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Resumo 
 
 

Energia, uma palavra frequentemente usada e que se encontra em tudo aquilo que todos os 

dias realizamos, gerimos e onde atuamos, bem como, no sentido mais figurado é utilizado 

para designar o vigor, a firmeza e a força. 

Foi a partir destas três palavras – vigor, firmeza e força -  que Alcides de Figueiredo e Raquel 

Mateus, ambos engenheiros de profissão, envolvidos numa união impar fundaram em 

Coimbra corria o ano de 1992, a Ambitermo - Equipamentos Térmicos Industriais Lda., (de 

agora em diante designada por Ambitermo). Com um core business centrado no projeto de 

engenharia (chave na mão), fabrico, instalação e manutenção de caldeiras industriais para 

centrais térmicas, cogeração, reconversão industrial de instalações energéticas, centrais de 

biomassa e valorização energética bem como no fabrico e instalação de sistemas AVAC. 

Cumpria-se desta forma um objetivo pessoal comum, porém era bem mais do que isso, 

era t a m b é m  a vontade de criar uma marca, ser uma referência e dar respostas a todos 

aqueles que o procuravam criando valor e desenvolvendo, de forma desafiante e consciente, 

novos produtos na área da produção de energia térmica. 

 
“…não foi fácil, nada fácil aliás mais fácil teria sido desistir, não o fizemos e conseguimos…” 

 
 

Palavras-chave: Ambitermo; Visabeira; Internacionalização; Caldeiras Industriais; Energia Térmica; Vapor; 

Cogeração; Cantanhede; Portugal; Know-how; Competitividade; I&D; 

 
Neste estudo do caso, realizado em conjunto com a Ambitermo – empresa estudada, 

pretendemos demonstrar como a empresa consegue multiplicar o seu crescimento 

sustentado, através dos recursos  internos  e  de  uma  equipa  multidisciplinar. Mas também  

graças às  importantes sinergias, assentes em pedras basilares como a confiança, e a 

garantia do produto, que são revelaram decisivas  e  fazem  parte  do  eixo  normativo  para  

o  sucesso  almejado.  Ao longo do estudo, percebe-se também como a empresa consegue 

consolidar a sua posição através da uma estratégia de internacionalização e a forma 

assertiva como entra em mercados geográficos tão distintos como a Bulgária, Angola, Arábia 

Saudita, Marrocos, Reino Unido (UK), Suíça e recentemente o mercado Cubano, sem nunca 

deixar de dar uma resposta ajustada ao mercado nacional. Alvo de estudo e da maior 

relevância é a forma como a experiência, Know-How e capacidade de inovação, se 

traduzem no fabrico e desenvolvimento de caldeiras industriais, sistemas de energia térmica 

(vapor) adaptadas as necessidades do cliente, sendo sem dúvida, um dos pontos fortes e 

de excelência desta empresa. Tal como o são, a capacidade para transformar e adaptar os 

seus produtos ou seja a dita “customização” a outros subsectores industriais, tais como 

incineradores, derretedores de gelo e sistemas de cogeração para a produção de energia 

elétrica. 
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1. Ambitermo 
 

Na tarde de 24 de Julho de 2018, no parque empresarial de Cantanhede, onde está 

sediada a Ambitermo, o Eng.º Alcides de Figueiredo, em reunião com um dos  muitos  

clientes  que  o  procuram, descreve a sua atividade desta forma: “vender  caldeiras  

qualquer  um  o  faz, perceber aquilo que realmente serve as vossas necessidades poucos o 

conseguem fazer, nós fazemos isso e não sou eu que digo, são os 25 anos desta empresa e 

os quase 50 de experiencia”. Avizinhavam-se tempos de grande e intensa atividade na 

empresa. 

Na sequência desta reunião, a Eng.ª Raquel Mateus administradora executiva comunica 

internamente que foi  adjudicado  mais  um  importante  contrato  de  9  milhões  de  euros  

com  entidade nacional, mais uma conquista no exímio percurso empresarial.  

Jorge Marques, CFO da Ambitermo faz um balanço e uma projeção rápida dos objetivos 

definidos para o exercício económico de 2018 “estamos a pouco mais de meio do ano e já 

temos cerca 80% dos objectivos alcançados”.  

Simão Correia, responsável máximo para a área da manutenção e reparação industrial 

analisa mais uma intervenção de última hora na principal empresa cervejeira nacional, 

estando assim eminente a paralisação de uma das linhas de produção. Neste contexto, e 

com a exigência de apresentação de soluções rápidas, a experiencia que enverga permite-

lhe dar, de forma eficaz e em poucas horas, a resolução do problema junto do cliente.  

Na produção enquanto uma equipa de p r o f i s s i o n a i s  e x p e r i e n t e , e n g e n h o s a   

e  multi-disciplinar  finaliza  as  operações  de expedição e carga de três caldeiras de um 

contrato vindo de Cuba, para servir a indústria agro-alimentar, são finalizados pelo 

departamento de qualidade, sobre a atenção da Eng.ª Ana Monteiro, o controlo de qualidade 

e inspecção as soldas realizadas, bem como os testes e pressão de mais dois equipamentos 

em construção.  

Manuel Espada um dos responsáveis pela produção comenta “a continuar assim vamos ter 

que contratar mais mão- de-obra, estamos perto da capacidade máxima de produção” 

 
Longe vão os tempos onde tudo começou na localidade de Alcarraques, em Coimbra numas 

modestas instalações fabris, adquiridas pela quantia de 13 mil contos, com meios 

mecânicos e os equipamentos mínimos necessários para o início de atividade.  

Volvidos 25 anos, a realidade é completamente oposta, em especial nos últimos 14 anos. 

Desde a integração na sub-holding (Visabeira Industria) com uma aquisição em 51% por 

parte do Grupo Visabeira no ano de 2007, às novas e bem equipadas instalações e onde 

todos os serviços e produção passaram a estar concentrados num espaço só, 

(Administração, Dep.Comercial, Dep.Projecto, Dep.Engenharia, Dep.Inovação,   

Dep.Assistência  Técnica,  Dep.AVAC, Fabrica, Logística e Estaleiros de aprovisionamento), 

chegando de forma distinta a líder de mercado do sector em Portugal. 
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2. Ambitermo – Um percurso de sucesso 
 

 Desde a sua fundação em 1992 até final de 1994 
 

Desde a sua fundação, em 1992, a empresa beneficiou da longa experiência do Eng.º 

Alcides de Figueiredo em caldeiraria, assim como, da transferência de alguns técnicos vindos 

da recente extinta TERMEC, que possibilitou um arranque imediato, alicerçado no 

conhecimento que estes têm do mercado e das necessidades específicas do sector onde a 

empresa atua, a Ambitermo goza ainda da transferência de alguns clientes. 

 De 1995 até 1997 
 

Ao fim de três anos de atividade, foram conseguidas em regime de exclusividade a 

representação de equipamentos de combustão (queimadores e derivados: marca CUENOD, 

ECLIPSE COMBUSTION, INGEFLUID), o que permitiu a evolução da Ambitermo, 

expressada pelo aumento acentuado do número de trabalhadores, de forma a responder às 

solicitações crescentes do mercado. Em termos técnicos, abriram-se novas áreas de 

negócio, especializando-se a empresa em projetos de cogeração e em áreas de ambiente, 

bem como a exploração da área do AVAC como importante área de negócio à época para a 

empresa. 

 De 1998 até Novembro de 2005 
 

A exploração do negócio do Gás Natural a partir de 1997 com a realização dos projetos de 

reconversão e instalações de postos de regulação e medida, em especial na indústria têxtil, 

química, alimentar, cerâmica e cortiça originou outro salto no crescimento da Ambitermo, 

uma vez que esta foi pioneira neste tipo de reconversões onde houve um abandono do 

combustível Nafta em substituição do Gás Natural. A partir do conhecimento das 

necessidades específicas dos seus segmentos de mercado-alvo, a empresa passa 

progressivamente (desde 1999) a desenvolver soluções próprias de centrais térmicas, 

sistemas de cogeração e, mais recentemente, de caldeiras e queimadores. 

 De Novembro de 2005 até 2008 
 

Podemos dizer que entre 2005 e 2008 foram anos fulcrais para a Ambitermo se afirmar 

como uma empresa especializada de forma transversal em centrais térmicas, redes de 

fluidos de cogeração e sistemas de tratamento de fluidos. Esta afirmação resulta do 

desenvolvimento e construção de projetos tipo "chave-na-mão" nos sectores Industrial e 

Público, até aos serviços de assistência técnica e representação de equipamentos 

específicos, como os queimadores e componentes associados. Um dos acontecimentos 

marcantes foi a mudança de instalações, de um espaço fortemente limitado, a todos os 

níveis, para as atuais instalações na Zona Industrial de Cantanhede, construídas de raiz e 

com melhores condições e dotada de mais e melhores equipamentos fabris e de produção 

industrial. Em termos fabris, o requisito de sistemas completos "chave-na-mão" e de 

caldeiras e outros equipamentos cada vez de maior porte, obrigaram a esta mudança.    
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Outro dos acontecimentos marcantes na história da empresa foi em Novembro de 2007, com 

a entrada no capital social da Ambitermo do Grupo Visabeira e a consequente alteração da 

forma jurídica da empresa para Sociedade Anónima, resultante desta entrada, com vista a 

um “ganho” significativo de músculo financeiro, houve um aumento de capital para o atual: 

1.971.020 €. 

 
Principais aspetos que marcaram este ciclo: 

 

 O decréscimo significativo da área de negócio representada pelo AVAC. A empresa 

deixa de exercer catividade na qualidade de subempreiteiro para passar a trabalhar 

sobre consulta, pois de outro modo a margem de ganho era esmagada pelo ganho 

do empreiteiro principal. 

 O significativo acréscimo proporcionado pela área de negócio das Centrais de 

produção de energia elétrica (cogeração). 

 Os primeiros passos na internacionalização das soluções e serviços da empresa, o 

qual tem-se vindo a acentuar e a proporcionar grandes projetos de engenharia à 

Ambitermo - em 2005 foram fornecidas 4 caldeiras para o cliente inglês CENTRAX 

Gas Turbines com sucursal industrial implementada na Bulgária 

 De 2009 até 2013 
 

No ano de 2009 destaca-se a forte aposta na inovação do sistema produtivo, tendo a 

Ambitermo iniciado um projeto de investimento na ordem de 1.245 000 milhões de euros 

para ampliação da capacidade instalada do sector de produção e beneficiando dos 

incentivos ao investimento ao abrigo do QREN SI – Inovação Produtiva. 

 
A internacionalização passa a ser assumida como um dos principais objetivos, e desde 2009, 

para a Ambitermo, a aposta numa estratégia de internacionalização de forma organizada, 

previa a expansão em vários mercados geográficos através das várias ações comerciais 

realizadas na Bulgária, Angola e em Marrocos - um mercado especialmente atrativo com 

capacidade de absolver entre 50 a 75 caldeiras por ano, devido ao número de indústrias de 

têxteis, de conservas e alimentares existentes. 

 
Durante este período a Ambitermo cresceu, apresentou provas e venceu desafios e prova 

disso foi a sua participação num projeto de referência no mercado Europeu, mais 

concretamente no mercado da Escócia. Através da participação em concurso público de um 

município escocês para construção de uma Central de Incineração de Lixo não reciclável, a 

Ambitermo foi selecionada por uma das entidades do consórcio vencedor para fornecimento 

das caldeiras industriais associadas a um projeto de montante total de investimento superior 

a  164  Milhões  de  euros.  De entre  os  concorrentes  a  fornecedores,  foram  preteridas 

empresas de nacionalidade de referência (alemãs) perante a qualidade das soluções da 
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Ambitermo e   perante   o   compromisso   de   obtenção   de   determinadas   certificações 

obrigatórias para os fornecedores participantes. O cumprimento de critérios específicos, 

contribuiu em muito para a seleção da Ambitermo para fornecimento de 3 caldeiras de 

grande dimensão com capacidade de 65 bar. 

 
A unidade industrial construída baseia-se na incineração de lixo não reciclável (pneus, 

plástico), essencialmente biomassa cujos gases de combustão ao entrar nas caldeiras 

produzem vapor que será transformado em energia e reaproveitado para aquecimento das 

águas municipais, dado que o sistema de aquecimento central é distribuído pelo município e 

não gerado em cada ambiente doméstico, como em Portugal. 

 
Este projeto representa 7,8 milhões de euros de volume de negócios para a Ambitermo, com 

uma conclusão ocorrida no segundo semestre de 2014. Contudo, dada a complexidade das 

tipologias de biomassas envolvidas na central de incineração, a participação da Ambitermo 

neste projeto implicou uma qualificação estrutural na empresa ao nível da inovação do seu 

sistema produtivo. 

 De 2014 até à atualidade 
 

O ano de 2014 ficou marcado pela instalação de vários tipos de equipamentos e de 

assistência técnica, principalmente para os setores industrial, hospitalar e hoteleiro. 

Igualmente no mesmo ano, iniciou-se a fase de construção da Central de Incineração de 

Lixo Não Reciclável, bem como a assinatura de dois novos contratos de fornecimento 

importante para Derby e Milton Keynes. 

 
Em 2015 foram desenvolvidos projetos para o Reino Unido com a finalidade de valorização 

energética de resíduos sólidos urbanos não recicláveis. A nível nacional a AMBITERMO 

participou na instalação de uma coincineração para produção de energia elétrica, através da 

queima de resíduos hospitalares. Neste mesmo ano, a Ambitermo, ciente das diversas 

responsabilidades orientadas para a gestão ambiental e gestão de segurança e saúde  no  

trabalho,  obteve  a  Certificação  ISO  14001; OHSAS  18001  e  ET  02. Esta certificação 

ocorre antes de ser feita qualquer exigência neste âmbito, todavia, como forma de estar 

sempre um passo à frente em matéria de certificações, foi imperativo que esta acreditação 

ocorresse. 

 
Em  2016,  foram  criadas  a  AMBITERMO  -  Industrial  Boilers  no  Reino  Unido  e  a 

AMBITERMO - Angola. Um outro fato marcante para a AMBITERMO, ocorrido neste ano, foi 

ainda a entrada da empresa no mercado Cubano. 

 
No ano  de  2017,  ocorreram  outros  aspetos  marcantes  do  ponto  de  vista  estratégico, 

comercial e da internacionalização tais como: 
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 A c o n c l u s ã o  do projeto Luís Leal c o m o fornecimento de um Sistema d e  

Recuperação Energética de Gás de Síntese (resultante de atividade de I&D próprio 

em 2015 e 2016); 

 O fabrico de três das 5 caleiras encomendadas por Cuba para a indústria agro- 

alimentar; 

 A conversão de queimadores de caldeira para a Navigator; 

 A venda de várias caldeiras standard em Portugal; 

 A venda em Espanha de uma caldeira de recuperação; 
 

 O fornecimento de componentes vários para um novo cliente alemão: empresa 

Schenck que fabrica peças para processos de transporte de carvão, queimado em 

caldeiras. 

Com vista a um potencial desenvolvimento e um particular interesse em garantir uma 

capacidade de resposta a novos desafios a Ambitermo tem em curso um novo programa de 

investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros. Trata-se de um projeto cofinanciado 

pelo programa Portugal 2020 com vista a integração e orientação para a chamada 

industria 4.0 (industria do futuro), ampliação do espaço de produção e aquisição de 

equipamentos robotizados; sendo alguns dos pontos-chave deste ambicioso investimento 

que visa reforçar o padrão de excelência e inovação bem como aumentar a qualidade do 

produto final em relação a concorrência existente. 

 

3. Produtos, Clientes e Concorrência 
 
A Ambitermo fabrica todo o tipo de soluções de engenharia térmica. Todos os equipamentos 

podem ser desenhados à medida e de acordo com as necessidades de cada cliente, 

conferindo-lhe assim uma elevada vantagem competitiva. 
 

3.1 – Produtos e Serviços 
 

 Produção Industrial 
 
1.Caldeiras Industriais - Caldeiras Gastubulares (Vapor Saturado e Sobreaquecido), 

Caldeiras Aquatubulares, Caldeiras para água quente e sobreaquecida, Caldeiras Termo 

fluido, Caldeiras Industriais a Biomassa, Caldeiras Vaporização Rápida, Caldeiras de Vapor 

Limpo, Caldeiras de Recuperação. 
 

2.Equipamentos Complementares para Centrais Térmicas - Grupos de bombagem de 

água, Coletores de calor, Sistemas de permuta de calor, Posto de Regulação e Medida 

(PRM) de gás natural, Queimadores para combustíveis líquidos/gasosos, Depósitos de 

armazenamento de combustíveis líquidos/gases atmosféricos ou pressurizados. 

 
3.Economizadores de Calor; 

 

4.Incineração com Recuperação de Energia; 
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5.Secadores Industriais Rotativos; 
 

6.Permutadores Tubulares de Calor; 
 

7.Baterias de aquecimento; 
 

8.Depósitos de Produção de Água Quente; 
 

9.Tratamentos de Águas - Desgasificadores Térmicos, Descalcificadores; 
 

 Serviços de apoio à indústria 
 
Serviço 1 – Montagens Industriais, Sistemas de Climatização - AVAC 

 
A Ambitermo projeta e instala sistemas de climatização em hotéis, hospitais, instalações 

industriais, entre outras infraestruturas, tendo em vista melhorar significativamente a 

qualidade de vida de todos aqueles que aí trabalham ou se deslocam. 
 

Serviço 2 - Assistência Técnica 
 
A Ambitermo possui um serviço de assistência pós venda das soluções que apresenta, o que 

permite uma resposta  imediata  em  situações  de  emergência,  incluindo  intervenções  

ao  nível  da otimização da combustão, contratos de manutenção, reparação no local e 

manutenção e inspeção de redes de gás. 
 

3.2 - Clientes – Porquê a Ambitermo? 
 
Por norma, os clientes da Ambitermo procuram soluções na área das Caldeiras e Sistemas 

de Recuperação de Energia Industriais, que lhes permitam reduzir custos e aumentar a 

eficiência produtiva dos seus sistemas ambientais e/ou energéticos. Sendo que atualmente o 

mercado dispõe de muito poucas soluções ao nível das que a Ambitermo produz e 

disponibiliza. A Ambitermo possui um grande leque de clientes, parceiros tecnológicos e 

projetos de referência no estrangeiro, em mercados evoluídos. Num grande número de 

países é igualmente procurada pelas suas reconhecidas capacidades de desenvolvimento 

equipamentos industriais de elevada qualidade que respondem às necessidades prementes 

dos seus clientes. 
 

As empresas (clientes) decidem investir nas soluções da Ambitermo por diversas razões, 

entre elas, a sua capacidade impar de apostar nas tecnologias mais recentes na área do 

Ambiente e Energia, o contínuo investimento em inovação tecnológica e atividades de I&D 

para desenvolver novas soluções, a equipa de I&D altamente qualificada na área dos 

sistemas e equipamentos térmicos, sua reputação de qualidade, derivada do conhecimento 

e know-how especializados e das referências estabelecidas com clientes de renome, e o 

facto de terem produtos direcionados a vários setores de atividade. 
 

Face ao exposto, a motivação de compra advém não só da utilidade e pertinência das 

soluções comercializadas pela Ambitermo e o impacto q u e  c a u s a m  na empresa 

cliente, mas também pelo acompanhamento e assistência técnica 24h por dia/360 dias por 

anos que a empresa fornece aos seus clientes. 
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Principais clientes 
 

Nacionais Internacionais 
- Luís Leal &Filhos; 
- TMG – Têxteis Manuel Gonçalves; 
- Amorim Revestimentos; 
- Central de Cervejas; 
- Central Elétrica do Carregado; 
- Corticeira Amorim; 
- Efacec; 
- Vista Alegre; 
- Ferpinta; 
- Lactogal; 
- Lameirinho; 
- Mota&Engil; 
- Sonae; 
- Sugal; 
- Revigrés; 
- Triunfo; 
- Vulcano; 

- Interserve Construction Limited; 
- Energos; 
- Sonangol - Refinaria de Luanda; 
-Sacofrina; 
- Shenck; 
- Brascuba; 
- BK; 
- Engie; 

 

 
3.3 - Análise da Concorrência 

 
Analisando a  envolvente  externa  constata-se  que  não  existem  no  mercado  nacional 

soluções que possam ser consideradas concorrentes diretas. Na realidade, a oferta no 

mercado nacional de conceção, projeto, fabrico e montagem de soluções térmicas "chave- 

na-mão" é inexistente (a ENERGEST é a que mais se aproxima da Ambitermo quanto às 

competências e capacidade produtivas de caldeiras de maior dimensão). 
 
Não obstante esta situação, existem efetivamente alguns players no mercado que, apesar 

de não oferecerem um serviço diretamente concorrente, disponibilizam outras soluções que 

podem ser vistam como potencial concorrência à Ambitermo. Neste sentido, no âmbito do 

mercado nacional destacam-se como principais concorrentes as seguintes empresas: 
 

   ENERGEST - fundada em 1987, com sede na Maia, a empresa nasceu com o foco 

da sua atividade direcionada para a consultoria em Engenharia. A partir de 1990, a 

ENERGEST transformou-se numa empresa de Engineering & Contracting tendo 

centrado as suas atividades na conceção, projeto, construção e montagem de 

equipamentos e instalações térmicas industriais, para as mais diversas áreas de 

negócios. 

   CSC - A CSC PORTUGUESA, com sede no Porto, foi pioneira, há cerca de 50 anos, 

no desenvolvimento e aplicação de sistemas de aquecimento que permitissem um 

potencial térmico elevado, substituindo as tradicionais soluções com vapor ou água 

quente. 

 FLUCAL - fundada em 1987 por técnicos na sua maioria provenientes de uma 

multinacional (de nacionalidade inglesa) fabricante de caldeiras está sedeada no 

Porto. Esta empresa tem como principal atividade o fornecimento de equipamentos e 

prestação de serviços nas mais variadas vertentes em soluções térmicas industriais. 
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Ao nível internacional destaca-se: 

- BABCOCK WANSON - com sede em França, e filiais em Itália, Marrocos, Polónia, 

Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, e Portugal (mais concretamente em 

Matosinhos), com 680 colaboradores em toda a sua estrutura, é uma empresa 

especializada na área das caldeiras industriais, queimadores industriais, oxidadores 

térmicos, soluções de tratamento de água. 

 
4.   Análise SWOT 

 
 

Fatores Internos 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Vasta experiência no mercado da 
indústria térmica; 

 
- Reconhecimento como especialista na 
sua área de atuação, sendo empresa de 
referência em Portugal nesta área de 
negócio de elevado valor acrescentado e 
de futuro; 

 
- Parcerias técnico-comerciais com 
entidades internacionais; 

 
- Soluções dirigidas a vários setores de 
atividade; 

 
- Contínuo investimento em inovação 
tecnológica e atividades de I&D; 

 
- Desenvolvimento de soluções, além de 
standard,  à  medida  do  cliente  permite 
uma melhor perceção das falhas e 
necessidades existentes no mercado; 

- I ne x i s t ê nc ia  de espaço e 
c ond i ç ões  para alguns testes em 
fábrica dos grandes equipamentos 
produzidos; 

 
- Pressão permanente sobre a área de 
produção; 

 
- Escassa equipa comercial, tendo em 
consideração a dimensão da empresa e 
do negócio; 

Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 

- Maior aposta das indústrias em soluções 
que permitem economizar custos e reduzir 
a emissão de  gases  poluentes 
para a atmosfera devido às diretrizes 
europeias dirigidas à sustentabilidade do 
ambiente; 

 
- Mercados externos com economias em 
expansão e evolução; 

 
-A transformação de resíduos em 
eletricidade  /energia térmica  pode 
diminuir a dependência das empresas em 
fontes tradicionais e constituir novas 
oportunidades de negócio; 

- Concorrência internacional de maior 
dimensão e capacidade económica, que 
dificulta a entrada ou consolidação de 
empresas como a Ambitermo nos 
mercados externos; 

 
- Reduzida rede de parceiros 
internacionais, limitando a possibilidade 
de vendas para os mercados externos; 

 
- Aumento da concorrência nesta área de 
negócio em particular por parte de 
empresas de projeto e engenharia; 

 
- Escassez de Mão-de-obra; 
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5. Inovação – Mais do que construir, criar. 
 
Inovar para a Ambitermo é muito mais que fazer diferente ou até mesmo melhorar um 

processo já existente. É, claramente, um modo de gerar novas vantagens competitivas, 

assim como potenciar a aquisição de um produto de última geração a todos clientes com 

necessidades muito próprias e específicas. 
 
A atividade de I&D tem tido um papel crescente na estratégia e desempenho da empresa. 

Inicialmente em 1999, a atividade de I&D apareceu como um complemento da atividade de 

projeto de instalações térmicas, nomeadamente em centrais térmicas, cogerações e redes 

de fluidos. Com a entrada do gás natural em Portugal, a nível as reconversões dos 

queimadores de nafta para gás natural, a Ambitermo foi responsável por cerca de 90% 

destas transformações ao nível das indústrias dos têxteis e alimentar. 
 
Ao longo dos anos (2006 a 2016) a atividade de I&D, que atualmente conta com mais de 

16% dos recursos humanos da Ambitermo, tem ganho uma expressão significativa. São 

vários os projetos com um elevado valor acrescentado e reconhecimento pelos avanços 

científicos e técnicos que a Ambitermo tem desenvolvido, tais como: 
 

   Criação e desenvolvimento de um sistema de misto de cogeração e bancos de gelo 

apelidado de “TRIGERAÇÃO”,  o que permite a climatização de grandes superfícies 

com consumos de ponta atípicos. Este tipo de sistemas passou a ser uma das 

soluções na climatização em hospitais ou centros comerciais. 

 Com vista a um maior aproveitamento dos resíduos florestais e biomassa dos 

pequenos produtores, foram criadas as “Caldeiras Biomassa”, que através da queima 

destes resíduos é produzido um vapor superior à pressão atmosférica através do 

aquecimento da água. 

   Desenvolvimento do projeto “Máquina para derreter gelo”, que visou a criação de 

duas soluções capazes de derreter gelo, tanto em zonas urbanas como zonas 

montanhosas acopladas numa galera de um camião ou como em trilhos dos 

caminhos-de-ferro com um sistema acoplado num vagão de um comboio. Outro 

projeto o “ Módulo de recuperação térmica para centrais de cogeração” foi importante 

para a criação de uma solução energética, ou seja, adaptável a diferentes sistemas, 

de permutação de energia térmica para centrais de cogeração. 

 Desenvolvimento dos projetos “Central de Ciclo Combinado” ou “Caldeira de 

Recuperação de Gases de Incineração”, com o objetivo de produzir energia elétrica e 

vapor de média pressão a fornecer a entidades externas à central de produção como 

por exemplo (EDP ou outras entidades como fabricas ou municípios). 

   Desenvolvimento do projeto “ECOSynGas”, com o intuito de maximizar a recuperação 

energética resultante da incineração/gaseificação de farinhas animais através da pós 

combustão do gás de síntese e outros efluentes gasosos resultantes do processo. 

Tal permitirá, não só a produção de eletricidade a partir da recuperação de calor do 

processo, como a diminuição dos poluentes resultantes do processo, contribuindo 

assim para a diminuição do impacto ambiental de todo o processo. Adicionalmente, a 

configuração do sistema permitirá uma limpeza contínua da caldeira, que passara a 

ser feita de 2/3 meses ao invés do intervalo de 2 semanas. 
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Recentemente, a Ambitermo encontra-se através do consórcio AmbWTE, constituído por 

duas entidades empresariais (Ambitermo e Braval) e quatro Entidades Não Empresariais do 

Sistema I&I (CVR, Universidade do Minho, IPP e Universidade Nova) envolvida projeto 

AmbWTE que visa o desenvolvimento de um sistema inovador de gaseificação de ciclo 

combinado que possa ser alimentado com diferentes matérias-primas heterogéneas, um 

fuel-mix constituído por CDRs (fração lenho celulósica e fração polimérica) e lamas. 

Pretende-se que o sistema funcione de forma contínua com pequenas quantidades de 

resíduos e que  assente  na  reutilização  do  syngas  resultante  da  gaseificação  desses 

resíduos  para  produção  de  energia  elétrica  e  energia  térmica,  diminuindo  o  impacto 

ambiental  deste  processo  e  contribuindo  para  eficiência  e  autonomia  energética  dos 

gestores de resíduos. Por outro lado, este processo permitirá a obtenção de um carvão de 

CDR, com propriedades melhoradas, que poderá ter outras aplicações industriais além da 

gaseificação, nomeadamente como absorvente ou como combustível sólido para caldeiras. 

O projeto AmbWTE contribuirá para a transição do modelo linear de produção de bens e 

serviços, para um modelo circular (Economia Circular), permitindo que os resíduos sejam 

transformados, através da inovação, em potenciais subprodutos ou energia com baixa 

pegada de carbono. 
 
Ano após ano, os processos de inovação que a Ambitermo desenvolve não tem merecido 

apenas o reconhecimento ao nível dos parceiros comerciais, a aprovação das candidaturas 

ao SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, para além de traduzirem um 

importante benefício fiscal, demonstram a importância e a necessidade de se realizar uma 

aposta continua nesta vertente da empresa 
 

6. Internacionalização – Ambitermo de Portugal para o Mundo 
 
Quando uma empresa toma a decisão de expandir os seus mercados para um nível 

internacional, considera-se este, um dos passos mais importante para o seu crescimento 

enquanto organização. Desde cedo, Alcides de Figueiredo e Raquel Mateus perceberam que 

seria neste contexto que o futuro da Ambitermo teria que passar, não só motivados pela 

possibilidade futura da saturação do mercado doméstico ou pressão da concorrência mas 

também pela necessidade de crescimento, de acompanhar os clientes, aumentar as vendas, 

ganhar quota de mercado e alongar o ciclo de vida do produto. 
 

A carteira de clientes da Ambitermo está fortemente concentrada nos mercados do Reino 

Unido, Portugal e Angola, possuindo uma grande dependência destes mercados. 

Adicionalmente a Ambitermo possui negócio nos mercados de Espanha, Cuba, Cabo Verde, 

Suíça e Alemanha. Contudo, tem existido um esforço de internacionalização com vista à 

expansão para mercados como Marrocos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

Atualmente através de parceiros comerciais estratégicos ou através das subsidiárias da 

empresa (Angola e Reino Unido) que estabelecem as ligações diretas com o cliente final, a 

Ambitermo centra desta forma o modo de entrada nos diversos mercados, tendo como 

principais parceiros: 
 

   HIDRAULICA ANGOLA  –  parceiro  comercial  no  mercado  angolano  que  adquire 

equipamentos à AMBITERMO para comercialização local; 

   SACROFINA S.A. – simultaneamente parceiro comercial e tecnológico com sede na 

Suíça; entre outros negócios, são detentores de unidades industriais para produção 

de bebidas (cerveja) implementadas no continente africano (Angola, Moçambique, 
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Mauritânia, Congo). Com uma central de compras instalada na Suíça, este parceiro 

recorre frequentemente à AMBITERMO como parceiro de negócio da área das 

caldeiras, sobretudo para apoio nos serviços de assistência técnica; 

   COGERE  ENGINEERING  –  parceiro  para  exploração  comercial  do  mercado  da 

Bulgária, responsável pela identificação de oportunidades de negócio locais; 

   VETEC Espanha – parceiro comercial da AMBITERMO em Espanha para a venda 

de caldeiras; 

 B K  Import e Cuba Eletrónica – tratam-se de duas empresas de training estatais 

cubanas, encarregues da importação de soluções estrangeiras, respetivamente na 

área da caldeiraria / soluções de eficiência térmica e soluções eletrónicas. São 

portanto importantes intermediários comerciais para a AMBITERMO poder vender 

para as Indústrias cubanas; 

   Centrax Gas Turbine (Cliente Inglês); 

   Schenck (Cliente Alemão); 
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 Como forma de reforçar as competências centrais a Ambitermo em matérias de fatores que 

podem condicionar o sucesso do negócio, define que a aposta na Internacionalização 

continuará a fazer parte dos objetivos estratégico, assim como reforçar a capacidade de 

entrada e a atuação em mercados internacionais através da aposta em soluções com 

potencial de exportação. As vendas internacionais em 2022 deverão representar 65% do 

volume total de negócios da Ambitermo, nomeadamente nos mercados do Reino Unido, 

Angola, Marrocos, Arábia Saudita, Espanha, Congo, Suíça, Cabo Verde e Noruega. 
 

7. Questões adicionais para discussão: 
 

 
1. Que modos de inovar utilizou a Ambitermo? 

 
A Ambitermo ao nível da inovação recorre ao desenvolvimento de I&D interno, bem como 

através de parcerias com clientes, que com necessidades muito próprias e distintas, tornam 

cada projeto um desafio, no qual é imperativo melhorar de forma continua, quer o 

produto final contratualizado como o rendimento dos equipamentos adquiridos. Com base 

nos estudos de Tidd et al (2009), dos vários modos de inovar a Ambitermo é claramente uma 

empresa que: “faz I&D sozinho ou em parceria”, “realiza contrato de I&D”, “transferência de 

tecnologia”, “obtêm licenciamento”, e “Aquisição de tecnologia”. 
 
 

 
2. Quais os objetivos estratégicos que merecem maior foco por parte da 
Ambitermo? 

 
Os objetivos estratégicos que podem merecer um maior foco por parte da Ambitermo 

centram- se no modelo de Internacionalização do negócio, na forma como cria visibilidade e 

promove a empresa, como qualifica o seu capital humano e se torna capaz de inovar e 

de lançar produtos de enorme valor acrescentado para o cliente ou seja ajustado ou 

customizado. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor em  € 10.268.820 10.799.545 16.493.140 17.380.477 17.302.760 10.003.523 10.489.866 
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3. O que difere a Ambitermo da concorrência do setor? 
 
A Ambitermo consegue obter diferenciação em relação à demais concorrência por vários 

motivos, nomeadamente pela vasta experiencia, pelo reconhecimento como especialista no 

setor, pelas parcerias técnico comerciais e forma como consegue criar um projeto ajustado 

as necessidades presentes e futuras do cliente dita “customização”, eliminando o conceito 

“standard” praticado pela maioria da concorrência o que na maioria dos caso pode ser um 

fator limitativo em matéria de crescimento futuro ou até mesmo fazer um possível “up grade” 
 

4. Com base  na  análise  SWOT que  recomendações  ou  aconselhamentos  são 

possíveis fazer de forma a obter soluções a potenciais cenários futuros? 
 

Apostas – Para a Ambitermo capitalizar e manter o reconhecimento de excelência como 

líder de mercado e  para  assegurar  novos  clientes,  terá  que  apostar  no  desenvolvimento  

da tecnologia de produção de energia a partir de resíduos, proporcionando às empresas 

soluções que permitam seguir diretrizes europeias no respeitante à Energia e Ambiente. 
 
Avisos - Embora a experiência da Ambitermo no desenvolvimento de soluções na área do 

Ambiente e Energia seja significativa, a existência de concorrência internacional com maior 

poder económico e consequentemente, maior capacidade de inovação poderá condicionar a 

capacidade da Ambitermo para entrar em novos mercados e angariar novos clientes, sendo 

assim necessário reforçar e apostar no estabelecimento de parcerias internacionais e 

tecnológicas como forma de responder às necessidades do mercado em que atua. 
 
Riscos - Dada a exigência e competitividade do mercado e a existência de concorrência 

internacional de relevo, fatores como o reduzido número de recursos afetos exclusivamente 

ao departamento comercial, a pressão sobre a produção das soluções, o capital humano ao 

nível dos operários de produção onde o setor apresenta um grande carência com uma 

necessidade de mão-de-obra no setor da metalúrgica e metalomecânica que em 2025 

rondará as 228000 pessoas, bem como a reduzida rede de parceiros internacionais poderão 

constituir limitações à expansão da Ambitermo nos mercados externos. 
 
 

 
8. Bibliografia 

 Tidd, J.,  J.  Bessant, & Pavitt  K.  (2009)  Managing  innovation:  integration 

technological, market and organizational change, Manchester: John Wiley and 

Sons, 4Ed. 

 Ribeiro Serra, Fernando; Portugal Ferreira, Manuel; Cândida Torres, Maria; 

Pavan Torres, Alexandre; Gestão Estratégica, Conceitos e Pratica 3ªedição. 

 Correia, Joana; Expansão Empresarial – Ambitermo Engenharia e 

Equipamentos Térmicos S.A. 



15  

Anexo 1 

 
Figura 1 - Caldeiras Recuperação, RSB-se 24000, Bulgária 

 

 

Figura 2 - Caldeira Aquatubulares, RSB-H 21000, Angola 

 

 

Caldeira Recuperação, RSB-V 24280, Glasgow 

 
Caldeira Recuperação + Incinerador, SB 2500 


