


Conferência "Novos Mercados para a Engenharia Portuguesa“

Dia da Engenharia na Tektónica



Ramos Catarino Espanha

• Mercado Ibérico

• Adaptar o sucesso de Portugal em 
Espanha

• Portugal         Espanha

Estratégia ComercialEstratégia Comercial

• Rede de contactos Grupo Catarino

• Acompanhamento de clientes 
portugueses

• Clientes multinacionais

• Clientes Espanhóis





Empreender e Inovar na 

Internacionalização



Que actividades internacionalizámos

� Construção

� Interiores (hotelaria)
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� Interiores (hotelaria)



Porquê a Construção

� “Core” do Grupo

� Excesso de capacidade produtiva instalada no país

– (grande aumento do nº alvarás emitidos)
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– (grande aumento do nº alvarás emitidos)

� Fim do ciclo Grandes Obras Públicas

� Antecipar a crise no sector



Cenário do Sector da Construção

� Mercado Reduzido
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Cenário do Sector de Construção

� Forte concorrência no Mercado Interno

� Queda contínua da produção desde 2002
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� Dados da AICCOPN referentes a 2009

– Queda da produção: 31%

– Eliminação de 131.000 postos de trabalho



Internacionalização do Sector da Construção

�A menor dimensão do mercado induz à procura de novas 

geografias

�Empresas portuguesas apresentam bastante dinamismo na 
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�Empresas portuguesas apresentam bastante dinamismo na 

sua internacionalização

�Acompanhar clientes fidelizados em Portugal



Internacionalização do Sector da Construção
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Quando internacionalizámos
12

�Constituição em 2006

�Inicio actividade em 2007

�Volume negócios 2010: 10 milhões



Espanha

� Efeito harmónio

� Mercado único “Portugal/Espanha”
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� Deslocação Capacidade Produtiva

– Meios humanos 

– Meios de produção

� Subempreiteiros portugueses

� “Ramos Catarino Ibérica”



Espanha

Dificuldades:

� Proteccionismo

� Falta de notoriedade no mercado Espanhol
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� Burocracia na cedência/transferência dos 

colaboradores entre os dois países

� Crise (económica/sector)



Espanha

Estratégia comercial

�Acompanhar os Clientes Ibéricos/Multinacionais

�Principais Clientes em Espanha:

– BES
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– REPSOL

– CEPSA

– El CORTE INGLÉS

– IKEA

– LIDL

– GALP

– SONAE

– ALCAMPO

– CGD



EL CORTE INGLÉS



REPSOL



IKEA



CEPSA – ENERGIA GEOTÉRMICA



ENERGIA GEOTÉRMICA 

� Energia armazenada na terra

Datos técnicos del campo de captación 

• Conductividad térmica del terreno: 1.40 W/m/K 

• Resistencia térmica a la perforación: 0.068 K/Wm 

• Tª del terreno sin injerencia: 18,67 °C 

• Número de sondeos: 7 

• Profundidad de sondeos: 100 m   

• Separación entre ejes de sondeos: 6m 

� Necessidades energéticas anuais do edificio: 79,665 MWh/ano para 
aquecimento e 62,266 MWh/ano para refrigeração

� Consumo eléctrico estimado de la bomba de calor geotérmica: 
38.360 kwh/ano

� Poupança energia anual estimado em: 5.300 €

� Percentagem da poupança anual: 65 %

� Emissões de CO2 evitadas durante o ano: 43 tCO2

� Energia armazenada na terra



ENERGIA GEOTÉRMICA 

Gráfico 1. Comparativo consumo bomba de 
calor geotérmica – sistema convencional.

.



ENERGIA GEOTÉRMICA 

� Diâmetro de perfuração de 164 mm

� Profundidade máxima prevista das perfurações é de 100 m

� A sonda geotérmica será de 32 mm de diâmetro PN16

� Mistura de cimento-bentonite preparado em fábrica indicado 
especialmente para geotermia a envolver a tubagem

� Fluido será agua ou mistura agua/glicol



ENERGIA GEOTÉRMICA 

� A potencia que será extraída do subsolo será de 33KW em 
refrigeração e 28 KW em calor




