

valor do Grupo EFACEC para qualquer colaborador, independentemente da função ou 

tarefa que desempenhe, é a principal missão do Gabinete de Inovação. O maior desafio é 

precisamente envolver toda a organização para encontrar oportunidades de crescimento 

que assegurem o seu futuro. Não se trata apenas de procurar novos produtos, mas 

também de encontrar novos processos e novos modelos de negócio ou de abordagens aos 

negócios actuais. 

 

O projecto EFAinova é um bom exemplo das preocupações do Grupo em criar ambientes 

propícios ao desenvolvimento e participação activa dos seus colaboradores nos projectos 

de gestão, criando condições para o desenvolvimento da confiança mútua, da participação 
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inovadora e da responsabilidade partilhada pelos resultados da organização, contribuindo 

igualmente para o desenvolvimento de comportamentos de cidadania organizacional. 

 

ACTIVIDADES E RESULTADOS 

 

Foram várias as formas criadas para trazer a inovação ao Grupo EFACEC. Com o objectivo 

de analisar o mundo dos negócios da empresa, bem como traçar novos horizontes de 

oportunidades para o Grupo, foram realizados vários workshops e laboratórios de ideias, 

envolvendo mais de 500 colaboradores, com diferentes experiências e em representação 

das várias unidades de negócio do Grupo, para além de várias entrevistas internas e 

externas, visitas de estudo e pesquisa diversa. 

 

No que diz respeito aos workshops, que se foram 

realizando tanto na fase-piloto, como posteriormente, 

os temas foram diversificados, com destaque para as 

questões relativas a assuntos como a robótica, a 

aparelhagem de alta tensão ou a distribuição e 

renovação de energia. O balanço das várias oficinas 

realizadas foi muito positivo, tendo superado todas as 

expectativas relativamente ao empenho revelado pelos 

participantes.  

 

Os “Laboratórios de Inovação” decorreram durante o mês de Junho de 2003, após um 

trabalho de síntese em torno das novas perspectivas geradas na primeira fase dos 

workshops. Com base numa lista previamente elaborada (ortodoxias, descontinuidades, 

necessidades do cliente e competências-chave), procedeu-se a uma espécie de 

brainstorming estruturado, partindo do cruzamento das várias perspectivas geradas. 

 

O sucesso destas fases do projecto levou mesmo à criação do Gabinete de Inovação do 

Grupo EFACEC, em Outubro de 2003, integrado por colaboradores de todas as unidades 

de negócio da empresa, com a missão de desenvolver na organização uma cultura de 

inovação. Para além de dotar o Grupo de novas metodologias e processos de Inovação, 
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este Gabinete é igualmente responsável pelo interface com o Sistema Nacional de 

Inovação, com principal destaque para actividades desenvolvidas com a COTEC, uma 

associação sem fins lucrativos constituída em 2003 por cerca de 100 empresas 

portuguesas, incluindo a EFACEC, que tem no centro das suas preocupações a inovação e 

a competitividade empresarial, sendo a sua competência-chave o network.  

 

No sentido da implementação do projecto de inovação na empresa, a 1 de Março de 2004 

entrou em vigor uma nova organização na EFACEC. Outros passos foram então iniciados, 

tais como a construção de um novo modelo de planeamento baseado na partilha de uma 

“bolsa“ de recursos ou a instalação do Product Data Management. 

 

Em 2005 foi ainda lançado um site na Intranet, que permite a realização, divulgação e 

consulta dos projectos realizados. Este site pretende ser dinâmico e servirá para 

incentivar o espírito inovador no Grupo. Todos os colaboradores são agentes participativos 

na constante actualização da página. Nas primeiras três semanas de actividade, a página 

ultrapassou as 1.500 visitas, tendo chegado a registar nos primeiros dias mais de 150 

utilizadores em simultâneo. O sucesso desta iniciativa reflecte-se também nos 

comentários enviados por e-mail para o Gabinete de Inovação e nos comentários deixados 

online. 

 

Mais informações em: www.efacec.pt 

 


