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SOLUÇÕES DE ENERGIA

Especializada em serviços de manutenção preventi-
va/corretiva, conversão de energia para telecomuni-
cações e indústria, no âmbito das áreas em que atua, 
a empresa WORKTEL, com sede em Pinhal Novo, dis-
trito de Setúbal, conta já com 15 anos de atividade e 
experiência.
Miguel Borla, o sócio entrevistado, está na gestão 
da empresa desde 2011 - altura em que integrou o 
corpo de sócios da mesma - tendo trabalhado nesta 
desde a sua constituição no ano 2000. 
A WORKTEL, laborando numa área onde existe for-
te concorrência, tende, no entanto, a salientar-se 

no seu âmbito, não descurando nunca a qualidade 
dos seus produtos e serviços, deixando patente o 
trabalho rigoroso e a experiência das suas equipas 
técnicas, garante do crescimento e desenvolvimen-
to internos e do volume de negócios. “Até ao ano de 
2011, tínhamos quatro colaboradores na empresa; 
nos últimos anos, e apesar de uma conjuntura que, 
na generalidade, se apresentava como pouco favo-
rável, conseguimos levar por diante, com diligência e 
rigor, uma série de projetos e trabalhos, que condu-
ziram a um aumento significativo do número de tra-
balhadores, tendo passado de 4 para 21”, revela Mi-

guel Borla. Este crescimento exponencial da equipa 
técnica foi, naturalmente, ditado pelo aumento do 
volume de negócios respeitante a esse período tem-
poral: “De 2012 para 2013, verificou-se um aumento 
na ordem dos 100%, ou seja, duplicámos as vendas; 
nos anos seguintes, continuámos com incrementos 
a rondar os 60%. Os resultados alcançados são méri-
to de toda a equipa envolvida, da sua boa prestação 
e, naturalmente, do surgimento de oportunidades 
de negócio passíveis de concretização”, acrescentou, 
ainda, Miguel Borla.
Dentro dos serviços oferecidos pela WORKTEL estão 
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a instalação e manutenção de equipamentos elé-
tricos, eletrónicos, de climatização e infraestruturas 
de telecomunicações (salas técnicas), importação, 
exportação, comercialização e respetiva assistência 
técnica, consultoria técnica, investigação e desenvol-
vimento na área das energias renováveis, produção 
e comércio de equipamentos de conversão de ener-
gia, prestação de serviços de formação, gestão de 
energia e manutenção, assistência técnica a instala-
ções e sistemas de energia. Já no decorrer de 2015, 
a WORKTEL passou a dedicar-se não só aos serviços 
de manutenção, mas também à produção de sis-
temas de energia, sendo, atualmente, o distribui-
dor oficial da marca ELTEK, podendo, desta forma, 
fornecer soluções completas e únicas na área da 
conversão de energia e responder às necessidades 
e solicitações de grandes empresas de telecomuni-
cações nacionais. 
A propósito de salas técnicas, numa clarificação do 
conceito subjacente, Miguel Borla explica que: “Uma 
sala técnica é o local onde as grandes operadoras de 
telecomunicações têm os seus sistemas e onde são 
instaladas as infraestruturas de energia, climatização, 
bem como o respetivo back up, sistemas de incên-
dio e tudo o que é necessário para que as mesmas 
sejam autónomas. Estas salas estão localizadas em 
zonas residenciais, de forma a chegar a casa de cada 
cliente, quer particular quer institucional. Cada sala 
técnica pode chegar a cerca de 90 mil clientes”.
Quanto aos restantes serviços disponibilizados, o 
entrevistado faz também uma breve explicação: 

“Focamo-nos no tratamento da energia, ou seja, em 
passá-la de uma determinada voltagem para outra, 
filtrá-la através da conversão, fazendo o seu back up 
através de baterias e grupos geradores diesel. Todos 
estes equipamentos poderão ser monitorizados e 
comandados por telegestão, o que permite uma 
maior celeridade na capacidade de resposta, perante 
uma eventual falha”.
Sendo a poupança de energia um tema e uma 
preocupação recorrente da atualidade, quer por ra-
zões económicas quer ambientais, a WORKTEL pro-
porciona, ainda, aos seus clientes, quer ao nível da 
comercialização quer da manutenção, a instalação 
de sistemas para produção de energia através de 
fontes renováveis, como por exemplo a produção 
de energia para autoconsumo, reduzindo, assim, os 
custos da fatura de eletricidade: “Há alguns meses 
foi aprovada uma nova lei que permite a produção 
da própria energia para consumo em nossas casas 
ou para empresas. Este é um investimento cuja ren-
tabilidade tem de ser calculada para cada empresa 
ou particular; mas, tão ou mais importante do que 
isso, são os benefícios ecológicos que daí advêm”, 
refere o entrevistado.
Entre as principais empresas clientes da WORKTEL 
constam nomes bem conhecidos de operadoras de 
telecomunicações em Portugal Continental e Ilhas, 
para as quais foram executadas manutenções e 
construídas salas técnicas e data centers. No entanto, 
e como se apressa a explicar Miguel Borla, os serviços 
da WORKTEL abarcam todo o tipo de clientes, des-

de as grandes empresas aos particulares: “As nossas 
soluções aplicam-se a todo o tipo de usuários, che-
gando até aos clientes residenciais na área das ener-
gias renováveis, num claro esforço de dar resposta às 
necessidades e especificidades de cada cliente e seu 
enquadramento”.
Quanto a projetos futuros e, para além da recente 
integração, na empresa, da área de produção de 
equipamentos - como já foi referido - Miguel Borla 
revela que a ambição da equipa passa pela aposta 
na internacionalização, passando a operar tam-
bém nos mercados internacionais. Com os pla-
nos mais próximos virados, em particular e para 
já, para empresas do ramo das telecomunicações 
em Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé 
e Príncipe e, a médio prazo, para outros PALOP, a 
empresa pretende, assim, continuar a aposta na 
consolidação do seu desenvolvimento e dar res-
posta às necessidades do mercado, em áreas em 
que a  WORKTEL opera e nas quais atingiu um ní-
vel de sucesso significativo. 
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