
 PARQUESECO
Criamos soluções globais 
para necessidades locais.
Juntos construimos 
desenvolvimento sustentável
em Parques Empresariais.



O Projecto
O Projeto Eco Parques apoiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa ECOPOL, pretende
oferecer em território moçambicano, soluções eco inovadoras para parques empresariais, que permitam 
dar resposta aos grandes desafios que se colocam aos empresários, aos investidores e às entidades públicas 
e privadas responsáveis pelo ordenamento, implantação e desenvolvimento de infraestruturas.

O Modelo de Abordagem
Este projecto privilegia uma abordagem conjunta e complementar de serviços e produtos eco inovadores, 
feita de um saber de empresas experientes, em termos internacionais, que pretendem adaptar soluções globais 
e eco eficientes a realidades locais, respeitando os costumes, o património natural e construído e as comunidades 
envolventes, criando empregos e gerando mais riqueza. 

Esta abordagem contribuirá para facilitar a captação de investimento e para potenciar a racionalidade económica 
dos investimentos em infraestruturas, uma vez que adopta o conceito de ECO-PARQUE, em todas as fases 
do seu ciclo de vida; concepção, materiais, exploração e construção. 

      

Vantagens
Uma economia em franco desenvolvimento, como a economia moçambicana, requer cada vez mais e melhores 
condições para acolher investimento. 
A aposta num projecto, baseado nas melhores práticas europeias, que integra todas as valências necessárias 
para obter respostas mais céleres, diferenciadas e optimizadas em prol do desenvolvimento económico 
sustentável de Moçambique.
A possibilidade de fornecer um serviço/produto integrado e adaptado à realidade do território moçambicano 
é uma mais-valia em termos económicos, sociais e ambientais que só uma parceria experimentada 
em termos internacionais pode oferecer.   

Resultado Esperado
Fornecer um conjunto de serviços/produtos que constituam uma solução integrada eco inovadora, 
assente em metodologias e equipamentos eficientes já experimentados, que contribua para facilitar a captação 
de investimento das empresas moçambicanas e de capital estrangeiro e que concorra, desta forma, 
para a racionalidade económica dos investimentos em infraestruturas.

 PARQUESECO  PARQUESPARCEIROS ECOPARQUES
GET2C
Experiência comprovada em política climática, gestão de projectos e programas 
e desenvolvimento de activos de carbono. Presente na Europa e América Latina.

A Get2C tem como missão desenvolver projectos ambiental, social e economicamente sustentáveis  
- SMART projects. Experiência comprovada em política climática nacional e internacional, gestão, 
avaliação e desenvolvimento de projectos de carbono e energias renováveis, trading e consultoria 
estratégica a empresas, indústrias e governo.

FABRIWATT
A Fabriwatt representa em vários mercados, o fabricante sueco de equipamentos de eficiência 
energética para iluminação Wattguard.

Os parques empresariais sustentáveis, incorporam várias soluções de eficiência energética 
na iluminação dos seus edifícios, que permitem reduções substanciais de consumos e emissões de CO2.
As soluções Wattguard de optimizadores de energia, são representadas em vários mercados pela 
empresa Fabriwatt, que  procede à distribuição, instalação e manutenção dos equipamentos, a par 
de outras funções de investigação e desenvolvimento tecnológico aos equipamentos, com o propósito 
de responder às múltiplas necessidades dos seus clientes do mercado interno e exportação. 
A empresa está actualmente a desenvolver a sua rede de Distribuidores e Agentes.

GRUPO LENA
Devolver à natureza a sua pureza original, aliando a preservação dos nossos recursos naturais 
à tecnologia, numa aliança perfeita entre crescimento sustentável e desenvolvimento a longo prazo. 

PRODUTOS
Equipamentos de tratamento de efluentes( ex: ETAR's para lagares de azeite);
Equipamentos de higienização; 
Equipamentos de recolha automática de amostras.
SERVIÇOS
Soluções integradas de tratamento de resíduos urbanos, industriais, de construção e demolição 
e hospitalares.

ECOCHOICE
A ECOCHOICE é uma empresa de engenharia, tecnologia e energias renováveis. 
Está presente em Portugal, Brasil, México e Angola.

SERVIÇOS
• Auditoria Energética e desenvolvimento de Planos de Racionalização e Gestão de Energia;
• Avaliação e implementação de energias renováveis (eólico, geotermia, fotovoltaico, etc.);
• Implementação de sistemas de gestão e controlo de energia (hardware e software);
• Planos de Gestão de Resíduos;
• Elaboração de pré-diagnósticos e estratégias de sustentabilidade das províncias, municípios 
  e comarcas (avaliação através de indicadores de sustentabilidade local);
• Elaboração e desenvolvimento de estudos de impacto ambiental.

 

www.fabriwatt.pt 

www.get2c.pt

www.lenambiente.pt

www.ecochoice.pt 
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Um projecto

Parceiros

Consultoria

Sustentabilidade
Eficiência
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Somos tudo isto.
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