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Quase a completar seis anos de
vida,aSelfEnergyprepara-separa
acrescentarumnovopaísaostrês
mercados internacionais em que
jáactua. Depois das incursões em
Espanha, Inglaterrae Moçambi-
que,aempresaportuguesadeser-
viçosenergéticosdeverá,aindaeste
ano,instalar-seemAngola,empar-
ceriacomumaempresalocal.

Anovaapostavisacapitalizara
experiência já obtida em Angola
pelogrupo SoaresdaCosta,queem
finaisde2010setornouomaiorac-
cionistadaSelfEnergy.Masopro-
cessodeinternacionalizaçãonãoé
algo que decorradaentradadeste
novo investidor. “A Self Energy
quando foi criadatinhacomo ob-
jectivoserinternacional.Aempre-
sanasceuparaserinternacionale
nãoparaficarnomercadodomés-
tico”, explica o vice-presidente e
fundador daSelfEnergy, Miguel
Matias.

EmAngola,refereogestor,“há
umconjuntodeprojectosquejáes-
tãoem‘pipeline’”.Equeseguema
linhade actuação daSelfEnergy,
delevaraproduçãodescentraliza-
dadeelectricidadeaváriasregiões.
Ainstalação de telhados com pai-
néis fotovoltaicos é umadas solu-
ções aque aempresaportuguesa
maistemrecorrido.

Mas ÁfricaproporcionaàSelf
Energydesafiosdistintosdoscolo-
cados pelaEuropa. Em mercados
como Portugal, Espanhae Ingla-
terra, aempresatem apostado na
venda de soluções de eficiência
energética,quepodemincluirpro-
dução de electricidade ou apenas
alteraçõesnosedifíciosquepermi-
tampoupançasdeenergia.Porém,
emalgumasregiõesdeÁfricaode-
safiohojenãoécomopouparener-
gia,masantescomoteracessoaela.

Miguel Matias sublinha, toda-
via,queaapostadeempresaspor-
tuguesas em mercados lusófonos

devesempreserfeitacomrecurso
aparcerias.“Nãotemosdeirnuma
perspectivapaternalista, mas sim
decolaboração”,realça.

As apostas internacionais da
SelfEnergyhoje respondem por
75% do volume de negócios (que
em 2011 foi de 8,6 milhões de eu-
ros). Miguel Matias admite que
“emPortugalnãoháumespaçode
crescimentotãogrande”.Porisso,
o futuro daSelfEnergypassapela
entradaemnovosmercadosepela
consolidação dos actuais. Como o
inglês.

NaSelfEnergyUK aempresa
portuguesadetémamaioriadoca-
pital.EMiguel Matiasestádispos-
toareduziraposição.“Fazsentido
ter um parceiro local para fazer
cresceraempresamaisdepressa”,
nota. O relatório e contas de 2011
daSoaresdaCostarevelaqueacar-
teirade projectos daSelfEnergy
emInglaterraultrapassaos10mi-
lhõesdeeuros.

Quantoanovosmercados,além
de Angola, aSelfEnergytambém
estáatentaaoBrasileEstadosUni-
dos daAméricae aos respectivos
quadrosregulatórios.

Já operacional em Espanha, Inglaterra e
Moçambique, a empresa quer agora aproveitar
o potencial angolano à boleia da Soares da Costa

Miguel Matias | O vice-presidente da Self Energy é um dos fundadores da empresa, que já está em quatro países.

PE RG U N TAS A . . .

“Desde o ano passado temos
vindo a olhar para novos mercados”

Em que ponto está a internacionaliza-
ção da Self Energy? 
ASelfEnergytem apostado em

Espanha,InglaterraeMoçambique.
A última empresa foi lançada em
2009. Nestes últimos anos temos
vindo aconsolidar estapresençae,
desdeoanopassado,temosvindoa
olharparanovos mercados.

Qual o peso que o mercado internacio-
nal tem no volume de negócios global 
da Self Energy? 
No total cerca de 75% a 80% da

nossafacturação é forado País. Fi-
zemos umaboaapostanos merca-
dos onde estamos.

A compra da Self Energy pela Soares da 
Costa levou a uma pausa para reavalia-
ção da estratégia de expansão? 
O próprio grupo Soares da Cos-

ta teve alguma reflexão interna.
Sendo o nosso sócio maioritário,
isso teve impacto nanossaestraté-
gia.Agora,nãoparámos.Tentámos
sempre estaractivos.

Um dos mercados que a Soares da Cos-
ta escolheu para crescer foi o Brasil. 
Também está no radar da Self Energy? 
OBrasilétambémumadasgeo-

grafiasqueestãononossohorizon-
te. Mas não numprazo tão imedia-
to. Já fizemos propostas para pro-

jectos no Brasil. Ainda não ganhá-
mosnenhum,masestamosactivos.

Outro mercado do grupo Soares da Cos-
ta são os Estados Unidos da América... 
Sim. E isso foi um dos factores

que nos motivaram na entrada da
SoaresdaCosta.Mas,apesardodes-
envolvimento em alguns estados,
como a Califórnia, é um mercado
aindacomalgumatrasoaoníveldas
renováveis.AmaiorpartedosEsta-
dos ainda tem muito por fazer. Há
oportunidadesnosEstadosUnidos,
mas tem de haver um enquadra-
mentopolíticoelegalparaquepos-
samos entrar.
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I D E I AS - CH AVE

FUNDAÇÃO EM JUNHO 2006
A Self Energy foi fundada a 7
de Junho de 2006, por um

grupo de promotores individuais,
que se juntaram como accionistas
e colaboradores. Nesse grupo
inclui-se o actual vice-presidente,
Miguel Matias, que desde a criação
da Self Energy tem sido a cara da
empresa.

A ENTRADA
DA FOMENTINVEST
A Fomentinvest entrou no

capital da Self Energy em 2007, para
desenvolver o negócio de serviços de
energia. Na altura, a empresa de
Ângelo Correia ainda tinha Pedro
Passos Coelho na sua administração.
A presença da Fomentinvest na Self
Energy duraria três anos.

O INTERESSE
DA INOVCAPITAL
No final de 2008 foi a vez de

a empresa pública de capital de
risco InovCapital apostar na Self
Energy, adquirindo, de forma
faseada, uma participação
minoritária na empresa.

SOARES DA COSTA
TOMA O CONTROLO
Em Novembro de 2010 o

grupo Soares da Costa assumiu o
controlo da Self Energy, adquirindo
57% da empresa à Fomentinvest,
com um investimento de 6,5
milhões de euros. Outros
accionistas da Self Energy, como a
InovCapital (14%) e a Naves (2%),
também acordaram vender as suas
posições até 2012.
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OS QUATRO MOMENTOS QUE ALAVANCARAM
O CRESCIMENTO DA SELF ENERGY


