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INFORMAÇÃO GERAL
Nome da
Empresa:
Morada da
Empresa:
Tel.:
E-mail:

A. Silva Matos – Energia, SA
Zona Industrial dos Padrões
+351 234590300
Infoenergia@asilvamatos.pt

Fax:

+351 234590301

Website

www.asilvamatos.pt

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 2008
Capital
Social (€):

3.500.000,00€

Volume de
Negócios
(€):

26.000.000,00€

N.º de
Empregados:

91

Certificação:

ISO 9001; ISO
14001
OHSAS 18001

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA/ ENERGIA OCEÂNICA
ASM Energia, pertence ao Grupo A. Silva Matos, com sede
em Sever do Vouga, distrito de Aveiro, sendo o seu braço
industrial para a construção de equipamentos na área das
Apresentação
da Empresa:

energias renováveis.
Constituída em 2006, resultou da participação no Consórcio
Eólicas de Portugal, vencedor do 1º lugar do concurso
público para atribuição de capacidade de injecção de
potência na rede do sistema eléctrico, para energia
produzida em centrais eólicas.
Produz

Produtos e
Serviços:

equipamentos

de

metalomecânica

usados

em

sistemas de energia renovável, designadamente torres
eólicas metálicas, componentes para torres híbridas e
equipamentos para energia das ondas.

A principal motivação passa por complementar o nosso
Motivação
para entrada
e Papel da
Empresa na
Energia
Oceânica

portfólio

de

produtos,

com

equipamentos

de

valor

acrescentado, usando as nossas competências de fabrico e
contribuindo para a afirmação de uma nova indústria em
Portugal.
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Que Portugal consiga desenvolver um cluster industrial,
Visão para o
sector de
Energia
Oceânica em
Portugal:

semelhante ao que aconteceu com a energia eólica, que
potencie as condições de utilização da costa portuguesa,
mas também as competências técnicas que se vão criando
nas organizações e empresas que interagem neste sector.

- Que possa ser um pólo de desenvolvimento industrial
nacional,

permitindo

o

desenvolvimento

de

algumas

industrias e o ressurgimento de outras
3 desejos
para o sector
de Energia
Oceânica em
Portugal:

-

Que

os

diversos

intervenientes

possam

estabelecer

relações de verdadeira parceria em prol do desenvolvimento
de um sector que a todos interessará
- Que Portugal se possa afirmar no panorama internacional,
num sector em crescimento e que ajude a criar postos de
trabalho e uma massa crítica de técnicos especializados.
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