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Projecto NITEC - UMA CHAVE PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

EMPRESA 

O grupo Esphera Capital SGPS S.A. traduz-se numa sociedade nacional de 

investimento, que teve origem em 1978, com a criação da Ensul. Destaca-se pela 

capacidade de expansão e de resposta eficaz a novos desafios, que permite que 

hoje os seus interesses se alarguem a novos negócios e a uma presença 

internacional, muito além dos que estiveram na sua génese. A denominação 

“Esphera Capital” nasce em 2005, após a revisão do modelo organizacional e de 

negócio de todo o grupo, nomeadamente ao nível das actividades das empresas 

Ensul e Meci, cuja fusão aconteceu apenas em 2007. Na história do grupo, entre 

outros negócios, destaca-se igualmente a aposta na imobiliária, numa parceria 

entre a Ensul e a JLF, que deu origem ao conceito Ensul Imobiliária, actualmente no 

mercado com a marca “Orchidea”. A chegada a Timor em 2000 marcou o 

alargamento da actividade comercial, sendo criada em 2001 a empresa Ensul 

Austrália PTY, que ampliou a presença do grupo naquela parte do globo, mais tarde 

confirmada pela constituição da Ensul Engenharia em 2006. Também a Meci foi 

alargando a sua actividade a diversos negócios, como concessões, energias 

alternativas, transportes, ambiente e geoinformação. Em França, onde a empresa 

estava presente desde 2001, foi criada em 2006 a Meci – Gestion de Projects 

d´Ingénierie, uma nova sociedade de direito francês. O sucesso e a inovação foram 

companhia constante nesta evolução das diversas empresas do grupo, que deposita 

na actual ENSULMECI a sua principal esfera de actuação no mercado. 
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Este é o percurso da ENSULMECI – Gestão de Projectos de Engenharia S.A., cujos 

núcleos estratégicos se situam nos domínios da engenharia, construção, energia, 

ambiente, concessões e serviços. Com 810 colaboradores nacionais e 260 no 

estrangeiro, a ENSULMECI opera em todo o território nacional, assim como na 

Austrália, Espanha, França, Irlanda e Timor, tendo como objectivo actual a 

abordagem de novos mercados em Angola, Moçambique e Argélia. Em 2007, o 

volume de negócios da ENSULMECI foi de 120 milhões de euros, perspectivando 

atingir em 2008 os 170 milhões de euros. A ENSULMECI publicou este ano o seu 

segundo Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano de 2007, reafirmando a 

sua aposta na divulgação do trabalho que vem sendo desenvolvido rumo a uma 

evolução sustentável, assente nos compromissos com os parceiros, clientes, 

fornecedores, colaboradores e sociedade em geral. Para agir em consonância com 

os princípios declarados, a ENSULMECI editou, uma vez mais, o Relatório apenas 

em formato digital. 

 

PROJECTO 

O projecto NITEC nasce da crença depositada pela ENSULMECI na mudança 

tecnológica que está a decorrer, fortemente motivada por políticas que apoiam a 

descentralização da produção, a eficiência energética ou a promoção de energias 

renováveis, e na mais-valia da introdução de novos processos criativos e 

competitivos, que contribuirão para o aparecimento de tecnologias alternativas, 

como o sequestro de carbono ou, em maior escala, a sociedade do hidrogénio.  

O projecto NITEC é composto por um conjunto de sub-projectos que visam dotar a 

empresa de conhecimentos técnico-científicos que permitam alargar os serviços 

oferecidos e potenciar a criação de novas áreas de negócio, no contexto da 

mudança de paradigma da sociedade do carbono. Desse conjunto de sub-projectos, 

destacam-se o METI-IDT, que tem como objectivo o domínio das metodologias de 

investigação e desenvolvimento tecnológico; o MICGER, que pretende a instalação 

de soluções integradas de microgeração e a respectiva exploração e gestão dos 

equipamentos de produção e integração na rede de distribuição eléctrica; o 

PREXPG, que trabalha a oferta de serviços na área de manutenção de parques 

eólicos e sua gestão na rede eléctrica; e o FCELLHID, que promove a compreensão 
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das tecnologias de produção, transporte, armazenamento e utilização do hidrogénio, 

bem como das principais tecnologias de pilhas de combustível. 

O NITEC abrange directamente três colaboradores da ENSULMECI, com 

especializações nas áreas de Engenharia, de acordo com o objectivo que esteve na 

criação “Núcleo de Investigação e Desenvolvimento” da empresa.  

 

ACTIVIDADES 

Todos os sub-projectos desenvolvidos no âmbito do NITEC envolveram diversas 

formações e visitas, participação em feiras e conferências, destacando-se a “3ª 

Conferência sobre Sistemas Fotovoltaicos, Sistemas Híbridos e Minigrids” (França, 

2006), o “Seminário sobre Microgeração” (Lisboa, 2006), a “2ª Conferência 

Europeia do Hidrogénio e Pilhas de Combustível” (Espanha, 2005), a “Conferência 

Europeia da Energia Eólica” (Grécia, 2006) ou o “Fórum da Energia” (Lisboa, 2006), 

entre outros. 

No sub-projecto METI-IDT salienta-se ainda o estudo das metodologias de 

investigação que servirão de base aos restantes sub-projectos, destacando-se o 

desenvolvimento do Tecnhology Roadmap, que consiste na identificação das 

exigências do sistema, dos níveis de performance do produto e processo e das 

tecnologias alternativas e metas para atingir esses níveis. No âmbito do MICGER, é 

de referir o estudo das várias tecnologias de produção descentralizada a instalar nas 

redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, bem como o 

desenvolvimento de micro-redes. Complementarmente, o objectivo do projecto 

PREXPG passa pelo estudo de soluções para a operação, manutenção e gestão de 

parques eólicos, numa perspectiva de integração desta área como um novo serviço 

a prestar pela empresa. Tal como no projecto anterior, efectuou-se no âmbito do 

PREXPG uma pesquisa bibliográfica, uma consulta a vários fabricantes e uma 

recolha alargada de informação relativa às várias tecnologias presentes no mercado. 

Em 2005, a empresa participou mesmo num curso sobre manutenção de parques 

eólicos, tendo servido como primeiro contacto relativamente aos procedimentos e 

técnicas que actualmente se empregam nestas acções. Por fim o projecto 

FCELLHID, que possui duas componentes distintas: a aquisição do conhecimento 

associado à economia do hidrogénio (produção, armazenamento, transporte e 

utilização) e a análise dos equipamentos de produção de energia utilizadores de 
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hidrogénio (as pilhas de combustível), de modo a perceber em que domínio da 

economia do hidrogénio a empresa se poderia posicionar para criar uma área de 

negócio.  

 

 RESULTADOS   

Não sendo possível apresentar os resultados quantitativos de um leque tão variado 

de projectos, a ENSULMECI salienta que o projecto NITEC resume-se a uma 

evidência: a de que a tecnologia é uma parte importante na solução para o 

Desenvolvimento Sustentável e que deverá acima de tudo ser uma ferramenta para 

atingir uma maior eficiência no uso dos recursos. A empresa destaca ainda o seu 

enfoque actual no caminho da partilha da tecnologia, gerando o conhecimento que 

permitirá à sociedade e às empresas passar para o patamar da Sustentabilidade. 

 

Mais informações em: http://www.ensulmeci.com/pt/  

 

http://www.ensulmeci.com/pt/

