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ÉnaEstradadePaçodeArcos,em
Agualva-Cacém, a centenas de
metros do IC19, que estáguarda-
do um dos novos segredos da in-
dústria solar. Numa fábrica que
custoumaisdeseismilhõesdeeu-
ros,aMagpowerestáaproduziro
quePedroFalcãoeCunha,admi-
nistrador executivo da empresa,
designa como “uma coqueluche
dastecnologiassolares”,natercei-
ra geração de equipamentos que
estão a ser desenvolvidos para
aproveitaraenergiado Sol.

Comoosegredoéaalmadone-
gócio,nãonosépermitidooregis-
to fotográfico do núcleo duro dos
painéissolaresdaMagpower.No
essencial, trata-se de uma célula
fotovoltaica de um centímetro
quadradocomumapeçadevidro
porcimaparaconcentrararadia-
ção.“Umvidrocomum“doping”
especial”,notaPedro FalcãoeCu-
nha, acrescentando que “são as
colagens [dos componentes] que
são aarte disto tudo”.

Aproduçãodospainéissolares
daMagpowercomeçanascélulas,
importadas dos Estados Unidos
da América (EUA) e trabalhadas
em laboratório pela engenharia
portuguesa. Numa sala ao lado,
trêsfuncionáriosfazem,compre-
cisãodeourives,amontagemeco-
lagem das peças que integram o
núcleo de absorção da energia.
Mais à frente, na nave industrial
da fábrica, os robôs ajudam a
construiros painéis solares.

EUA, África e Médio Oriente 
Com 60 funcionários e cerca de
umanodeactividade,afábricada
Magpower tem capacidade para
produzir anualmente 50 mega-
watts (MW) em painéis fotovol-
taicos de concentração, mas tra-
balha hoje a 25% (por estes dias,
os painéis em montagem desti-
nam-seaoMercado Abastecedor

da Região de Lisboa). “O nosso
problema vai ser termos capaci-
dade para responder, porque te-
mos 200 MWem ‘pipeline’”, ex-
plica Pedro Falcão e Cunha. O
gestor revelou ao Negócios que a
Magpower equaciona construir
uma fábrica de montagem dos
painéisnosEUA,parapouparnos
custos de transporte dos equipa-
mentos.

“Em Portugal, vamos fazer
umas coisas ligeiras, mas o nosso
mercado forte é o Norte de Áfri-
ca, Médio Oriente e EUA”, conta
Pedro Falcão e Cunha.

Este ano, a vida da empresa
avançou com um novo parceiro.
AEspíritoSantoVenturesadqui-
riu uma posição minoritária na
Magpower. Falcão e Cunha diz
que o apoio foi importante, mas
não chega. Aempresaesperafac-
turar 30 milhões de euros em
2012, vindo mais de 60% das ex-
portações. Mas em velocidade-
cruzeiro aMagpowerdeveráfac-
turaranualmentemaisde100mi-
lhões de euros. No horizonte, Pe-
dro Falcão e Cunha já vislumbra
mais investimento.

Pedro Falcão e Cunha fala de uma “coqueluche”
das tecnologias solares. A fábrica da Magpower
vai viver da procura nos EUA e em África

Ana Brígida

Ambição | Pedro Falcão e Cunha, da Magpower, antevê facturação de 100 milhões de euros no futuro.
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PE RG U N TAS A. . .

“Existem capitais aos pontapés
disponíveis para projectos
de energias renováveis”

Esta fábrica teve um investimento de 
mais de 6 milhões de euros. Quando 
é que esperam que haja um retorno? 
O curioso desta fábrica é que

está preparada para fazer 50 MW
porano,massobrevivecom3ou4
MW, porque o investimento é
muito baixo relativamente ao vo-
lumedenegóciosquepodepropor-
cionar.Tenhoacertezadequeem
2012 teremos recuperado o nosso
investimento aqui.

Ao nível das vendas, 2012 vai ser um 
ano para facturar quanto? 
Vai ser um ano em que a gente

vai ter de facturar, certamente,
paracimade 30 milhões.

E quanto é que vem de fora? 
Devevir,nesseanode2012,mais

de 60%. E em 2013 deve serquase
integralmentedoexterior.

Quais são, em síntese, os principais 
riscos desta actividade? 
Há riscos... tecnológicos, mas

esses são aqueles em que nós, in-

dustriais,nãoacreditamos,porque
estamosenvolvidosatéaodetalhe
naconcepção.Masosnossosclien-
tes e os bancos consideram que
issoéumrisco.Edepoistemos,evi-
dentemente, riscos financeiros.

A breve prazo, quais são os investi-
mentos que projectam? 
Temosquefazerinvestimentos

nos EUA que rondarão os 15 mi-
lhões.Etemosaindaquefazerop-
timizações nesta fábrica que ron-
darão 5 milhões, pelo menos.

A conjuntura não vos assusta? 
ParaPortugal assusta, mas nós

nãotemosmuitascoisasparafazer
em Portugal. Por outro lado, há
poucosinvestimentostãorápidos
como estes das energias renová-
veis. Com certafacilidade, os pro-
jectos arrancam. E por paradoxal
que pareça, nos tempos que cor-
remexistemcapitaisaospontapés
disponíveis, porque as pessoas re-
traíram-seetirarama“massa”que
tinhamdesítiosmaistradicionais.
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I D E I AS - CH AVE

NEGÓCIO COMEÇOU
HÁ QUATRO ANOS
A Magpower começou a

desenvolver a sua tecnologia solar
de concentração em 2002, mas
só em 2007 iniciou a produção à
escala comercial. No final de 2008
ampliou a capacidade industrial
para 5 MW.

INVESTIMENTO
PARA GANHAR ESCALA
No ano passado, a

Magpower mudou-se para o Cacém,
ganhando escala. Passou a ter uma

capacidade de produção de mais
de 50 MW por ano. O investimento
ultrapassou os 6 milhões de euros
e deve ficar pago em 2012.

NOVO ACCIONISTA
Já em 2011, a Espírito Santo
Ventures entra como

accionista minoritário na Magpower,
podendo a sua posição crescer de
acordo com os resultados obtidos
pela empresa. A Magpower já
perspectiva a necessidade de
investir mais 20 milhões de euros
nos EUA e em Portugal.
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A MAGPOWER APOSTOU NUMA TECNOLOGIA DE ENERGIA SOLAR DE
ELEVADO RENDIMENTO E AGORA CONTA COM UM NOVO ACCIONISTA


