
 

 

Designação do projeto: Energia 4.0 - Preparação o paradigma da sustentabilidade 

 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-181040 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte  

Entidade beneficiária: Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade Lda.  

 

Data de aprovação: 23/09/2022 

Data de início: 03/01/2022 

Data de conclusão: 30/06/2023 

Custo total elegível: 378.807,00€ 

Custo elegível inovação: 274.635,07€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 104.171,93€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto da Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade Lda. (181040) 

visa aumentar a sua capacidade ao nível dos serviços prestados e produtos, tendo em conta a sua 

estratégia de entrar em novos segmentos de mercado como sendo o das Comunidades de 

Energia Renovável (CER) e o da Mobilidade Elétrica. A ECOINSIDE irá apostar em fatores de 

competitividade através da introdução de inovação ao nível de produtos/serviços, processos, 

organização e marketing, fatores decisivos para empresa crescer e consolidar as suas vendas 

internacionais. Com a capacitação da empresa, adquirindo os equipamentos e softwares mais 

recentes do setor, esta ficará dotada dos meios necessários para prestar um serviço de maior 

valor acrescentado, de máxima qualidade e altamente diferenciador no mercado. 

Como objetivos primordiais identificam-se: 

- Desenvolver juntamente com o sistema científico e tecnológico novas medidas e soluções que 

promovam o desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência;  

- Entrar em novos segmentos de mercado: comunidades de energia renovável e mobilidade 

elétrica;  

- Estar na vanguarda na projeção e instalação das comunidades de energia renovável e atuar 

como OPC (operador de ponto de carregamento para a mobilidade elétrica);  

- Prestar um serviço inovador no mercado com recurso às tecnologias core da I4.0, 

nomeadamente ao nível da operação remota;  



- Obter a certificação para prestação de serviços de Operação e Manutenção (O&M) em centrais 

fotovoltaicas (Solar O&M best practices); 

- Aumentar a presença nos mercados externos;   

- Melhorar a notoriedade e o posicionamento da empresa no mercado;  

- Aumentar o Volume de Negócios.  

 

Em termos de resultados a atingir no ano pós projeto destacam-se: 

• Valor Acrescentado Bruto de 776.381,00 EUROS; 

• Criação de 18 postos de trabalho qualificados; 

• Volume de Negócios de 2.850.000,00 EUROS. 

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 

 

 


