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MENSAGEM

“

Telmo Adrego - Administrador

Caros Stakeholders,
O contínuo crescimento da população mundial, que segundo as últimas projeções da OCDE deverá atingir os 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e os 11 bilhões em 2100, combinado
com os crescentes hábitos de consumo das sociedades modernas e o também crescente culto da descartabilidade dos bens, têm gerado uma forte pressão sobre a exploração
dos recursos naturais, desafiando as sociedades a encontrar soluções que permitam conciliar a evolução das suas necessidades, hábitos e costumes com a proteção e preservação
do planeta.
Na ENC Energy, temos o privilégio de atuar num setor de atividade que nos permite influenciar diretamente a sustentabilidade ambiental do planeta, através das nossas soluções
de tratamento e valorização energética de resíduos, que contribuem simultaneamente para uma economia mais circular, reduzindo a fração de resíduos não reaproveitados, e para
a produção de energias que não consomem recursos naturais.
Mas enquanto célula viva do ecossistema complexo, imprevisível e ambíguo em que nos inserimos, o nosso compromisso com a sustentabilidade, componente cada vez mais
determinante das propostas de valor que apresentamos aos nossos stakeholders, não se tem limitado apenas ao contributo decorrente da nossa atividade. Temos procurado ir mais
além no combate às desigualdades, colaborando ativamente com instituições de solidariedade social; fomentar o desenvolvimento das localidades envolventes dos nossos centros
de operações, criando emprego, estimulando as economias locais e desenvolvendo as nossas pessoas; ou ainda pautando os nossos comportamentos por princípios e valores de
confiança e respeito pelos outros.
Muito nos orgulham, enquanto pequeno grupo económico, os contributos dados pela nossa Organização para os desafios da sustentabilidade global e que explanaremos ao longo
deste relatório.

A todos vocês e aos nossos colaboradores em particular, muito obrigado!
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INTRODUÇÃO
Apresentamos o nosso relatório de sustentabilidade relativo à atividade desenvolvida
pelo grupo ao longo do ano de 2015, naquele que é para nós um primeiro desafio desta
natureza.

Como primeiro desafio desta natureza, este relatório
terá para nós um carinho muito especial e recordálo-emos como um momento de particular audácia
de um pequeno grupo económico com cerca de 50
pessoas. Isto, apesar da plena consciência de que,
com a colaboração de todos, as próximas edições
do mesmo serão substancialmente melhoradas.
Este relatório complementa o esforço de
comunicação que na ENC Energy temos vindo a
levar a cabo, no intuito de cada vez comunicar mais
e melhor com todas as nossas partes interessadas.
Ao longo do mesmo, procuraremos dar a conhecer
o crescimento e desenvolvimento do Grupo
ENC Energy em matéria de sustentabilidade ao
longo do ano de 2015, apresentando para o efeito
aqueles que são os nossos compromissos para
com a envolvente, em matéria social, económica,
ambiental e energética, bem como as ações e
metas alcançadas em cada um destes domínios.

o website corporativo e o Relatório & Contas da
nossa Organização, para que se sintam plenamente
informados e confiantes quanto à mesma. Visamos
que os vossos processos de decisão em relação às
empresas que constituem o universo ENC Energy
sejam, tanto quanto possível, suportados por
informação transparente, credível, simples e clara.
Sabemos que a longevidade das nossas relações
depende da natureza mutuamente benéfica das
mesmas e que estas se edificam sobre princípios
de transparência e confiança.
Esperamos que a leitura deste documento possa
contribuir para uma cada vez maior consciência
coletiva de que juntos poderemos mudar o mundo
tornando-o num local cada vez mais justo, aprazível
e sustentável para as futuras gerações.
Desejamos-lhes uma boa leitura!
A Equipa ENC Energy

Convidamos todos a ler este relatório, entendendo
a informação nele constante complementar com

“

Devemos ser a mudança que
gostaríamos de ver no mundo.
Mahatma Gandhi
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GRUPO ENC ENERGY
Somos um grupo económico especializado na construção e operação de tecnologias e
soluções para a geração de energia a partir da valorização de resíduos.

Há 14 anos que trabalhamos com os nossos
clientes na maximização da sua geração de valor,
através da extração e valorização do potencial
económico contido nos seus resíduos, da
melhoria da performance técnica e económica
das suas operações, ou ainda da melhoria da sua
performance ambiental. Juntos, contribuímos para
o desenvolvimento de uma economia mais circular
e para a preservação e sustentabilidade do planeta.

ENC Power, Lda

ENC Power do Brasil, Ltda

ENC Bioenergy, Lda

Valorgás, Ltda

Gasflow, Lda

Guatapará Energia, Ltda

Envirogas, Lda

EERP, SA

MISSÃO E VALORES
Damos corpo à nossa missão:
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ATIVIDADES

ENC ENERGY NO MUNDO

Dispomos de equipas técnicas e de engenharia
que, portadoras da expertise adquirida em
resultado de cerca de 60 projetos de Waste to
Energy executados ao longo destes 14 anos de
experiência em Portugal, no Brasil e em Marrocos,
concebem, projetam, constroem e operam as
centrais mais sustentáveis para valorização do
potencial energético contido nos resíduos.

Além de Portugal, onde temos a nossa sede
no concelho de Vila Nova de Gaia e núcleos de
operações nos Concelhos de Santa Maria da Feira
e da Chamusca, estamos presentes no Brasil com
escritórios em Campinas, Estado de São Paulo, e
núcleos de operações nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais e Paraná e a ultimar a instalação
de um núcleo de operações em Marrocos, mais
concretamente em Rabat.

Fornecemos serviços de engenharia especializada,
equipamentos e sistemas, soluções “Turn Key”,
serviços de operação e manutenção, ou ainda
soluções de Build–Operate–Transfer/Own (BOT/
BOO) a clientes que valorizam o nosso Core
Business no setor do Waste to Energy, a nossa
capacidade de customização e a amplitude da
nossa cadeia de valor interna (da engenharia de
design e conceção à construção e manutenção de
equipamentos próprios).

Temos a ambição de “Mudar o mundo através da
economia circular” e de produzir a Energia de Novas
Gerações.

AS EMPRESAS DO GRUPO ENC ENERGY
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Serviços e soluções de Excelência seguindo
métodos de trabalho orientados para objetivos
como a qualidade, a inovação e a melhoria contínua
dos nossos produtos e serviços, promovendo o
uso eficiente dos recursos. Entregamos aos nossos
clientes qualidade, compromisso e rigor. Todas as
nossas atividades são orientadas para a criação
de valor para os nossos clientes, com a máxima
eficácia e eficiência.

“Conceber, desenvolver e construir as
soluções, para valorização de resíduos, mais
sustentáveis e de maior valor acrescentado
para clientes e acionistas”

Construímos relações de Confiança, atuando com
transparência, integridade e respeito pelos outros.
A nossa atuação reflete, em qualquer momento,
ética, integridade, honestidade e solidariedade.
Criamos condições para o desenvolvimento
das pessoas e para a conciliação da sua vida
profissional e pessoal.

Trabalhamos com Paixão naquilo que fazemos,
comprometemo-nos em investir toda a nossa
energia em cada projeto que desenvolvemos.
Ambicionamos superar as expectativas dos nossos
clientes.

Desenvolvemos soluções que respeitam e
contribuem para a Sustentabilidade. Orientamos a
nossa atuação para criar valor ambiental, social e
económico.
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HISTÓRIA ENC ENERGY
A nossa história remonta a 2002, ano em que foi constituída a ENC – Consultadoria e
Serviços de Energia, Lda., hoje denominada ENC Bioenergy, Lda., empresa que viria
a ser a start-up daquele que é hoje o universo ENC Energy, e que foi incorporada na
holding do Grupo entretanto constituída em 2011.

2002
Constituição

2004
Instalação e arranque da primeira central de
valorização energética (CVE) de biogás de aterro

2011
Constituição da ENC Energy SGPS e criação do grupo
económico ENC Energy
Instalação e arranque da primeira CVE de biogás de
aterro própria
Desenvolvimento e montagem dos primeiros
equipamentos para CVE’s de marca própria

2013
Instalação e arranque da primeira CVE de biogás
de aterro no Brasil

2015
Início da fase de pré-produção da primeira Unidade
de Tratamento e Valorização de resíduos com óleos e
gorduras
Primeira instalação em Marrocos de Sistema de
queima de biogás de aterro no âmbito do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL)
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NEGÓCIO

PORTEFÓLIO DE SOLUÇÕES

O negócio do Grupo ENC Energy, embora alvo de adaptações ao longo do seu percurso histórico, teve
sempre como denominador comum a orientação para o desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras para a geração de energia, e um core business da geração de energia a partir do biogás.
Foi, de resto, com este foco no segmento dos gestores de resíduos que organizámos a nossa oferta em
duas áreas tecnológicas (Biogas & Water e Waste Valorization) até ao final do ano 2015, momento em
considerámos que alguns aspetos estratégicos do negócio deveriam ser alvo de reflexão estratégica.
Os níveis de produção de resíduos evoluem, a nível
mundial, de forma muito heterogénea. Nos países
em desenvolvimento, tipicamente, a produção
de resíduos per capita é substancialmente
inferior à registada nos países desenvolvidos.
Simultaneamente, é nestas economias em
desenvolvimento que a fração orgânica presente
nos resíduos é mais representativa e os sistemas
de gestão de resíduos são ainda recentes e
desorganizados. Por outro lado, os diversos países
encontram-se em contextos substancialmente
diferentes no que respeita às opções ao nível da
gestão de resíduos. Esta evolução heterogénea
na gestão de resíduos reflete-se na procura
de soluções ajustadas especificamente a cada
mercado num dado momento.
As soluções desenvolvidas, até ao momento, por
nós, nomeadamente aquelas que correspondem
ao nosso core business (valorização energética de
biogás de aterro), têm ainda um elevado potencial
em mercados em desenvolvimento, onde a gestão
de resíduos se encontra numa fase de introdução
ou de crescimento e onde a deposição de resíduos
em aterro é (ou tende a ser) uma realidade.
Em economias mais desenvolvidas, os gestores
de resíduos procuram soluções de valorização
compatíveis com outra realidade, que representa
uma evolução natural na gestão de resíduos, onde
a separação eficiente de materiais é requisito e
soluções como a gaseificação de resíduos são
priorizadas, em detrimento da deposição em aterro.
Cientes das tendências nas áreas da gestão de
resíduos e da energia, e, em simultâneo, das
oportunidades disponíveis pela disparidade
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verificada nessas mesmas indústrias a nível global,
desenvolvemos uma estratégia de crescimento
que passa, com esses fundamentos, por duas
vertentes: o crescimento via desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas e o crescimento via
penetração em novos mercados geográficos.
O ano de 2015 foi por isso marcante em termos
de definição de estratégia internacional, em que
iniciámos a identificação de mercados geográficos
com elevado potencial e atratividade, que, ao
longo do próximo ciclo de negócio, deverão
constituir-se alvos prioritários.
Paralelamente, assumimos como estratégica
a agregação de novas áreas de negócio /
tecnologias, que nos permitirá crescer em
mercados mais evoluídos e a captar novos
segmentos de mercado em mercados existentes.
Iniciámos por isso, o processo de reorganização do
negócio ENC Energy em cinco áreas de soluções
tecnológicas com o fim de agregar valor à nossa
oferta atual, mantendo a verticalização das
atividades da cadeia de fornecimento na área das
soluções de valorização energética de resíduos,
o que nos permite colocar no mercado propostas
de soluções verdadeiramente integradas nas
nossas áreas de atuação.
Neste processo de reorganização da oferta,
resultante da aposta em novas tecnologias,
direcionamos também as nossas soluções para
novos targets, mantendo o nosso posicionamento
de fornecedores de tecnologias e soluções waste
to energy, que nos carateriza desde a nossa
génese.

As soluções para Aterros Sanitários (1) incluem
soluções de desgaseificação de aterros e queima
de biogás, extração e tratamento de lixiviados
e construção e selagem de aterros. Estas
soluções permitem ao cliente reduzir os custos
de exploração do aterro, criar fontes de receita
adicional e melhorar a sua performance técnica e
ambiental.
Acreditamos que a nossa fórmula de sucesso
se encontra na combinação entre engenharia e
tecnologia inovadoras. As soluções de Valorização
Energética de Biogás (2) incluem tecnologia de
cogeração e sistemas para compressão, limpeza
e desumidificação do biogás, garantindo a
alimentação de biogás nas condições adequadas
a cada uma das soluções.
Soluções para Digestão Anaeróbia (3) permitem
criar valor a partir de resíduos orgânicos,
produzindo uma energia de fonte renovável e uma
fonte de rendimento regular e segura. O biogás
produzido em sistemas de Digestão Anaeróbia
pode ser valorizado, quer através da geração de
energia elétrica e térmica, que pode ser usada

(1)

para auto-consumo ou comercializada, quer através
da produção de biometano. A solução permite,
simultaneamente, a obtenção de um composto
orgânico cuja incorporação nos solos, além de
enriquecer as características físicas destes, garante
a reposição natural dos nutrientes,
A solução de Gaseificação e Pirólise de Resíduos
(4)
inclui a conceção, construção e operação de
centrais de tratamento térmico de resíduos com
aproveitamento energético, permitindo processar e
valorizar resíduos não recicláveis, que tipicamente
são depositados em aterros. Os sistemas integrados
combinam pirólise, gaseificação e oxidação de alta
temperatura, permitindo a utilização de matériasprimas diversas.
A solução tecnológica de Biocombustíveis de
Resíduos (5) assegura o tratamento e a valorização
de resíduos líquidos e pastosos, contendo óleos
e/ou gorduras, considerados pobres e até à data
não valorizados. Através de um processo físicoquímico, extraem-se os óleos presentes nos
resíduos, obtendo-se assim um produto que pode
ser usado para fins energéticos, nomeadamente
para a produção de biodiesel.

(2)

(3)

(4)

(5)

PORTEFÓLIO
DE SOLUÇÕES
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STAKEHOLDERS
Acreditamos que a comunicação é a base para a construção de relacionamentos de
confiança, em que a partilha e a transparência são vetores fundamentais.
Desenvolvemos, por isso, ações que visam estimular a comunicação com os nossos
principais stakeholders, com o objetivo final de promover um efetivo envolvimento.

Acionistas
Assembleias Gerais; Apresentações de resultados trimestrais; Plano Estratégico; Plano
de atividades anual
Colaboradores
Reuniões de acompanhamento com chefias; Planos individuais de desenvolvimento;
Ações de formação; Programa de benefícios (Seguros de saúde, seguros de acidentes
pessoais, seguros de vida, vales infância e vales educação); Plano de higiene e segurança
no trabalho; Acordos e protocolos de empresa (Hotéis Yeatman e Solverde); SPOT – Portal
dos colaboradores do grupo ENC Energy; Encontros de colaboradores: ENContro de
Natal, Olimpíadas ENC Energy; Atribuição de bolsas de estudo; Comunicações internas
Clientes
Reuniões comerciais; Sistema de gestão da qualidade e avaliação da satisfação dos
clientes; Desenvolvimento de suportes para divulgação de produtos e serviços; Website;
Participação em feiras e eventos
Fornecedores
Reuniões de cariz comercial; Avaliação de fornecedores
Comunidade Local
Ações de responsabilidade social junto às comunidades locais (distribuição de bens e
participação em ações voluntárias); Parcerias com IPSS e redes sociais dos municípios;
Patrocínio de ações culturais ou desportivas de impacte local; Participação em eventos
empresariais dinamizados por instituições locais (Biz Feira, Inovagaia)
Instituições Financeiras
Reuniões de trabalho; Relatório e contas; Website
Meio Académico
Participação em seminários dinamizados em universidades; Patrocínio de eventos de
cariz académico (JTIR - IPVC); Parcerias em projetos de I& D – projeto BIONICO ( http://
www.bionicoproject.eu/ ); Acolhimento de estágios nacionais e internacionais
14
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SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade, como conceito que pressupõe o uso dos recursos naturais para
satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a satisfação das necessidades
das gerações futuras, é um dos valores fundamentais que alicerçam a atuação do grupo
ENC Energy.

A nossa atuação, enquanto empresa e enquanto
conjunto de indivíduos que a integram, orienta-se
para a geração de valor e para o desenvolvimento
sustentável, nas suas várias vertentes: económica,
energética, social e ambiental.
Naturalmente presentes na nossa atividade,
a preservação e valorização de recursos e a
geração de energia de fonte renovável são fatores
que contribuem, de forma inequívoca, para a
preservação do meio ambiente.
As nossas soluções contribuem para a geração de
energia limpa, evitando o consumo desnecessário
de recursos fósseis; a valorização de resíduos,
diminuindo a gestão inapropriada dos mesmos
e o desperdício de recursos; o impulso a uma
economia circular, permitindo a reintrodução de
materiais no final do seu ciclo de vida em novos
ciclos produtivos. Em suma, criamos valor a partir
do desperdício, diminuindo a pegada ecológica
da nossa geração, por via da produção de energia
limpa, da redução das emissões de gases de efeito
estufa e da gestão eficiente dos resíduos.
Orientamos os nossos esforços de I&D para a criação
e desenvolvimento de mais e melhores soluções
para dois dos problemas com maior impacto a nível
global: a escassez de recursos e as crescentes
necessidades energéticas da humanidade.
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Os aspetos económicos e sociais da nossa atuação
são também fundamentais para nós. Naturalmente
empenhados em contribuir para o desenvolvimento
económico dos mercados onde estamos presentes,
procuramos maximizar o desempenho técnico
e económico dos projetos que desenvolvemos,
envolvendo, sempre que possível, parceiros locais
e impulsionando o emprego, impulsionando assim
a economia e a inovação ao nível local.
Ambicionamos contribuir cada vez mais para uma
sociedade socialmente justa adotando uma política
de responsabilidade social que permita contribuir
para o desenvolvimento das comunidades locais.
Por este motivo, apostamos ativamente na
valorização do recurso mais valioso que temos: as
nossas pessoas. Procuramos contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional, atuando
sob políticas de gestão de recursos humanos
sedimentadas na equidade, no reconhecimento do
mérito e no desenvolvimento.
Apoiamos as comunidades locais, dinamizando
ações de responsabilidade social que visam
promover o acesso a recursos, a igualdade social
e a integração.

17
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AMBIENTAL
Na área da sustentabilidade ambiental, em
2015, destacamos os resultados ambientais de
excelência nos projetos que desenvolvemos em
Portugal, Brasil e Marrocos.
Através da produção energética de energia
renovável registada durante o ano, nas centrais
operadas por nós, obtivemos uma redução
significativa de emissões de gases de efeito estufa
e a geração de energia limpa.

AMBIENTAL
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ECONÓMICA

ENERGÉTICA

SOCIAL

A nossa atividade
económica contribui
ativamente para a
sustentabilidade
ambiental através de:

Contribuímos
ativamente para a
sustentabilidade
económica da nossa
envolvente através de:

Contribuímos
ativamente para a
sustentabilidade
energética do nosso
planeta através de:

Contribuímos
ativamente para a
sustentabilidade e
coesão social da nossa
envolvente através de:

• Redução da libertação
do gás metano
propagado para a
atmosfera
• Redução do
consumo de produtos
energéticos emissores
de elevados níveis de
Gases Efeito Estufa
• Redução de nível
de resíduos não
valorizados para
reintegração no ciclo
económico
• Produção de energia
limpa, de fontes
renováveis

• Política de
contínua realização
de investimentos
corpóreos
• Redução da
importação de produtos
petrolíferos por parte
dos países onde
desenvolvemos a nossa
atividade
• Impulso ao
desenvolvimento
económico nas
comunidades locais
onde as nossas
atividades se inserem

• Construção e
operação de centrais
de geração de
energia limpa a partir
da valorização do
potencial energético
contido nos resíduos.
• Esforços para que
as necessidades
energéticas da
humanidade possam
vir a ser satisfeitas
sem a necessidade de
consumir recursos não
renováveis ao planeta.
• Produção de
feedstock energético
para indústria da
mobilidade

• Criação e manutenção
de postos de trabalho
• Investimento
em instrumentos
de formação e
desenvolvimento das
nossas pessoas
• Colaboração
com instituição de
solidariedade social no
combate às maiores
necessidades e
desigualdades sociais
• Facilitação do acesso
pelas nossas pessoas
a realizações de
utilidade social como a
educação e a saúde

Para uma potência instalada de 28,7 MW, evitámos,
em 2015:
- A propagação para a atmosfera de 57 172
toneladas 1 de metano (CH4), um gás que tem um
efeito de estufa 21 vezes superior ao dióxido de
carbono (CO2).
Para uma geração de energia de 73GWh, evitámos,
em 2015:
- O consumo de produtos energéticos de origem
fóssil, correspondentes a 6276 Toneladas
Equivalentes de Petróleo (TEP) 2.
Unidade de valorização de correntes de resíduos
com gorduras ácidas
Produzimos, na nossa unidade de Sanfins, ao
longo deste ano, mais de 140 Toneladas de óleos
com potencial de utilização como combustível

1 https://www3.epa.gov/lmop/projects-candidates/lfge-calculator.html

sustentável, com certificação ISCC EU, num
processo que assegura a rastreabilidade do
óleo desde a origem (o resíduo) até ao destino
final, dando cumprimento aos requisitos da RED
(Renewable Energy Directive). Em 2015 valorizámos
700 Toneladas de resíduos.

Implementámos o nosso primeiro projeto de
queima de biogás de aterro no âmbito do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),
com correspondente monitorização para a geração
de créditos de carbono.

57 Mil
TONELADAS DE METANO (CH4)
EVITADAS

6 Mil
TONELADAS EQUIVALENTES
DE PETRÓLEO

700

TONELADAS DE
RESÍDUOS TRATADOS

2 https://www.iea.org/statistics/resources/unitconverter/
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ECONÓMICA
Empenhamo-nos
no
desenvolvimento
de
projetos que assegurem um equilíbrio entre o
respeito pelo meio ambiente e a satisfação das
necessidades das comunidades, garantindo a
viabilidade económica dos mesmos, respondendo
a estes desafios através da inovação tecnológica
e do desenvolvimento de soluções cada vez mais
eficientes.
Em 2015, contribuímos para o desenvolvimento
económico sustentável dos mercados onde
estamos presentes, realizando investimentos
locais, impulsionando a geração de receita nas
comunidades em que nos inserimos, criando
emprego.

Investimentos realizados

844 000 €

Impulso à economia local
Adotamos, em cada um dos mercados em que
desenvolvemos operações, uma política de
priorização de compras de bens e serviços a
fornecedores locais / nacionais, em detrimento de
importações de países terceiros, impulsionando
desta forma o desenvolvimento das respetivas
economias.
Em 2015 efetuámos compras a fornecedores locais
de bens e serviços no valor de:

2 619 650 €
PORTUGAL

10 802 451 R$
BRASIL

PORTUGAL

15 472 776 R$
BRASIL
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2015

2014

2013

2012

2011

M€

14870

22420

20352

18036

13274

Itae que quatem

M€

25998

17568

16034

18464

9451

Rehenim incium

M€

354

878

1003

932

842

Slis doluptae

Dandi dellupt

M€

9761

807

648

506

416

Exerendenis

M€

2 421

5023

7964

5964

1374

Santotatist

M€

2391

565

3037

492

729

ENERGÉTICA
Com a ambição de produzir a energia de novas gerações, procuramos, com os nossos projetos e
atividade, contribuir para um mundo com menor dependência de recursos não renováveis.
Através dos projetos executados durante o ano de 2015 foi possível construir e operar centrais de geração
de energia renovável, a partir da valorização do potencial energético contido nos resíduos.

GENDUS MOLORERUM CONESTI BEARUM
Ovit volorporio et poremporrum autatque dolesto remoluptium quat fuga. Nemque
corem et asit, quatus asperrum sum aceperum earum fugiatet harum fugia cus de pro
berupientus qui ut aut earitasperia int volupis aut voluptamet plis molenimust, que
nonsequunt reptiur? Aximolupta doles aspition non estist, velene sus, quodicatur suntia
volessi quamendebis molupta turiatis ex et dempel int fugia volorrovid mo eriae
Aiore maion cum harchil imus etum ut intiam
fugiatum nobis ersperibus es mos arupta
sequamet que ne officat emoluptat omnimin vereici
bereperibus doluptassit prem. Ique et a proremq
uamet, omni conestia cone expliat uritat ate
voluptae pliquos ni ani quatqui cumet faccusdam,
nullandis etur?

orereperum aperiaectium.
Quisquae. Itat fugianditam non pero berende
rerecep udandae inulluptusam dolorum lant elis
Itsimuscipiet sus expliquia et aut in M€

1469 1354

Debis ra cor re modia quam
Et dem que int aut quatur, conest, sus re
veliqui dempore que nonsequi suntota voluptia
dolenisciam, quia si tem. Ut moditi tet aut lam, quae
cuptas sit as dolende secerum quasped igende
voles magnis ium simaxim olessed molorum ulla
cum fugiaspe voluptaqui sita non con placcatur
apeditas eatur aspis sitasinullo eatur alibus ad
excero ma dolendia voluptaquiat repelic totatior
simos dolo tem am, cus velique invendi tiusaep
edignat harias aut quiatur aut laut alit volut ut oditate
sseremporpor solo iumqui officias raectur magnimil
molut quisimus quam volorecea dolori nat.
Vid et reius sit et officto voluptaturio omniassit
officiunt ut voloruptas es comnimusae vellam est
ad ullam, simusae omnimusame sa della net ut
quas reptae volecte cepelit que omniminto quas
sunt est, quia si as re porum re voluptaquas conserc
ipsandam recatatus quid utem natenis cor sequidi
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Produção de energia de fonte
renovável
A energia produzida, nas centrais por nós
exploradas, a partir da valorização energética de
biogás foi, em 2015, o valor mais alto da história da
empresa, num total de 73 GWh, aproximadamente.
Com operações em Portugal (Chamusca e
Almeirim) e no Brasil (Juiz de Fora e Guatapará),
as operações das centrais no Brasil tiveram um
impacto substancial para este marco. No caso da
central de Guatapará há a assinalar a entrada em
funcionamento do 4º motogerador, permitindo
aumentar a capacidade de produção de energia da
central.

Produção de Energia (kWh)
80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

Os valores de energia de fonte renovável
produzida em 2015 permitem, por exemplo, evitar
o equivalente a emissões de gases de estufa de
10,597 carros. 1

0

2012

2013

2014

2015

erecull aborro et aut occatur alignatint odi dolupid
molor molorias auditiam audi int, sinte cuptateste
volore, que modi sed modis delitia conessunt
facepta tenihic illoresto doluptate con consed mi,
solo min con res ex endae dit ad quatenit, omnime
ommodig endendae nis cusapie nitatius adis alit et
lab inis am audae.
Si tessimanum pris se, silium ia L. ma, ceps, nis.
Muliu etoriondam iam hendaciae nicae int. Habemo
ut L. Habentra perei interunumei sest auciviv
erficere cnclabeffrem. La retod condam in della dit.

1 https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
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Potência instalada

Produção de biocombustíveis
sustentáveis

Paralelamente à evolução verificada na produção de energia, o ano de 2015 marcou o valor mais elevado
de potência instalada acumulada, 28,7 MW.
Os valores conseguidos de potência instalada permitem suprir as necessidades de consumo energético
de 17.000 casas, por ano. 2

Potência instalada (MW)
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O projeto de biocombustíveis de resíduos da ENC Bioenergy, localizado na unidade de valorização de
correntes de resíduos de gorduras ácidas, em Santa Maria da Feira, teve em 2015 o início da sua fase de
testes.
A solução tecnológica desenvolvida assegura o
tratamento e a valorização de resíduos líquidos
e pastosos, contendo óleos e/ou gorduras,
considerados pobres e até à data não valorizados.
Através do processo, extraem-se os óleos
presentes nos resíduos, obtendo-se assim um
produto que pode ser usado para fins energéticos,
nomeadamente para a produção de biodiesel.
Entre as várias vantagens, a solução desenvolvida
permite a produção de matéria prima para
biodiesel que vai ao encontro do cumprimento das
metas europeias 2020 no que respeita a eficiência
energética, que apontam que 10% de combustíveis
para a indústria dos transportes sejam de origem
renovável.
Ao longo do ano de 2015, a unidade produziu 140
Toneladas de óleos com potencial de utilização
como combustível sustentável.

https://www3.epa.gov/lmop/projects-candidates/lfge-calculator.html
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SOCIAL
Acreditamos que a responsabilidade das empresas nas sociedades ultrapassa as fronteiras dos seus
âmbitos de atuação, devendo também incluir o eixo social, motivo pelo qual nos empenhamos em
implementar ações que visem melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores e também das
comunidades.
Acreditamos que “Devemos ser a mudança que gostaríamos de ver no mundo”, por isso contribuímos
ativamente para a sustentabilidade e coesão social na nossa envolvente.

PERFIL DOS COLABORADORES

Colaboradores
Na ENC Energy reconhecemos a importância das
pessoas para as nossas conquistas do passado
assim como para os nossos desafios e ambições
presentes e futuros.

Praticamos alguns princípios que consideramos
fundamentais para garantir o permanente
alinhamento e comprometimento das equipas
com as orientações estratégicas e objetivos da
Organização:

50

NÚMERO DE COLABORADORES

1. Procurar atrair, manter e fidelizar os melhores
talentos.

Faixa Etária

Nacionalidade

2.
Criar
condições
para
um
contínuo
desenvolvimento pessoal e profissional de cada
um dos nossos colaboradores.
3. Promover a igualdade de género e a equidade
interna, em termos de retribuição e de benefícios.

38

12

4. Fomentar a motivação e felicidade das nossas
pessoas, e tudo fazer para manter um clima
organizacional harmonioso.

17

23

8

2

< 30

30-40

41-50

> 50

Género

Nível de Formação

26

Horas de Formação

Ensino Superior

30

Ensino Secundário

15

Ensino Básico

5

3430
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Atividades com os Colaboradores
Em 2015, demos continuidade à organização de uma série de ações destinadas aos colaboradores do
grupo ENC Energy, com o objetivo de promover o envolvimento, fomentar o espírito de equipa e contruir
um ambiente organizacional positivo, criando condições para atrair, manter e desenvolver os nossos
talentos.

Entre os eventos organizados durante o ano, destacamos:

Relatório de Sustentabilidade 2015

Dinamizámos, ao longo do ano, uma série de ações destinadas a
assinalar efemérides e datas comemorativas, como:
Organizámos alguns concursos internos, nos quais envolvemos todos os colaboradores do grupo, como o
concurso de atribuição de nome ao Portal Interno do grupo e o concurso de Carnaval, em que atribuímos
prémio às melhores fantasias. Em ambos os casos, os prémios foram atribuídos em resultado da votação
de todos os colaboradores do grupo. O concurso de carnaval integrou um prémio para a melhor máscara
infantil (crianças da família dos colaboradores) e um prémio para melhor fantasia de adulto (prémio para a
melhor fantasia do “Carnaval de outros tempos”)

As Olimpíadas ENC Energy – Um evento de cariz informal, no qual reunimos a totalidade da equipa ENC
Energy de Portugal, para celebração dos 13 anos da constituição da primeira empresa do grupo. Neste
evento, realizado na praia de Esmoriz, foram organizados momentos lúdicos com provas para estímulo
de competências de liderança e de trabalho em equipa, permitindo aos colaboradores a partilha de
experiências e momentos de convívio em ambiente externo.

Dia da mãe – Para assinalar o dia da mãe, enviámos a cada Mãe da nossa equipa um vídeo com mensagens
de felicitações dos seus filhos, para o qual pedimos a colaboração dos familiares. Os vídeos foram
disponibilizados no Portal Interno SPOT.

Dia do pai – No dia do pai, pedimos aos Pais que nos mostrassem os seus momentos de partilha com os
seus filhos, reunindo algumas imagens para disponibilizar no SPOT.

Realização da sexta edição do ENContro de Natal, um evento anual realizado tipicamente na semana
que antecede o período natalício. Este evento, à semelhança das suas edições anteriores, reuniu os
colaboradores do grupo de Portugal e incluiu o momento de balanço anual das atividades do grupo, assim
como a apresentação dos objetivos do ano seguinte. Pela primeira vez, além do momento de convívio
de Natal, com o almoço de Natal dos colaboradores, integrámos no ENContro de Natal a visita a diversas
instituições de solidariedade social, às quais doamos bens alimentares, vestuário e brinquedos, recolhidos
no âmbito das atividades de responsabilidade social do grupo.

28

Dia da Mulher – Assinalámos o dia da Mulher oferecendo às mulheres da equipa ENC Energy uma
experiência de “SPA e Beleza”

29
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Gestão de Recursos Humanos
Acreditamos que podemos e devemos, enquanto
organização, contribuir para o desenvolvimento
dos nossos colaboradores, seja este pessoal ou
profissional. Apostámos, por isso, na criação de
condições para a o desenvolvimento de novas
competências, técnicas e comportamentais,
que acreditamos contribuírem não apenas para
a melhoria do desempenho de cada uma das
pessoas, mas também para o desenvolvimento do
seu potencial enquanto ser humano e enquanto
profissional.

trabalho) e sessões de formação em emergência e
primeiros socorros no posto de trabalho, sessões
estas desenvolvidas nas diversas instalações
do grupo em Portugal, abrangendo por isso a
totalidade dos colaboradores nesta geografia.

Desenvolvimento de competências
Os nossos colaboradores participaram, durante
o ano 2015, numa série de ações de formação
destinadas a desenvolver novas competências,
atualizar conhecimentos e melhorar aspetos
comportamentais com impacte no desempenho
profissional.
Investimos na formação das pessoas desde o
período de acolhimento, assegurando que todas
as informações e procedimentos internos são
transmitidos no momento da sua integração na
organização.
Apostamos na formação contínua, oferecendo
condições às pessoas para que possam conciliar a
sua vida profissional e académica, nomeadamente
através da flexibilização do horário de trabalho e
da comparticipação das despesas em educação e
formação profissional.
Em 2015, os colaboradores do grupo ENC Energy
beneficiaram de ações de formação em diversas
temáticas como línguas, SST e áreas técnicas
específicas. As formações na área linguística
englobaram formação em Inglês (Nível intermédio)
e francês (Nível elementar). Na área da Sáude e
Segurança, foram realizadas sessões de formação
interna, com vista à sensibilização (Princípios
básicos de prevenção em segurança no trabalho
e enquadramento legal da saúde e segurança no

30

Os nossos colaboradores participaram também em
ações de formação, cursos, seminários e outros
eventos de formação em áreas técnicas específicas,
nomeadamente nas áreas de:
Contabilidade;
Fiscalidade;
Utilização de maquinaria e equipamentos;
Tecnologias waste to energy;
Gestão e liderança;

Sáude e segurança no trabalho
Na área da saúde e segurança no trabalho,
intensificámos os nossos esforços para garantir que
os colaboradores estejam preparados para evitar
acidentes e utilizar convenientemente os seus
equipamentos e meios de proteção individual.
Além das ações de formação interna e externa
dedicadas às referidas áreas, apostámos também
na elaboração de manuais de SST para distribuição
nas diversas centrais de produção de energia
operadas pelo grupo e na colocação de sinalética
de segurança adicional, melhorando a preparação
dos locais de trabalho para a possível ocorrência
de sinistros.

Promoção da saúde dos
colaboradores
Em 2015, continuámos a incentivar os nossos
colaboradores à adoção de estilos de vida saudáveis,
criando condições para a realização de refeições
nas nossas diversas instalações, promovendo
a realização de exames médicos regulares (no
âmbito da medicina no trabalho) e realizando ações
de sensibilização para a importância da prática de
exercício físico regular.
Dinamizámos ações de ginástica laboral que
permitiram preparar os colaboradores da equipa
de Portugal para a adoção destas práticas com
vista à melhoria da sua saúde e conforto no local
de trabalho.

Plano de Benefícios
Definimos, em 2015, novas políticas no que respeita
à atribuição de benefícios aos colaboradores do
grupo.
O Plano Flexível de Benefícios, implementado
em meados de 2015, reflete o nosso empenho
em contribuir para a melhoria das condições das
nossas pessoas, recompensando-as assim pela
sua dedicação e energia.
O plano de benefícios ENC Energy colocou ao dispor
dos colaboradores um conjunto de benefícios como
um plano de saúde, seguros de vida e de acidentes
pessoais, vales educação e infância e ainda vales
refeição, podendo cada colaborador beneficiar do
modelo de benefícios mais conveniente para o si.
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Comunidade
Demos continuidade às nossas políticas de responsabilidade social, através do estabelecimento de uma
parceria com o banco de voluntariado da Câmara Municipal de Espinho, para a dinamização de ações
junto a três instituições locais de solidariedade social.
Consideramos que agindo localmente podemos contribuir para o desenvolvimento social da comunidade
em que nos inserimos, e, embora a uma pequena escala, empenhámo-nos em contribuir para que as
instituições que apoiámos pudessem melhorar as condições de vida dos seus beneficiários.

Dinamizámos, em 2015 visitas a diversas instituições locais, distribuindo junto a estas bens
alimentares, vestuário e brinquedos recolhidos pelos colaboradores do grupo ENC Energy.

As instituições que apoiámos:
A CerciEspinho, uma instituição que tem por objetivo promover a inclusão escolar da comunidade cigana,
através da mediação social e comunitária, promovendo a educação não formal como metodologia para a
inclusão dos seus jovens nos contextos formais de educação.
O Centro Social de Paramos, que ajuda a comunidade em várias vertentes, sendo uma delas o apoio a
pessoas sem-abrigo do concelho de Espinho através da disponibilização de banhos quentes e pequenas
refeições, apoio psicossocial, distribuição de vestuário, serviço de lavandaria e cuidados de saúde (troca
de seringas, cuidados de enfermagem, rastreios à tuberculose e VIH/Sida).
O Setor Social da Paróquia de Espinho, onde todos os dias confecionam refeições para os sem-abrigo da
cidade, e não têm qualquer apoio de nenhum dos projetos da Segurança Social.
Colaborámos também com o projeto Refood, através da doação de alimentos não utilizados no nosso
evento “Olimpíadas ENC Energy” à Refood Foz do Douro, um projeto voluntário efetuado para e pelos
cidadãos ao nível micro-local, que tem como objetivo acabar com a fome nos meios urbanos, procurando
acabar com o desperdício de alimentos preparados e reforçando os laços comunitários locais.
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PERSPETIVAS FUTURAS
A adoção de práticas sustentáveis, como fio condutor do desenvolvimento organizacional, representa para nós uma estratégia de longo prazo.

Em 2016 tencionamos sedimentar as práticas de sustentabilidade desenvolvidas em 2015, fazendo com que esta dimensão esteja cada vez mais presente nas nossas ações e comportamentos diários,
e seja um fator de diferenciação das propostas de valor apresentadas às nossas partes interessadas, percebidas e valorizadas como tal por estes.

Ambicionamos produzir a Energia de Novas Gerações e “Mudar o mundo através da economia circular”, contagiando um número cada vez maior de outros agentes da sociedade para estes desígnios.
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www.encenergy.com

SEDE (PORTUGAL)

linkedin.com/company/enc-energy

Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 S. Félix da Marinha
Vila Nova de Gaia - Portugal
youtube.com/c/Encenergygroup
T +351 223 779 455
F +351 223 759 129
plus.google.com/+Encenergygroup
info@encenergy.com

ESCRITÓRIO (BRASIL)
Rua Doutor Emílio Ribas,
n° 188, sala 21, Cambuí, Campinas, São
Paulo, Brasil - CEP 13.025-140
T +55 19 3308 6926
infobr@encenergy.com

