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Miguel Barretoliderou,de2004a
2008,aDirecção-GeraldeEnergia
eGeologia(DGEG),oquelhevaleu
um conhecimento profundo de
comopodeumpaísintegrarfontes
renováveisnoseu“mix”energéti-
co.Unsanosmaistardefundariaa
Gesto Energia, empresa criada
parapromover projectos naárea
dageotermiae dabombagem hi-
droeléctrica, mas que acabou por
se afirmar naconsultoria. Hoje o
horizonte da Gesto está fixado
além-fronteiras. “Anossavisão é
sermos um dos três maiores con-
sultoresdeenergiaemÁfrica”,re-
velaMiguel Barreto.

AGesto é aindaumapequena
empresade25colaboradores,mas
ainternacionalizaçãojáarrancou.
Em 2012 facturou 2,8 milhões de
euros, dos quais mais de 95% fora
dePortugal.Em2011afacturação
daGesto haviarondado os 1,5 mi-
lhões. “Este ano esperamos ultra-
passaros 3 milhões”, contao fun-
dadordaempresa.MasemPortu-
gal,dizMiguelBarreto,“hápouco”
parafazer.Aperspectivadeseafir-
marcomoumadasprincipaiscon-
sultorasdeenergiaemÁfricamais
do que duplicaráaactividade ac-
tual.“Issoprojectar-nos-áparafac-
turações acima de 10 milhões de
euroseparaumquadrodepessoal
com pelo menos 50 consultores”,
explicaogestor.

De Cabo Verde à Namíbia 
AGesto teve umprimeiro projec-
tointernacionalem2010,emCabo
Verde, paratentarverse ageoter-
miaeabombagemseintegrariam
no “mix” energético cabo-verdia-
no.“Apartirdaísurgeoprojectode
fazeroplanorenovávelparaCabo
Verde”,contaMiguel Barreto.Em-
bora a África lusófona fosse um
mercadonaturalparaasempresas
portuguesas,aGestonãoseficaria
poraí.Seguiu-seaNamíbia.

Na Namíbia a Gesto integrou
um consórcio paraestudar o po-
tencialdeaproveitamentodaener-
giasolarnopaís.

Alavancada pela experiência
nesses dois mercados, aempresa
portuguesaacabou porserselec-
cionadapeloBancoMundialpara
fazer parte de um grupo de nove
consultorasqueirãotrabalharcom
ainstituiçãono“mapeamento”de
energiasrenováveisemváriospaí-
ses do mundo. E dessas nove, a
Gesto faráparte de um núcleo de
três consultoras qualificadas para
trabalharespecificamenteopoten-
cialhídrico.

“Nóssomosumdostrêsconsul-
toresqueforamseleccionadosaní-
vel mundial paratrabalharcom o
WorldBanknospróximosquatro
anosnomapeamentoderecursos
hidroeléctricos. Eles játêm apro-
vados projectos paraaTanzânia,
Madagáscar,Papua–NovaGuiné
e Vietname”, disse Miguel Barre-
toaoNegócios.Agoraaempresaes-
peraparasaberquaisosmercados
que lhe calharão. Para“distribuir
jogo”,leia-seplaneamentoenergé-
tico,emÁfrica... enãosó.

Com 25 colaboradores, a empresa criada por
Miguel Barreto tem a ambição de ser uma das
três maiores consultoras de energia em África

Miguel Barreto | Antigo líder da DGEG dedica-se agora a oferecer serviços de consultoria na área da energia.

PE RG U N TAS A

“Empresas portuguesas têm uma mais
valia grande nos PALOP, que é a língua”

Quando a Gesto foi criada já nasceu 
com a internacionalização como peça 
central da sua estratégia? 
AGesto quando nasceu já tinha

emperspectivaumavertenteinter-
nacional. Nascemos para o desen-
volvimentodeprojectosrenováveis
naáreadageotermiae dahídricae
o nosso alvo era tanto Portugal
como o mercado internacional. Na
alturaonossoenfoqueera50/50.O
enfoque tem-se alterado e hoje é
95% exportação.

Os PALOP (Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa) foram o início… 
A Gesto começou por nascer

como“developer”deenergia,como
um braço especializado em nichos
naáreadasenergiasrenováveis.Por
váriasrazõesaGestocomeçouator-
nar-secadavezmaisumaconsulto-
radeenergia.Algunspaísesondefa-
zia sentido ligar geotermia e bom-
bagemerampaísescomoCaboVer-
de.DaínasceaidaparaCaboVerde.
Apartir daí o caminho para a con-
sultoriacomfoco nos PALOP.

É difícil conquistar mercados fora do 
espaço lusófono? 
É mais difícil. As empresas por-

tuguesas têm umamais valiagran-
de,queéalíngua.Ahistóriapodeser

umadesvantagem,masháumaafi-
nidade. Muitos dos nossos interlo-
cutores não se sentem à vontade
comalínguaestrangeira.

Já têm algum projecto fora do espaço 
lusófono? 
Sim, vários. Somos líderes de

consórcio num projecto na Namí-
bia,emquefizemosoestudodopo-
tencialsolar.E,portudoaquiloque
fizemos nos PALOP, fomos recen-
temente seleccionados pelo Banco
Mundialcomoumdostrêsconsul-
tores com que eles vão trabalhar a
nível mundial no mapeamento do
potencial hidroeléctrico.
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Gesto Energia
joga as cartas,
e os mapas, do
futuro de África
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Confira o regulamento
e candidate a sua empresa
até 11 de Junho.
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I D E I AS - CH AVE

CAPITALIZAR A REDE DA
AICEP FORA DE PORTUGAL
“Uma coisa que podemos fazer

sempre é capitalizar as estruturas
portuguesas lá fora, na rede da Aicep
- Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, nas
embaixadas”, sugere Miguel Barreto.
“Esse apoio tem existido sempre e
tem sido importante”, acrescenta o
fundador da empresa portuguesa de
consultoria energética.

PROJECTOS AJUSTADOS
ÀS NECESSIDADES LOCAIS
O segundo conselho é fazer

projectos ajustados às necessidades
locais. “Não basta ir… É preciso
encontrar os projectos e soluções
que façam sentido e acrescentem
valor. Não basta empurrar soluções
que já temos, é importante perceber

do que é que os nossos clientes
precisam”, salienta o presidente da
Gesto.

NÃO DISPERSAR OS
ESFORÇOS DE EXPANSÃO
A terceira dica de Miguel

Barreto é “não dispersar”. “No nosso
caso tem sido pertinente começar
por exportar para alguns países com
sucesso e não ir a todos ao mesmo
tempo”, explica o gestor.

SABER QUEM MANDA
É ainda preciso saber
“estabelecer relações”. “É

muito importante perceber quem
são os “decision makers”. Em muitos
países os governos têm ainda um
peso importante, é muito importante
conseguir as reuniões certas”,
lembra Miguel Barreto.
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O QUE A EXPERIÊNCIA DA GESTO ENERGIA LÁ FORA
ENSINOU SOBRE O SUCESSO NA INTERNACIONALIZAÇÃO


