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ChamarCaosaumaempresaque
tem como negócio principal o
combate às alterações climáticas
pode parecer um contra-senso.
Mas Gonçalo Cavalheiro e Inês
Mourãonãogeremumaempresa
com umaestruturacomum. “Es-
távamos afalardateoriado Caos.
Umaborboletapodebaterasasas
aqui e gerar um furacão do outro
lado do Atlântico. Queremos que
as asas danossaborboletaparem
furacões”,explicam.

Aempresafuncionanas casas
de cadaum, sem escritórios nem
pessoaladministrativo.“Secalhar
não é preciso todos pegarmos no
carroeirparaLisboatodososdias.
Nãoéprecisocriarealimentarfal-
sas necessidades. Pode ser esta
uma das respostas para a crise.
EmPortugalhámuitosexemplos
destes.”

Aempresafoicriadaem2009e
trabalhaemconsultorianaáreada
adaptaçãoàsalteraçõesclimáticas,
nomeadamente na redução das
emissõesdecarbono.“Coordenar
apartirde um escritório ouapar-
tirdecasaequipasnaChina,Qué-
nia,Índia,PerueMéxicoseriaba-
sicamenteamesmacoisa”.

ACaostrabalhaessencialmen-
te comentidades públicas como a
Comissão Europeia(CE) ouo go-
verno português. “Vamos auscul-
tar, ouvirpropore provocar. Ela-
boramosumaanáliseparapropor
àCE,porexemplo.Éprecisoiden-
tificarquetipodeajudaaCEpode
concederedepoistemosquereco-
mendar áreas de acção e valores
aospaísesparaosajudar”.

InêsMourãoexplicaporexem-
plo que em São Tomé trabalhou
num“planonacionaldeadaptação
às alterações climáticas”. O passo
seguintefoi“acederafinanciamen-
to paraimplementar as medidas
prioritárias paraesse plano”, nes-
tecasojuntodoBancoMundial.

Aempresatem neste momen-
to cercade 25% de receitas no ex-
terior, sobretudo graças ao traba-
lho que desenvolve com a Mott
MacDonald,umamultinacionalde
engenhariaeconsultoria.“Secon-
tarmosaComissãoEuropeia,este
valor é superior, mas quem nos
pagasão entidades portuguesas”.
ACaostemumapropostaemcima
damesaque“seenquadranestaló-
gicade exportação de serviços de
cooperação” e que, se foraprova-
da, vai fazer com que o peso dos
mercadosexternossubapara75%
a90%dafacturação.

A empresa registou em 2010
umafacturaçãode100mileurose
estáagoraatrabalharnumprojec-
toemSeia.Umtrabalhoquerepli-
caaumaescalamaispequenaoque
estão afazerem alguns países. “É
um território rural, deprimido
cadavezcomumapopulaçãome-
noreenvelhecida.Comumtecido
industrialpraticamenteinexisten-
te”,explicaGonçaloCavalheiro.O
objectivo é promover iniciativas
que ajudem aaplicar medidas de
eficiênciaenergéticaereduzirape-
gadadecarbono.

Consultora ambiental não tem escritório
e conta apenas com dois quadros fixos, mas
já coordena equipas em todo o mundo

Caos em casa | A empresa continua a apresentar projectos, apesar da crise.
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“Este vai ser o período em que vai haver
mais dinheiro disponível”

Porquê trabalhar de casa ? 
Inês Mourão (IM) – O retorno é

mensalemtermos de estruturade
custos,massobretudopessoal.Te-
mosmaisdisponibilidade,nãoper-
demostempoemtransportesnem
deslocações. Uma das questões
quenosfizeramenveredarporesta
opção tem a ver com a frustração
das alterações climáticas serem
umproblemaquetocaemtodosos
sectores, ou seja, tinha que ser es-
pecialista em tudo. Em turismo,
emágua, emenergia. E não dá. Es-
tas parcerias permitem ter acesso
ao “know-how” específico de um
sector e aprender com outras ex-
periências.

Gonçalo Cavalheiro (GC) – Nós não
queremos ter 10 pessoas a traba-
lhar connosco. Queremos funda-
mentalmente criar parcerias com
outras entidades para nos poten-
ciarmos.

Como é que funciona esta coordena-
ção?
GC – Estouacoordenarumpro-

jecto para a Comissão Europeia.
Temos umaequipano Brasil, uma
na China e uma na Índia. São par-
ceiros e eu tenho essa função de
coordenaressasequipaseosresul-
tados que estão a procurar. É esse
o trabalho que vamos fazer a par-
tir de agora.

Não temem que o ambiente seja agora 
um tema deixado para segundo plano? 
IM – Os nossos clientes directos

poderãoseralvodefusões.Estevai
seroperíodoemquevaihavermais
dinheirodisponível,nomeadamen-
te vindo da Comissão Europeia e
também do exterior, mecanismos
deapoioaodesenvolvimento.Gran-
de parte das nossas receitas ainda
nãoédeexportação.Temosmuitos
clientesnacionaisequeremoscon-
tinuar a tê-los. Vemos o governo
portuguêscomoparceiroestratégi-
co para nós, nesta lógica de coope-
ração e exportação de serviços, no-
meadamente no que diz respeito
aos Palop.
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I D E I AS - CH AVE

CAOS CRIADA EM 2009
A empresa agregou a
experiência de Inês Mourão

e Gonçalo Cavalheiro na área
da consultoria no ambiente.

“PARTNERS” SEM
EMPREGADOS
Os dois sócios da Caos

trabalham de suas casas, sem
escritórios nem outras estruturas, e
coordenam equipas no terreno em
todo o mundo. Gonçalo Cavalheiro
diz que têm uma força de trabalho
de “1,3 pessoas”, contando os meses
que cada um dos sócios trabalhou na
empresa.

PAÍSES EM FOCO
Empresa está focada não só
em Portugal mas também

em trabalhos para entidades

europeias, a ONU ou o Banco
Mundial. Tem como principais áreas
de intervenção a China, a Índia e o
Brasil. A empresa também trabalha
com países como São Tomé e
Príncipe e está sobretudo apostada
na Ásia, contando com a reduzida
presença de empresas portuguesas
naquele continente. Timor Leste
pode vir a ser uma prioridade para
a Caos.

PORTUGAL
A Caos está a trabalhar com
a Câmara de Seia num

projecto que torne o município numa
“low carbon city”. O objectivo é
demonstrar os benefícios de um
desenvolvimento em baixo carbono
que os dois sócios dizem ser
fundamental para o desenvolvimento
de todas as outras actividades.
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EMPRESA TRABALHA COM EQUIPAS EM TODO O MUNDO
EM PROJECTOS PARA A UNIÃO EUROPEIA E BANCO MUNDIAL


