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Queremos consolidar a nossa posição 
de líder natural ao lado do mercado 
empresarial português

Miguel
Mendes,
General Manager B2B da Endesa Portugal

Miguel Mendes, fotografado na 
sede da Endesa Portugal

Miguel Mendes, General Manager B2B da Endesa Portugal, fala desta área de negócio da 
Endesa Portugal. Nesta entrevista, o responsável destaca a importância de contar com 
recursos humanos de excelência – Equipa de Conta – na relação empresa-cliente, mas 
também os compromissos da Endesa com o mercado nacional.

Entrevista e Fotos: Ana Clara
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GRANDE ENTREVISTA 

Falando sobre a área empresarial (B2B) que o Miguel lidera, qual 
tem sido a estratégia empresarial da Endesa Portugal nesta área?
A nossa estratégia empresarial passa por estar sempre ao lado dos 
nossos clientes, porque é o “adn” da Endesa desde a primeira hora. 
Contamos com uma equipa de recursos humanos de excelência e 
comprometida com a qualidade do serviço da Endesa, disponibi-
lizando uma equipa de conta de gestão do cliente, tendo como o 
rosto principal o Gestor de Conta. O cliente reconhece na figura 
do seu Gestor de Conta um assessor energético de alto nível, e 
especialista no funcionamento do complexo mercado energético. 
Aconselhando e acompanhando sempre o cliente nos diferentes 
desafios e particularidades de cada negócio. Comprometemo-nos 
sempre em criar condições competitivas para a energia elétrica, gás 
natural e de serviços de eficiência energética. Mais do que um for-
necedor queremos ser – e somos – parceiros dos nossos clientes. 
Estamos, por isso, atentos a todo o mercado empresarial, tendo até 
recentemente concretizado alguns protocolos, tanto colaborativos 
como associativos, com algumas associações empresariais para 
uma abordagem mais setorial.

Em que áreas?
Na área da Hotelaria com a Associação Hotelaria Portugal (AHP), 
mas também com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, 
Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e a Associação 
Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel 
(APIGRAF). É de realçar que a estratégia da Endesa para Portugal é 
uma estratégia ibérica, muito baseada na parte da tecnologia, ino-
vação e sustentabilidade. Mas também em criar relações comerciais 
e empresariais win-win. A Endesa não entra em nenhuma relação 
comercial ou empresarial a pensar que sairá sempre a ganhar ou 
a perder. Procuramos sim, (si)nergias para criar valor e para que as 
relações funcionem. Ou seja, a parte de sentir e partilhar as dificul-
dades e encontrar soluções para resolver os problemas dos clientes 
- ou fornecedores – é fundamental para nós.

Equipa de Conta, Gestor de Conta, Assessor energético

Falou na figura Equipa de Conta – Gestor de Conta - Assessor ener-
gético, e julgo que neste contexto de relações de B2B é essencial. 
Fale-me um pouco da importância e função deste cargo?
Se pensarmos no Gestor de Conta como nós na Endesa o pensa-
mos, o gestor está no centro de tudo o que acontece. É a figura 
central da parte operacional, é o contacto com o cliente e é a face 
visível da Endesa. O gestor protagoniza um modelo de gestão ativa 
assente na relação continuada com o cliente. E é esta relação que 
permite colocar os interesses do cliente no centro estratégico da 
operação, recorrendo ao know-how da Endesa para criar valor nos 
momentos de compra de energia.

É preciso então antecipar-se às necessidades do cliente?
Sem dúvida, para nós o Gestor de Conta tem de saber exatamente o 
que o cliente necessita em eletricidade, gás e eficiência energética.

Este serviço, em Portugal, está disponibilizado de norte a sul do país?
Sim, por todo o território nacional.

Nos três protocolos que destacou – AIMMAP, APIGRAF e AHP – é pos-
sível fazer um balanço destas parcerias e de como os clientes têm 
usado este serviço?
Na parte dos protocolos e principalmente nos associativos – a 
AIMMAP e a APIGRAF – visto que se trata de uma compra agregada 

em bolsa, o modelo de relação será construído no desenrolar do 
contrato. No entanto, no modelo de relação de protocolo colabo-
rativo, por exemplo AHP, tratamos de um serviço com atendimento 
personalizado. Prevendo um “fato à medida” para cada cliente e, 
mais do que dar informação, é dar formação. Com o objetivo de 
otimizar o processo de compra do cliente, que se exemplifica 
quando comparamos o mesmo consumo, feito por dois hotéis, um 
no centro da cidade e outro no meio rural. Embora ambos consu-
mam a mesma energia, o fato do urbano prever maior consumo de 
Segunda a Sexta e o Rural nos fins de semana, faz com que as suas 
necessidades sejam diferentes, bem como o seu processo de com-
pra. Não prevejo possibilidade de medir resultados no prazo de dois 
anos, visto ser necessário dar tempo para se assimilar o conheci-
mento e colocá-lo em prática, pelo lado dos nossos clientes.

Calculo que neste serviço a questão da formação seja importante, 
no sentido de terem o Gestor de Conta preparado. Que importância 
se reveste a qualificação profissional dos vossos recursos humanos 
nesta matéria?
Os nossos recursos humanos são de excelência, tendo formação 
contínua e constante. Estamos presentes em Portugal desde 2000 
e já estamos no mercado liberalizado em Espanha desde 1997, 
como sabe. É muita experiência acumulada, sabemos exatamente o 
que o mercado necessita e somos um líder ibérico no fornecimento. 
Temos, por isso, a noção das necessidades dos clientes.

Para esta área quantos técnicos tem a Endesa em Portugal?
15 técnicos.

E qual é a margem de crescimento, neste segmento, para 2020?
Em número de clientes, de 2018 para 2019, crescemos 80% e sobre 
os resultados de 2019, queremos subir mais 40% para 2020.

E em termos concorrenciais, o que mais vos preocupa?
No setor da eletricidade, tal como acontece em Espanha, o objetivo 
é consolidar a nossa posição de líder natural no mercado empre-
sarial português. Neste momento temos uma quota no segmento 
industrial de aproximadamente 28%, com o objetivo de crescer 
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em número de clientes tanto no segmento de menor consumo 
e também no setor público administrativo. Contudo, queremos 
consolidar a nossa quota e a posição de líderes naturais na eletri-
cidade. No caso da comercialização do gás, a Endesa está também 
presente no setor empresarial (B2B) com uma carteira aproximada 
de 5 terawatt, com uma quota de 12% nos grandes clientes e com 
o objetivo de alcançar o segundo lugar no mercado português de 

gás natural, com uma quota de 14%. Além da eletricidade e do gás 
natural, a Endesa aposta em ter uma posição de destaque no pano-
rama nacional como fornecedor de serviços energéticos: produtos 
específicos com soluções feitas à medida; protocolo com marcas 
premium e instaladores de comprovada experiência e previamente 
homologados em todos os requisitos de segurança, qualidade e 
meio ambiente.
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Pode dar-me exemplos?
Temos o solar fotovoltaico em autoconsumo (neste caso temos ven-
didos 35 projetos e 10 megawatts de potência instalada), instalação 
de tecnologia de leds, elevações de níveis de tensão, carregadores 
para os carros elétricos e as unidades autónomas de gás. Em três 
anos quadruplicámos o valor de negócio neste setor dos serviços 
energéticos. Estamos como investidores destes projetos e assegu-
ramos todo o processo de promoção e apoio – Chave na Mão.

Gás natural

E no Gás natural? Porque é que ainda não chegaram lá?
É um mercado mais complexo – ainda mais do que o da eletricidade 
– porque o modelo de relação com os produtores é mais difícil, por 
estes se encontrarem normalmente em zonas geográficas com-
plexas, zonas de maior conflito político. Também se trata de um 
produto (Gás Natural) com forte volatilidade e suscetível de sofrer 
alterações na sua estrutura de preços (drivers de mercado) de hora 
a hora, pensando por exemplo nas cotações do Brent e da taxa de 
cambio €/$.

Fale-me um pouco da aposta que referiu anteriormente sobre o setor 
público administrativo.
Na parte ministerial, até finais de 2018, as compras estavam cen-
tralizadas nas Unidades Ministeriais de Compras (UMC) e essa 
responsabilidade passou para a eSPap – Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública. A partir do momento em que 
isto acontece, pode passar a ser uma aposta.

Porquê?
Porque na parte empresarial do Estado já tínhamos uma quota bas-
tante interessante e estamos bastante confortáveis. No entanto, na 
parte do setor público administrativo é onde a Endesa verifica a 
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possibilidade de desafio, crescimento e de uma aposta apoiada no 
conhecimento adquirido na gestão da parte empresarial.

O projeto Smart City de Málaga (ver caixa) tem sido muito falado e 
suscitado muito interesse. Fale-me um pouco dele?
Quanto a este projeto, a primeira mais valia é a parte do controlo 
de iluminação pública e outros tipos de consumo de eletricidade. 
Desde que começámos a divulgar este projeto de smart city, que 
tem suscitado interesse das mais variadas entidades públicas do 
poder local ao central e empresarial. A nossa filosofia está centrada 
numa série de compromissos fundamentais.

E o que mais destaca neste patamar de excelência?
Primeiro, a tecnologia e inovação com o grande carimbo da smart 
city de Málaga. Com a sociedade - fornecedores e trabalhadores. 
Com os nossos clientes na procura da qualidade e excelência e com 
o Ambiente.

A parte ambiental e da sustentabilidade é muito importante para a 
Endesa?
Sim, temos as melhores referências a nível de desempenho ambien-
tal, somos a primeira empresa de eletricidade com mecanismos 
de desenvolvimento limpo, a primeira operadora na luta contra 
as alterações climáticas. Por tudo isso, temos de assumir a nossa 
responsabilidade.

No contexto de Portugal que importância tem isso para a Endesa?
A Endesa como líder ibérico no seu setor tem como seus valores 
inatos a transparência, responsabilidade e compromisso. Por isso 
assumimos naturalmente a responsabilidade de ser uma referência 
com forte compromisso com Portugal, colocando ao dispor tanto 
dos clientes, fornecedores, bem como das entidades responsáveis 
e de referência do setor, toda a sua experiência, conhecimento e 
valor. Há um compromisso de quer fazer crescer e desenvolver o 
setor. E com esta estratégia, em 2018, a Endesa conseguiu for-
necer, no B2B, 25 mil clientes em Portugal e com uma faturação 
aproximada de 1000 milhões de euros. Somos claramente uma 
empresa com um compromisso com Portugal.

E o mercado português está adaptado a esta inovação?
Não.

Quais são os principais entraves?
A mentalidade está no topo das razões. Enquanto um cliente 
alemão já comprou o ano 2024, 2025, o cliente português está a 
comprar o contrato que iniciará no mês seguinte. Estamos no mer-
cado europeu e temos de nos adaptar a isso. Mas as coisas estão a 
melhorar, no sentido de o tecido empresarial português e em espe-
cial os clientes fornecidos pela Endesa, estarem mais esclarecidos 
e informados para otimizarem o seu processo de compra, agindo 
antecipadamente.

Que mensagem final gostaria de deixar ao mercado?
Que a Endesa é parceira. Que é uma empresa dedicada à criação 
de valor no tecido empresarial português. E que é verdadeira no 
compromisso de posicionar-se ao lado do cliente. É por isso que 
gerimos a partir do cliente, é por isso que criamos equipas de conta, 
com RH de excelência, que ajudarão a planear e realizar o melhor 
processo de compra, tanto de gás, como de eletricidade, como de 
outros produtos que se afigurem necessários. Porque a nossa mis-
são é criarmos sinergias. •
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ENDESA, HIDURBE e LIPOR 
juntas em projeto de Renováveis: 
novo parque fotovoltaico nas 
instalações da Lipor
O novo parque vai permitir uma poupança estimada de cerca de 3 milhões de euros ao fim de 
25 anos de exploração. A produção de eletricidade corresponde ao consumo anual de cerca de 
275 famílias. Com um investimento por parte dos promotores, de cerca de 1,5 milhões de euros.

Teve lugar no passado dia 31 de maio de 2019, nas insta-
lações da LIPOR, em Baguim do Monte, com a presença 
ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e do 

secretário de Estado da Energia, João Galamba, a Assinatura do 
Contrato para Construção e Operação de um Parque Fotovoltaico 
nas instalações da LIPOR.

Trata-se de um projeto “chave-na-mão” concebido pela Endesa, 
com um investimento por parte dos promotores privados de cerca 
de 1,5 milhões de euros e vai permitir ao fim de 25 anos de explo-
ração, uma poupança superior a três milhões de euros.

O projeto de construção e operação do novo parque fotovoltaico 
nas instalações da Lipor vai contar com a instalação de 2.200 módu-
los fotovoltaicos de elevada performance, ocupando uma área total 
de 4.256 metros quadrados, divididos em 3.308 metros quadrados 
na cobertura da unidade fabril e 948 metros quadrados no espelho 
de água (túnel de compostagem), para uma potência instalada de 
748 kWp (kiloWattpico).

O projeto insere-se em regime de autoconsumo (UPAC) e executar-
-se-á num período de 9 meses, desde a fase de licenciamento até 
à fase de operação.
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Com uma produção anual estimada de eletricidade de cerca de 1,1 
GWh (um milhão e cem mil kiloWatthora), destinada, maioritaria-
mente, ao autoconsumo da central de valorização orgânica da Lipor, 
explorada pela HIDURBE Serviços, este parque permite ainda um 
excedente de cerca de 40 MWh (quarenta mil kiloWatthora), que 
serão injetados na Rede como energia limpa e renovável.

A produção estimada representará uma poupança anual de 25%. A 
produção de eletricidade no novo parque fotovoltaico nas instala-
ções da Central de Valorização Orgânica da LIPOR, corresponde ao 
consumo anual de cerca de 275 famílias, estimando-se que sejam 
evitadas cerca de 518 toneladas de CO2 equivalente por ano.

Desta forma, com a criação desta Unidade, a ENDESA, a HIDURBE 
e a LIPOR realçam a necessidade de unir esforços em prol de um 
futuro comum, onde a energia é mais limpa, mais eficiente e mais 
sustentável.

LIPOR
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e 
tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos Municípios 
associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 
Varzim, Valongo e Vila do Conde. Trata anualmente cerca de 500 mil 
toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 milhão de habitan-
tes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 
desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento 
e confinamento dos RU, baseada em três componentes principais: 
Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização 
Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção 
dos rejeitados e de resíduos previamente preparados.

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na 
ótica do recurso, a LIPOR firma todos os esforços na sua valoriza-

ção mais adequada, abordagem esta que tem por base a projeção 
de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos 
demostrativos das práticas circulares de suporte. A atuação da 
organização permite consolidar um posicionamento que se pre-
coniza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 
reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. A 
nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática 
da Economia Circular, através da partilha de novas estratégias e 
procura de soluções mais eficazes.

HIDURBE Serviços
A Hidurbe Serviços é uma empresa multisserviços, integrada e 
detida a 100% pelo Grupo Somague Ambiente, cujas áreas de atua-
ção assentam no domínio da gestão de resíduos e limpeza urbana, 
do ciclo integral da água, construção e manutenção de espaços 
verdes e manutenção de infraestruturas viárias, mobilidade urbana 
e de soluções de eficiência energética. A este variado portfolio de 
atividades acrescenta-se agora, a construção e operação de par-
ques fotovoltaicos. 

ENDESA
A Endesa é uma multinacional do setor energético que faz parte do 
Grupo Enel, líder do setor elétrico espanhol e o segundo operador 
em Portugal, tem como principais áreas de negócio a geração, dis-
tribuição e comercialização de energia elétrica e de comercialização 
de gás natural. Conta com cerca de 10 mil funcionários e presta 
serviço a mais de 11 milhões de clientes. A Endesa encara a susten-
tabilidade como parte essencial da sua atividade. Com o objetivo 
de liderar o processo de transformação energética e enfrentar com 
sucesso os desafios futuros, o plano estratégico da Endesa reflete 
o compromisso de atingir uma economia 100% descarbonizada em 
2050, em linha com os objetivos europeus de luta contra as mudan-
ças climáticas. •
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Smartcity 
Málaga:  
Living Lab cria 
cidade do futuro

Mobilidade elétrica, energia renovável integrada em redes de distribuição, armazenamento, 
poupança energética e gestão integrada. As tecnologias associadas às Smart Grids são hoje 
uma constante e um bem necessário para que a transição energética para um modelo livre de 
emissões se torne uma realidade. O Living Lab da Smartcity Málaga, liderado pela Endesa, é um 
ecossistema de inovação implementado na cidade de Málaga, em Espanha, com vista a testar 
soluções para a construção das cidades do futuro. O grande objetivo: conseguir uma análise 
mais completa e conclusões que possam contribuir, com eficácia, para a criação de uma cidade 
modelo com grandes possibilidades.

Desde a geração distribuída até às telecomunicações, passando pela 
telegestão e a automatização da rede, a Smartcity Málaga reúne 
todas as tecnologias das redes inteligentes ou smart grids num 

ambiente real e vivo: é aqui que surge a principal diferença entre o Living Lab 
de Smartcity Málaga e o resto das iniciativas de outras smart cities.

A cidade de Málaga foi escolhida por estar em cons-
tante crescimento a nível de infraestruturas, ideal para 
testar e validar produtos e serviços. Aqui foi possível 
contar com o apoio da Câmara Municipal de Málaga, a 
Junta da Andaluzia e o Centro para o Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial, ou CDTI na sigla espanhola.

Este Living Lab faz parte do ecossistema de investigação 
e desenvolvimento de soluções para a distribuição de 
eletricidade do grupo Enel. Além de Málaga, o grupo Enel 
tem outros Living Labs em locais como Savona, Bari e 
Milão, em Itália, onde também se estudam e testam pro-
dutos e serviços num ambiente real.

Investigação e validação das tecnologias da 
Smartcity
Desde 2009, a Smartcity de Málaga funciona como um 
laboratório real com o intuito de encontrar um modelo 
energético mais eficiente e amigo do ambiente e fomentar 
a inovação necessária em direção a um futuro energético 
sustentável.

Existem dois tipos de projetos desenvolvidos em Málaga. 
Por um lado, os projetos focados na validação de pro-
dutos, serviços e tecnologias associadas a diferentes 
unidades de negócio da empresa. Por outro, os projetos 
apoiados por consórcios formados por organizações dedi-
cadas à investigação e empresas privadas como a IBM, 
a Alstom ou a Telefónica, que se focam no desenvolvi-
mento de tecnologias que sirvam para o desenvolvimento 
de novos produtos.

Entre os projetos desenvolvidos destacam-se o Green 
eMotion, o ZEM2ALL e o Victoria. Atualmente, exis-
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tem vários projetos em curso, como o MONICA, o PALOMA, o 
Flexiciency e o Smart Terminal. Com eles pretende-se encontrar 
soluções que melhorem a rede atual, focando várias áreas de ação:

• a monitorização e controlo das redes de distribuição de média e 
baixa tensão, o estudo da perda de energia na rede e o impacto da 
carga rápida dos autocarros elétricos nas redes de baixa tensão;

• a integração de uma micro rede elétrica no passeio marítimo de 
Málaga com o intuito de gerir e analisar toda a geração, armazena-
mento e consumo energético.

Secretário de Estado João Galamba em visita a Málaga
Recorde-se que o secretário de Estado da Energia português, 
João Galamba, deslocou-se no início de julho de 2019 à cidade de 
Málaga para conhecer a Smart City Living Lab da Endesa e os ino-
vadores projetos ali desenvolvidos desde 2009.

A visita do governante português, feita a convite do diretor geral 
da Endesa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, teve como objetivo 
demonstrar às autoridades portuguesas a “expertise” da Endesa 
relativamente aos desafios ambientais e os benefícios destes proje-
tos para todos os cidadãos.

O secretário de Estado começou a sua visita pelo Centro de 
Controlo e Monitorização do projeto Smartcity Málaga onde 
conheceu os projetos e pesquisas liderados pela Endesa no 
Smartcity Living Lab, como o recém-inaugurado Projeto PASTORA 
— de redes inteligentes –, Zem2All — de mobilidade elétrica — ou 
Flexiciência — Flexibilidade aplicada à gestão de infraestruturas e 
ativos do sistema de eletricidade e produtos e serviços orientados 
para utilizador.

João Galamba inteirou-se também das vantagens da microrede do 
Smartcity Living Lab, onde a iluminação pública LED é alimentada 

por tecnologias de geração renovável distribuídas localizadas ao 
nível da rua, tanto solar fotovoltaica quanto mini-eólica, com o 
suporte de um sistema de armazenamento de energia por bateria e 
ponto de recarga para carga e descarga de veículos elétricos.

Após a sua visita, o secretário de estado da Energia afirmou ter 
sido importante «ficar a conhecer o melhor que se faz em projetos 
de Smart City de redes de distribuição pois Portugal vai lançar em 
breve leilões para a concessão das redes de distribuição de ele-
tricidade de baixa tensão». João Galamba acrescentou ainda que 
«queremos fazer algo parecido em Portugal».

Já para Nuno Ribeiro da Silva, diretor geral da Endesa em Portugal, 
referiu que o interesse do Governo português nestes projetos 
desenvolvidos pela Endesa demonstra que a empresa está no 
caminho certo relativamente a respostas aos desafios ambientais 
e que e tem experiência comprovada na gestão e implementação 
das «novas redes elétricas, adaptadas aos desafios decorrentes das 
mudanças tecnológicas», como a «mobilidade elétrica ou interação 
com os clientes».

Desde o seu lançamento em 2009, o Smart City Living Lab, liderado 
pela Endesa em Málaga, recebeu visitas de quatro continentes. Entre 
eles, órgãos reguladores de países como Peru, Brasil, Argentina ou 
Chile, além de Espanha; delegações de empresas do México, Japão, 
Mongólia, Noruega, Coreia do Sul, África do Sul, Austrália, Reino 
Unido, Finlândia, Tailândia, China, Moldávia, França, Tunísia, Egito, 
Sudão, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos; delega-
ções da União Europeia e analistas de investidores internacionais.

Da mesma forma, mudaram-se para este ambiente inovador empre-
sas do setor elétrico do Uruguai (UTE), Malásia (TNB), Quênia 
(KPLC), República Tcheca (CEZ), Lituânia (Lesto), Filipinas (Meralco), 
Paraguai, Marrocos e França (EDF), bem como universidades de 
Itália, EUA, Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Áustria. •
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