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ENERPOR E FACILITYLIDER

IEMinho anuncia
novas empresa incubadas
Duas novas empresas passam a compor o quadro de startups do IEMinho - Instituto
Empresarial do Minho, aquela que é a maior incubadora da região. Os mais recentes
projetos - Enerpor e Facilitylider - são ambos na área da Energia e Ambiente, uma
das áreas estratégicas do IEMinho.
Com as novas sartaups, aumenta para 45 o número de empresdas incubadas no IEMinho.
Desde a sua abertura, em 2008, já passaram pelo IEMinho cerca de 80 empresas, que
criaram mais de uma centena de postos de trabalho. O IEMinho apoia os empreendedores
na criação e desenvolvimento das suas empresas, assim como no seu fortalecimento e
consolidação. Para tal, além dos recursos físicos, oferece aos empresários consultoria em
marketing, gestão, inovação e internacionalização.
A Enerpor - Energia e Ambiente é uma empresa que presta serviços de engenharia na área
das energias renováveis, promovendo e comercializando o uso de recursos renováveis,
mais eficientes e amigos do ambiente, em detrimento da utilização de combustíveis
fósseis. Entre esta vasta gama de sistemas de eficiência energética, estão os sistemas de
aquecimento, climatização, ventilação, microgeração, miniprodução de eletricidade, entre
outros. Formada por uma equipa de engenharia qualificada e experiente, a empresa atua
nos mercados dos sectores doméstico, industrial, serviços e agricultura. A Enerpor aposta
forte no setor da biomassa, oferecendo a solução que mais se adapta às reais necessidades
de cada utilizador, sempre com recurso às tecnologias mais avançadas.
A Facilitylider é a outra jovem empresa agora incubada no IEMinho, que também opera
na área da eficiência energética e da gestão da manutenção, nos setores terciário e
industrial. Entre as atividades de negócio da Facilitylider está a certificação energética
de edifícios, auditorias energéticas a edifícios de serviços e indústria, estudos de
eficiência energética e de eficiência hídrica, certificação sustentável, manutenção global
de infraestruturas, gestão da manutenção e responsabilidades técnicas.

Economia Verde
no IEMinho
Elegendo o meio ambiente como uma das suas áreas estratégicas de atuação, o
IEMinho acolhe amanhã, 18 de julho, a partir das 15 horas, um seminário dedicado à
Economia Verde: o futuro.

COMUNICADO
de IMPRENSA
17/07/2014

O evento, que contará com a participação de diversos especialista na área da eficiência
energética, será aproveitado para apresentar o novo projeto do IEMinho, na área ambiental:
o LusoCarbono Climate Exchange – LCCX. Este é já o terceiro projeto que o IEMinho
dinamiza na área do Carbono. Entre 2010 e 2012, o IEMinho desenvolveu o projeto “IEMCarbono Social”, tendo criado uma bolsa de entidades que já têm uma conscialização e
responsabilização social, mantendo em acompanhamento e permanência o desenvolvimento
desta temática no IEMinho. Entre 2011 e 2013, promoveu-se o projeto “Luso Carbono”,
que permitiu dotar as empresas de uma ferramenta que lhes permitam reduzir custos e
obter vantagens comerciais. Através de uma plataforma online, as empresas podem avaliar
as emissões dos gases com efeito de estufa (GEE) associadas ao seu sistema produtivo e
simularem cenários de intervenção nesta área e de redução de emissões.
No presente ano, com o LCCX, o IEMinho que pretende promover a criação de um mercado
voluntário de créditos de carbono.
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