


SCIENCE FOR EVOLUTION

A IrRADIARE foi fundada em 1995 como “spin-off” do Instituto Superior 
Técnico. Três etapas definem o nosso percurso: desenvolvimento, 
inovação, integração. Na primeira fase, soluções de modelação, tecnologia 
e otimização serviram predominantemente setores industriais de energia 
intensiva. Numa segunda fase, desafios diversificados geraram respostas 
inovadoras. Gestão urbana, redução de fatura energética, otimização 
de processo e proteção ambiental estiveram entre as áreas-chave. Na 
terceira fase, são propostas abordagens integradas para viabilizar novas 
visões na energia, na sustentabilidade, no clima, no desenvolvimento 
regional, na competitividade e na qualidade de vida.



As intervenções da IrRADIARE têm-se focado nos setores 
em que a capacidade de otimização, modelação e integração 
são decisivas. Com análises, soluções, sistemas, projetos ou 
plataformas apoiamos a viabilização de iniciativas inovadoras 
municipais ou empresariais.

Setores
A plataforma de competências e parcerias da IrRADIARE serve 
a concretização de investimentos privados, projetos ou políticas 
públicas num conjunto diversificado de esferas de atuação: 
competitividade, território, energias renováveis, eficiência 
energética, clima, indústria, ambiente, gestão urbana, atividades 
marítimas e turismo.

Paradigma de atuação

Gerar valor

Gerar crescimento, integrar capacidades, 
acrescentar valor são os nossos vetores de 
intervenção no suporte ao investimento e à 
iniciativa empresarial.

Agir localmente

A valorização das especificidades, fator de 
sucesso na diferenciação competitiva dos 
territórios, é a base da atuação em projetos de 
dimensão local.

Trabalhar em rede

Conhecimento, criatividade e inovação são 
pilares das soluções que construímos em 
rede com entidades do sistema científico e 
tecnológico.



COMPETÊNCIAS

A capacidade de intervenção da IrRADIARE baseia-se numa plataforma 
de competências multidisciplinar e integrada. A plataforma reforça-se em 

cada novo projeto, desafio ou parceria. Resultam, assim, capacidades 
de intervenção em auditoria, análise, sistemas, modelação, consultoria 

estratégica, tecnológica e corporativa, serviços energéticos e ambientais, 
gestão da sustentabilidade e do desenvolvimento regional.

A intervenção da IrRADIARE orienta-se para a concretização de estratégias, programas 
ou projetos de natureza regional, local ou empresarial.

Sinergias com autarquias, agências ou autoridades regionais, agências de energia e 
ambiente, entidades do sistema científico e tecnológico e empresas de referência têm 
resultado em projetos geradores de desenvolvimento.

São exemplos dessas intervenções projetos das seguintes tipologias:

▪ Instrumentos de gestão local e regional de energia, água, GEE, materiais, recursos 
naturais, qualidade do ar e ruído – matrizes, plataformas de gestão e análise prospetiva;

▪ Relatórios municipais de sustentabilidade;

▪ Compras ecológicas;

▪ Programa SelfNeutral® - compensação local de emissões de GEE;

▪ Observatório da sustentabilidade energética e climática;

▪ Planos de mobilidade sustentável;

▪ Certificação energética;

▪ Programas de qualificação, financiamento e incentivo à atividade económica;

▪ Programas de captação e fixação de investimento.



Impacto acumulado de projetos 
no domínio da utilização eficiente 
de energia com a intervenção da 
IrRADIARE quantificadas em emissões 
evitadas acumuladas [tonCO2eq]

Valor acumulado das empresas 
abrangidas por projetos de iniciativa 
pública com a participação da 
IrRADIARE

Valor acumulado da população 
abrangida por projetos de iniciativa 
pública com a participação da 
IrRADIARE.

Impacto acumulado de projetos 
no domínio da utilização eficiente 
de energia com a intervenção da 
IrRADIARE [GWh]



A IrRADIARE partilha com os seus clientes e parceiros uma 
visão global. Criatividade, tecnologia, inovação, iniciativa, 
eficiência, integração são vetores de diferenciação com que 
servimos essa visão. Parcerias em 21 estados membros da 
União Europeia e em 15 outros países consolidaram uma 
cultura global que transportamos para cada nova intervenção.

As intervenções da IrRADIARE organizam-se como prestações 
de serviços, projetos em consórcio ou parcerias com entidades 
públicas. Diversos indicadores permitem quantificar o valor 
acrescentado das intervenções. Nos gráficos apresentam-
se alguns desses indicadores, ilustrativos da relevância do 
contributo IrRADIARE nas suas áreas de atuação.
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