Porto, 9 de Setembro de 2013

Inter-Risco inicia investimento no sector de serviços de
engenharia para energia, com a entrada no capital da
ENC Energy
No seguimento da estratégia de internacionalização para o Brasil da ENC Energy, os
fundadores liderados por Jorge Matos, actual CEO da ENC Energy, decidiram abrir o capital
da empresa ao Fundo Inter-Risco II, fundo de capital de risco gerido pela Inter-Risco.
A ENC Energy é uma empresa portuguesa que atua no sector do biogás de aterro, na
vertente de prestação de serviços de Engenharia, de Engineering, Procurement and
Construction (“EPC”) e de Operação & Manutenção (O&M), bem como no domínio do
investimento na instalação e exploração de unidades de valorização energética de biogás de
aterro, assim como na investigação, desenvolvimento e fornecimento de equipamentos e
consultadoria e assessoria técnicas.
A ENC Energy, uma das empresas de referência no sector em Portugal com mais de 10 anos
de experiência, está em processo de expansão para o Brasil onde tem já assegurado uma
carteira de encomendas superior a Eur 5 Mn para este ano, nomeadamente com contratos
assinados para EPC e O&M de dois projectos de biogás de aterro no estado de São Paulo,
Brasil que podem vir a atingir uma potência nominal máxima de 17 MW nos próximos anos.
Paralelamente, a ENC Energy encontra-se a investir na construção e exploração de unidades
próprias de valorização energética de biogás de aterro, detendo já dois projectos em
Portugal e dois no Brasil.
Segundo Jorge Matos, sócio-promotor e CEO da ENC Energy, “a entrada da Inter-Risco,
através dos fundos por si geridos, numa operação de reforço dos capitais próprios da ENC
Energy, veio permitir ter uma maior capacidade financeira de poder executar as
oportunidades que se deparam à ENC Energy”.
João Amaro, Sócio da Inter-Risco responsável pelo investimento na ENC Energy, salienta que
“o investimento do Fundo Inter-Risco II na ENC Energy permitirá unir competência e
experiência técnica, com capacidade financeira e reforço de processos de gestão”.
A Inter-Risco é um operador de referência no mercado de capital de risco em Portugal,
dispondo de mais de Eur 140 Mn de fundos sob gestão. Orientada para a realização de
investimentos de consolidação e expansão sectorial em PMEs nacionais, a Inter-Risco conta
actualmente com investimentos em 11 sectores de actividade, e em mais de 100 empresas,
representando um universo de mais de 4,000 colaboradores.
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Quaisquer contactos ou esclarecimentos relativos ao presente press release deverão ser
endereçados para:
João Amaro
joao.amaro@inter-risco.pt
Tel: 220126700
Fax: 220126718

José Leite
jose.leite@inter-risco.pt
Tel: 220126700
Fax: 220126718
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