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na nossa transparência, 

na nossa ética e  
no nosso compromisso  

com as pessoas
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Hoje não só é uma realidade como também, 

com o nosso modelo de negócio, a nossa 

equipa, a nossa forma de gerir serviços com-

plexos e a nossa aposta nas pessoas, atrevo-me 

a dizer que é uma tendência que se prolongará 

nos próximos anos.

Fechámos 2015 com um crescimento de 5,5% 

relativamente ao exercício anterior e 1376 mi-

lhões de euros de faturação. Soubemos entrar 

com força em novos serviços para ficarmos, 

como o da Segurança; ou crescer dois dígitos 

em atividades pelas quais raramente se apos-

ta no nosso país apesar da sua importância 

em termos de eficiência e poupança, como a 

de Facility Services ou Eficiência Energética. 

Grandes empresas e administrações de todo 

o território espanhol confiaram na Clece para 

levar a cabo projetos de grande complexidade 

pelo seu alcance, singularidade ou volume. 

Acreditamos firmemente no que fazemos e 

como o fazemos, na nossa transparência, na 

nossa ética e no nosso compromisso com as 

pessoas. Um compromisso que nos leva a ser 

cada vez mais — já somos 73 212 trabalhadores 

os que fazemos parte da Clece — e a esforçar-

-nos por continuar a integrar pessoas de gru-

pos vulneráveis na nossa grande família: hoje 

CRISTÓBAL VALDERAS ALVARADO 
PRESIDENTE DA CLECE 

Se quando começámos há alguns anos este  
apaixonante projeto que é a Clece, me tivessem  
dito que íamos manter, numa atividade 
como a nossa, um crescimento médio de 10%,  
e ininterruptamente durante doze anos 
consecutivos — incluindo os da pior crise que o 
nosso país já sofreu — não teria acreditado.
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DE CRESCIMENTO ACUMULADO 
NOS ÚLTIMOS 12 ANOS 

MILHÕES DE EUROS DE 
FATURAÇÃO EM 2015

TRABALHADORES 
NO QUADRO

PESSOAS DE GRUPOS 
VULNERÁVEIS

10%

1376

73 212

6549

6549 dos nossos empregados são pessoas com 

deficiência, vítimas de violência de género, 

pessoas em risco de exclusão social, vítimas do 

terrorismo ou jovens desempregados.

Estes grandes números, os grandes algarismos, 

são compostos de histórias individuais. Pessoas 

que precisaram de ajuda por pertencer a gru-

pos desfavorecidos e encontraram no emprego 

uma saída. Agora, a partir do seu trabalho, sen-

tem a realização e gratificação que representa 

ajudar outras pessoas que, pela sua idade, 

situação social ou deficiência, precisam de uma 

atenção especial. Esta ajuda de “ida e volta” 

repete-se, como uma constante, na experiência 

pessoal e profissional destes trabalhadores que 

conseguem assim fechar o que chamamos de 

“círculo da integração”. É realmente enriquece-

dor ouvir os seus testemunhos.

E o futuro? Prometedor e cheio de novos desa-

fios. Em 2015 comemorámos o facto de a Admi-

nistração ter dado os primeiros passos para 

incluir cláusulas sociais na contratação pública, 

uma tendência que pode ser consolidada nos 

próximos anos. Na Clece estamos convencidos 

da necessidade de fornecer valor nas ativida-

des que prestamos para além do aspeto eco-

nómico. Por isso queremos ser uma referência 

de um novo mercado de serviços caracterizado 

por variáveis humanas, sociais e ambientais. 

Não obstante, sabemos que a fórmula que tão 

bons resultados nos deu até à data irá permitir-

-nos enfrentar estes riscos, porque se alguma 

coisa nos caracteriza é a nossa capacidade 

de adaptar-nos de forma rápida e, apesar do 

nosso tamanho, às exigências do mercado e 

aos grandes desafios sociais como o de dar 

resposta à crescente consciencialização cidadã 

em temas sociais ou ambientais. 

Porque não esquecemos que o nosso sucesso 

é o que nos permitirá continuar a investir na 

melhoria dos serviços que prestamos à socie-

dade, introduzindo novas tecnologias e tra-

balhando pela excelência e pelas pessoas. 

Queremos que os quase 3900 empregados 

que foram incorporados na Clece em 2015 e as 

1500 pessoas procedentes de grupos social-

mente vulneráveis que integrámos este ano 

sejam muitos mais em 2016.

Vamos continuar a trabalhar da mesma forma e 

com o mesmo otimismo e entusiasmo para que 

o nosso sucesso seja o de todos: o dos nossos 

clientes, utilizadores e empregados. O de toda 

a sociedade.



3.ª empresa
privada de Espanha em 
número de empregados

5,62%
de crescimento 

do quadro

9%
de grupos 

vulneráveis



As pessoas
UM LUGAR PARA TODOS



AS PESSOAS 

UM LUGAR PARA TODOS

A Clece cresce por e para a sua equipa.  
A evolução da empresa em 2015  
propiciou um aumento do quadro 
de 5,6% até chegar aos 73 212 
trabalhadores. Este volume representa 
a continuação da tendência ascendente 
dos últimos anos, que consolida a Clece 
como a terceira empresa privada em 
Espanha em número de empregados. 

TRABALHADORES NO QUADRO

73 212

Distribuição do quadro por géneros

2013-14

Crescimento do quadro (2013-2015)

2014-15

+5,62%+5,39%

60 810 MULHERES

12 402 HOMENS

83,06%

16,94%
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Este crescimento é suportado com crescimento 

pessoal e profissional de cada empregado. Para 

favorecer o seu desenvolvimento, a gestão de 

Recursos Humanos tem entre os seus principais 

pilares a gestão do talento, o compromisso com 

a integração, o fomento da igualdade e a promo-

ção da segurança e a saúde laboral. 

GESTÃO DO TALENTO 

Para impulsionar o talento como valor estraté-

gico, a formação e o desenvolvimento são duas 

prioridades na gestão dos Recursos Humanos. O 

Plano de Formação Anual inclui tanto programas 

de formação ligados ao negócio como ações for-

mativas em matéria de segurança e saúde labo-

ral. No total, em 2015 foram facultadas 485 626 

horas de formação distribuídas em 2044 cursos 

chegando a um total de 25 500 trabalhadores. 

Para favorecer a participação, 89% desta oferta 

foi presencial no centro de trabalho. Através de 

metodologias flexíveis, adaptadas a cada ser-

viço, a Clece facilitou disponibilidade horária e 

geográfica. Os cursos foram tanto de elabora-

ção própria como externa, com a colaboração 

de universidades, centros de formação profis-

sional, administrações e câmaras de comércio. 

Destacou-se o acordo alcançado com a Junta 

da Andaluzia em 2015 para a acreditação de 

5000 auxiliares de assistência ao domicílio nesta 

Comunidade Autónoma. 

Distribuição do quadro por tipo de atividade

1,17%
REINO UNIDO

3,05%
AUXILIARES

COMPROMISSO COM A INTEGRAÇÃO

O compromisso com a integração tem a ver com 

o projeto social da Clece dirigido à integração 

de grupos socialmente vulneráveis através do 

emprego. Entre eles encontram-se pessoas com 

deficiência, mulheres vítimas de violência de 

género, pessoas em risco de exclusão social, víti-

mas do terrorismo e jovens desempregados. 

Um total de 9% do quadro da Clece pertence a 

estes grupos. Um facto diferencial que evidencia 

o esforço integrador da Clece, fornece valor ao 

negócio e reflete-se em ambientes laborais mais 

colaborativos e solidários. 

31,66%
SOCIAIS

4,16%
MANUTENÇÃO

3,80%
EDUCATIVOS

3,49%
AEROPORTUÁRIO

1,97%
AMBIENTE

1,66%
RESTAURAÇÃO

1,12%
SEGURANÇA

0,66%
LOGÍSTICALIMPEZA

47,26%
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FOMENTO DA IGUALDADE 

2015 significou mais um passo na progres-

siva penetração das políticas de igualdade da 

empresa graças à formação, diálogo e estabe-

lecimento de planos de igualdade nas diferen-

tes empresas do Grupo. 

Entre os principais marcos em matéria de 

igualdade, no passado exercício foram forma-

das 1242 pessoas em igualdade. Dessa forma a 

Clece integrou no seu quadro de pessoal 302 

mulheres vítimas de violência de género. Rela-

tivamente à prevenção do assédio, os protoco-

los de atuação para casos de assédio laboral, 

sexual ou por motivo de género foram modifi-

cados, melhorando a sua segmentação e colo-

cando em marcha ferramentas mais próximas e 

diretas de comunicação. 

» Programa Superior de Desenvolvimento para 

Chefes de Serviço: 7.ª promoção, 80 participantes 

» Programa de Avaliação de Competências:  

implementação em 289 empregados 

» Área social: 

• Programa Diretores Centros Sociais:  

36 trabalhadores 

• Coordenador de Serviços de Assistência 

ao Domicílio: 40 trabalhadores 

» Itinerário Formativo Económico-Financeiro:  

52 participantes 

» Certificação Discert

» Renovação da Certificação SA8000  

de Responsabilidade Social Internacional

» Adesão ao Pacto Mundial 

485 626 
HORAS DE FORMAÇÃO

31%
DEDICADAS À PREVENÇÃO

25 500
TRABALHADORES FORMADOS

Indicadores de Formação

Planos de desenvolvimento

Marcos 2015

6549
350
TRABALHADORES DE GRUPOS VULNERÁVEIS

ASSOCIAÇÕES, FUNDAÇÕES  
E ENTIDADES SOCIAIS  
COLABORAM NA SUA SELEÇÃO

Quadro por idades e categoria laboral9%
45-60 ANOS

18-30 ANOS

31-44 ANOS

61-65 ANOS

89,5%
OPERÁRIOS

9%
TÉCNICOS

1,5%
ADMINISTRATIVOS

51%

6%

11%

32%

DO  
QUADRO

Relatório Anual. Clece 2015 | 13



A criação de um ambiente que garante a saúde e segurança dos empregados é um valor presente 

em todas as atividades e decisões da empresa.  São cinco os princípios fundamentais sobre os 

quais o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no trabalho da Clece se sustenta:

CLECE X X

X XTALHER

X XCLECE SEGURIDAD

X XINTEGRA MGSI CEE

X XINTEGRA MGSI CET

X XINTEGRA MXSI CEE GALIZA

X XINTEGRA MGSI CEE ANDALUZIA

X XINTEGRA MGSI CEE VALÊNCIA

X XNDAVANT

X XLIREBA

X XUTE HOSPITAL DE MAJADAHONDA

X XZAINTZEN

EMPRESA
CERTIFICADO  

LEGAL 
31/1995

CERTIFICADO  
OHSAS  
18001

Para promover o envolvimento de todos, em 2015 

foram facultadas 149 426 horas de formação em 

prevenção e foi iniciado um programa específico 

para Chefes de Serviço e Encarregados no qual 

participaram 500 pessoas, uma parte importante 

das 1600 pessoas destinatárias do programa a 

que se dará continuidade em 2016.

O Sistema foi implementado segundo a norma 

OHSAS 18001 “Sistema de Gestão da Segurança 

e Saúde no Trabalho”. Em 2015, a Clece, Ndavant, 

Lireba Serveis, Talher, Clece Seguridad assim 

como diversos centros do Grupo Integra, ultrapas-

saram com sucesso as auditorias de seguimento 

conservando ou renovando esta certificação. 

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA 

E SAÚDE NO TRABALHO

As pessoas e a segurança são 
o principal valor da CLECE e 
não há nada mais importante.

A Segurança é 
responsabilidade 
da Direção e deve 
ser assumida por 
cada empregado.

Qualquer 
acidente pode 

ser evitado.

A atividade preventiva 
deve ser projetada na 

planificação do trabalho  
e nas condições em que 

este seja prestado.

Qualquer membro da 
empresa está obrigado a 

comunicar qualquer situação 
de risco que possa gerar 

acidentes e/ou incidentes.
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30%
de crescimento  

relativamente a 2014

6549
trabalhadores de grupos 

desfavorecidos

4
eixos de 
atuação



Compromisso
SOCIAL



O NOSSO 

COMPROMISSO SOCIAL

• Aumento do quadro de pessoal

• Desenvolvimento profissional

• Igualdade de oportunidades

• Segurança laboral

• Acordos de colaboração 
com entidades sociais 
para o recrutamento 
de grupos desfavorecidos

• Acordos com administrações 
para a inserção laboral

• Web Inclusionyempleo.es

INTEGRAÇÃO

EMPREGABILIDADE 

A Clece Social é o projeto social da 
Clece. A expressão do compromisso 
da empresa com as pessoas e com a 
sociedade. Um compromisso inerente 
à cultura corporativa, centrada na 
atenção e preocupação com as pessoas 
com quem interage dia-a-dia. 

Este projeto estrutura a sua atividade a partir de 
4 eixos de ação: Empregabilidade, Integração, 
Sensibilização e Cuidado de Pessoas. 
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A integração laboral de grupos desfavoreci-

dos é um dos desafios da nossa sociedade, e 

o objetivo fundamental da Clece Social. Para 

apoiar estes grupos, a Clece impulsiona a sua 

integração social e promove iniciativas de 

sensibilização para dar a conhecer a realidade 

em que vivem. O objetivo principal é oferecer-

-lhes uma oportunidade laboral que lhes per-

mita desenvolver profissional e pessoalmente. 

Em 2015, 1500 novos empregados perten-

centes aos grupos de deficiência, vítimas 

de violência de género, pessoas em risco de 

exclusão social ou jovens no desemprego de 

longa duração, incorporaram-se ao quadro, o 

que representa mais de 30% que em 2014. 

ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Nos últimos anos, a Clece trabalhou na 

sistematização e amplificação do alcance 

do projeto social, procurando a completa 

identificação de todo o quadro com este 

compromisso, desenvolvendo, paralela-

mente, ações e atividades de sensibiliza-

ção que foram consolidadas em 2015 e que 

são já marcos distintivos da Clece, como 

os Prémios Compromiso, os Fóruns pela 

Integração ou a página web clecesocial.

es. Iniciativa, esta última, que recebeu das 

mãos de SM a Rainha Dona Sofia o prémio 

Senda para a melhor iniciativa inovadora 

no âmbito sociossanitário.

• Encontros intergeracionais

• Terapias inovadoras

• Prémios Compromiso 
I EDIÇÃO MADRID 2015

• Fóruns pela Integração:

I FÓRUM-COLÓQUIO (MADRID)  
“Barreiras à contratação  
de pessoas com deficiência” 

II FÓRUM-COLÓQUIO (VALÊNCIA) 

“Violência de género”

III FÓRUM-COLÓQUIO (LAS PALMAS) 

“Um emprego para mudar uma vida” 

• Exposições:  
Óxido (TENERIFE E LAS PALMAS)

• Web Clecesocial.es

PESSOAS

SENSIBILIZAÇÃO

Distribuição por grupos

72%
GRUPOS DE 
DEFICIÊNCIA

2,5%
VIOLÊNCIA 
DE GÉNERO

8,8%
EXCLUSÃO 

SOCIAL

16,6%
DESEMPREGO DE 
LONGA DURAÇÃO
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PRÉMIOS COMPROMISO

Após a realização da primeira edição no dia 2 

de março de 2015 na Comunidade de Madrid, 

deu-se seguimento aos projetos vencedo-

res em cada uma das categorias: Deficiência 

(“Acampamento de Verão 2015” da Associa-

ção Dedines); Exclusão Social (“Novo Cami-

nho 2015” da Associação Línea 10); Violência 

de Género (“Bem-estar, integração empodera-

mento e emancipação das mulheres vítimas de 

violência de género” da Associação Victoria); e 

Idosos (“Equipa Médico-Terapêutico ao Domi-

cílio do Hospital Centro de Cuidados Laguna 

para pessoas dependentes" da Fundação 

Vianorte-Laguna). 

Também se trabalhou na II Edição destes pré-

mios que terá lugar em Sevilha em 2016 e que 

reconhecerá o trabalho, na Andaluzia, Ceuta e 

Melilha, dos projetos de diferentes entidades 

sociais e organizações sem fins lucrativos em 

temas relacionados com a assistência a pessoas 

idosas e a integração de grupos vulneráveis. 
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FÓRUNS PELA INTEGRAÇÃO 

Durante 2015 foram organizados dois Fóruns 

pela Integração. O primeiro, realizado em 

Valência com o título “Há saída para a Violência 

de Género”, abordou os desafios no momento 

de ajudar as mulheres vítimas e colaborar na 

sua integração social. Um colóquio em que 

participaram tanto agentes sociais e políticos 

como as próprias vítimas coincidindo todos na 

importância do trabalho como ferramenta de 

autoestima, autonomia e independência.

Sob o lema “Um emprego para mudar uma 

vida”, teve lugar o segundo fórum em Las Pal-

mas de Gran Canaria, que congregou represen-

tantes do Conselho, do Município e do Governo 

das Canárias, assim como associações, respon-

sáveis da Clece e trabalhadores provenientes 

deste grupo. 

Paralelamente, a Clece inaugurou no Espaço 

das Artes de Tenerife (TEA) a exposição foto-

gráfica Óxido. Obra da artista canária Sara Yun, 

a série de imagens exposta mostrava o dia-a-

-dia de quatro imigrantes que viajaram à sua 

sorte pelas costas de Palmas de Gran Canaria 

num barco abandonado, a milhares de quiló-

metros de distância das suas casas.
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BOLSA CLECE-EFE

A Clece e a Escola de Formação da Agência 

EFE, criaram uma bolsa para fomentar a espe-

cialização jornalística em responsabilidade 

social entre os estudantes universitários atra-

vés de um período de estágios de formação 

na redação multimédia da EFE Empresas/EFE 

Emprende durante um ano.
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 25-N

Por motivo do Dia Internacional da Eliminação 

da Violência contra a Mulher, a Clece colocou 

em marcha a campanha “Uma Vida Sem Vio-

lência, Uma Vida com Respeito” (“Viure Lliure” 

na Catalunha), para envolver tanto todo o qua-

dro de pessoal como clientes e utilizadores dos 

serviços que a empresa presta. Mais de 10 000 

pessoas participaram nesta iniciativa, que teve 

também repercussão nas redes sociais através 

do hashtag #unavidasinviolencia.
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12 anos
consecutivos 

de crescimento

5,5%
de aumento 
sobre 2014

milhões de euros 
de faturação

1376 



O negócio
EM 2015



TACC 
+10%

Evolução do volume do negócio  
do Grupo Clece de 2003 a 2015.  
Vendas em milhões de euros

428,50 509,50 586,70 710,20 840,00 940,90 1019,40 1081,20 1112,48 1140,91 1218,94 1304,29 1376,56

O NEGÓCIO  

EM 2015

Num mercado complexo de serviços muito 
diversos, com uma grande dependência de  
investimento público e após uma crise que 
reduziu notavelmente a externalização 
privada e pública, a Clece conseguiu manter 
o crescimento 12 anos consecutivos, com 
um TACC acumulado de 10% desde 2003. 
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Crescimento do volume do negócio entre 
2014 e 2015. Por sector de atividade

Interiores e Limpeza

3,1%

Manutenção

12,8%

CEE (Centro Especial de Empleo)

21,8%

Restauração

4%

Aeroportuário

-1,5%

Serviços Ambientais

-2,7%

Serviços Sociais e Educativos

7%

Mais um ano em que a divisão de Serviços 

Sociais e Educativos voltou a melhorar os seus 

resultados, alcançando os 418 milhões de euros 

de faturação, graças entre outras coisas à forte 

especialização na assistência a idosos que 

cresceu 10%. Cabe destacar a consolidação da 

CCS, filial britânica da Clece, no mercado inglês 

de assistência a idosos em casa. 

Os Serviços Educativos tiveram um compor-

tamento muito positivo, gerindo 113 infantá-

rios a nível nacional com um projeto educativo 

global. Os Serviços de Integração, atividade 

que realiza através do seu Centro Especial de 

Emprego, Integra CEE, foi onde maior cresci-

mento se experimentou, 22% relativamente ao 

ano 2014, em linha com a aposta da empresa 

na inclusão de grupos vulneráveis. 

Duas das áreas tradicionais da empresa tam-

bém cresceram: Limpeza e Manutenção. A 

primeira alcançou os 585 milhões de euros de 

faturação, com um aumento de quase 3%, ape-

sar da redução do alcance nos contratos públi-

cos. Por outro lado, a divisão de Manutenção 

melhorou os seus rendimentos em 12,8%, gra-

ças sobretudo aos projetos de Facility Manage-

ment, 45%, e Eficiência Energética, 23%; ambos 

integrados nesta área. 

Os ajustes no mercado verde em 2015, princi-

palmente no segmento de Jardinagem Munici-

pal, explicam que Talher, a filial especializada da 

empresa, experimentara um comportamento 

plano. Nos Serviços Aeroportuários, o ligeiro 

retrocesso no mercado espanhol foi compen-

sado com o crescimento da atividade no Reino 

Unido e Portugal. 

Destaca-se a evolução da divisão de Restaura-

ção, que leva já cinco anos consecutivos a cres-

cer após a sua reorganização e que em 2015 

melhorou a sua faturação em 4%. Também a 

recuperação dos Serviços Logísticos, que após 

uma paralisação de vários anos tiveram um 

crescimento de 10%. Por último, vale a pena 

destacar o lançamento de novas atividades, 

hoje em dia com pouco volume, mas com cres-

cimentos de dois e três dígitos como a Segu-

rança ou a Limpeza Rodoviária.

O negócio em 2015 | 26



INTEGRA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

A Clece trabalha pela integração laboral de pes-

soas com diversidade funcional, principalmente 

através do seu Centro Especial de Emprego, 

Integra CEE. Uma área que experimentou um 

crescimento fantástico nos últimos anos e que 

foi especialmente significativo em 2015, onde 

se aumentou 22% relativamente a 2014. 

Atualmente conta com mais de 2441 pessoas 

no quadro, das quais, 90% apresenta algum 

tipo de diversidade funcional, muito acima dos 

70% que a normativa estabelece. Uma equipa 

de profissionais que presta todos os dias um 

serviço de qualidade a 269 empresas e insti-

tuições, incluindo desde trabalhos de limpeza 

profissional de edifícios e locais; manutenção, 

gestão e serviços integrados, até serviços logís-

ticos ou auxiliares.

Para consegui-lo, a Integra CEE conta com 

a Unidade de Apoio, uma equipa de 58 pes-

soas que oferece assistência integral e indivi-

dualizada, favorece a criação de um ambiente 

positivo para a inclusão, deteta necessidades 

e resolve qualquer problema que possa surgir, 

desde a seleção do empregado, sua incorpo-

ração, formação e desempenho laboral. Esta 

Unidade gerou durante 2015 um total de 9532 

ações sociolaborais com o quadro de pessoal.

PROFISSIONAIS 
NO QUADRO

AÇÕES 
SOCIOLABORAIS

EMPRESAS ÀS  
QUAIS DÁ SERVIÇO

2441 9532269
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+20
anos a prestar os 
nossos serviços

9
sectores 

económicos
tipos de diferentes 
serviços oferecidos

17



serviços
Os nossos

CASOS DE SUCESSO



SERVIÇOS PARA A CIDADE E SEU AMBIENTE

Serviços 
ambientais

Serviço de 
gestão RSU

Iluminação 
pública

Serviços 
aeroportuários

SERVIÇOS PARA AS PESSOAS

Para idososSociais Educativos Restauração 
social

SERVIÇOS PARA OS EDIFÍCIOS 

Facility 
management

Serviços 
de limpeza

Serviços de 
manutenção

Serviços 
energéticos

Serviços 
de segurança

Serviços 
logísticos 

Serviços de 
jardinagem 

Serviços 
auxiliares 
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OS NOSSOS SERVIÇOS 

CASOS DE SUCESSO

Há mais de 20 anos que a Clece presta a 
empresas e instituições uma ampla  
oferta de serviços que se agrupam em três 
grandes linhas de atividade: serviços  
para as pessoas, serviços para os edifícios 
e serviços para a cidade e seu ambiente. 

Com presença em todo o território espanhol, português e 
inglês, a Clece opera nos principais sectores económicos: 
administração pública, sector aeroportuário, centros 
de lazer e desportivos, sector educativo, financeiro, 
hospitalar, hoteleiro, industrial e sociossanitário. 

SECTORES

Centros de lazer e 
espaços desportivos

Educativo

Aeroportuário
Administração 

pública

Financeiro Hospitalar

Hoteleiro Industrial

Sociossanitário
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pessoas
SERVIÇOS PARA AS



SERVIÇOS PARA AS PESSOAS

Os serviços para as pessoas englobam  
a atividade da Clece dirigida a satisfazer as 
necessidades sociais, educativas e de integração 
da cidadania, com especial atenção aos grupos 
que necessitam de cuidados específicos: idosos, 
pessoas dependentes ou pessoas com deficiência.  
Nesta área encontram-se os serviços sociais, 
para idosos, serviços educativos, serviços 
de inclusão e restauração social. 

Para idososSociais Educativos Restauração 
social



SERVIÇOS SOCIAIS

Em estreita colaboração com as administra-

ções, a Clece gere 132 centros que englobam 

residências e centros de dia de assistência à 

deficiência, centros de menores em risco de 

exclusão, centros de proteção à mulher, cen-

tros ocupacionais ou centros para pessoas sem 

teto. Trabalho para o qual conta com a vocação 

de 1273 profissionais. 

Durante 2015, a Clece deu continuidade à ges-

tão do Centro de Adultos Hermano Pedro em 

Santa Cruz de Tenerife; ao centro municipal 

CEDRO para pessoas com problemas deriva-

dos do consumo de drogas em Vigo; assim 

como ao Centro residencial de pessoas sem 

teto em Barcelona. Entre os novos contratos, 

destaca-se a adjudicação do Centro Gámez 

Morón em Melilha.

132 
centros de assistência 
a grupos vulneráveis
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SERVIÇOS PARA IDOSOS

A Clece posiciona-se como um dos principais 

operadores em Espanha em serviços para ido-

sos. No âmbito residencial, gere íntegra ou 

parcialmente 145 residências e 92 centros. Ins-

talações em que vela pelo bem-estar e quali-

dade de vida de cerca de 16 700 idosos. 

Em 2015 destacou-se o crescimento nos ser-

viços de assistência ao domicílio, SAD, até 

chegar às 86 800 pessoas atendidas por uma 

equipa de 21 400 profissionais. Cidades como 

Ceuta, Madrid, Málaga, Mataró, Valladolid ou 

Saragoça levam o selo da Clece num serviço de 

grande complexidade. Esta experiência favore-

ceu a expansão internacional onde foram obti-

das algumas das concessões mais destacadas 

de 2015 para as cidades britânicas de Durham, 

Gateshead e Hampshire. A teleassistência tam-

bém evoluiu positivamente graças ao impulso 

de novos contratos como o do Município de 

Palma de Maiorca e o do Município de Vélez-

-Málaga com 1200 e 500 utilizadores respeti-

vamente. No total, a Clece presta o serviço de 

teleassistência a mais de 5100 utilizadores.

108 600
idosos assistidos 

113
infantários geridos 
pela Clece

8845
crianças atendidas
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SERVIÇOS EDUCATIVOS 

Juntamente à gestão integral de infantários, a 

Clece oferece serviços educativos auxiliares e 

de acompanhamento no transporte escolar. Em 

2015 deu-se continuidade ao projeto de gestão 

integral de infantários dos 0 aos 3 anos com 

113 centros a que se juntou em 2015 o Infantá-

rio Azalea do Município de Pizarra em Málaga. 

O Programa Conciliamos em Castela e Leão 

e a gestão do Colégio Público de Educação 

Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe, em 

Madrid, com 120 alunos de necessidades edu-

cativas e assistenciais especiais, foram outros 

dos contratos destacados deste âmbito. 

Os nossos serviços. Casos de sucesso | 38



RESTAURAÇÃO SOCIAL

A divisão de restauração social, presente nos 

hospitais, clínicas, residências, casas de utiliza-

dores de assistência ao domicílio, infantários, 

escolas, universidades, empresas e institui-

ções, assume um volume de 17,4 milhões de 

serviços por ano graças à dedicação de mais 

de 1200 profissionais. Valores que englobam 

as novas adjudicações de 2015 como a do ser-

viço de refeições ao domicílio do Município de 

Málaga ou os contratos renovados para dois 

centros de menores da Fundação Canária da 

Juventude, IDEO.

+1200
profissionais em 
restauração social

17,4
milhões de serviços de 
restauração coletiva
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A Cidade Autónoma de Melilha adjudicou à 

Clece a gestão do serviço para a assistência a 

pessoas com deficiência intelectual do Centro 

Gámez Morón. A Clece assumiu a assistência 

individualizada dos utilizadores do centro, o cui-

dado e manutenção do edifício, a cobertura do 

serviço de transporte normal e especializado, os 

serviços de limpeza assim como a dotação do 

equipamento técnico e especializado. 

Graças à motivação dos 60 trabalhadores, o 

investimento realizado em infraestruturas e 

equipamento, e a execução de um plano de ação 

individualizado para os 46 utilizadores, foram 

conseguidos resultados significativos na melho-

ria do serviço, aumento de atividades e assistên-

cia individualizada. Concretamente, as atividades 

passaram de 40% para 95% em volume e diver-

sidade e as saídas semanais aumentaram de 

50% para 90%. Os programas e assistência indi-

vidualizada generalizaram-se passando de 30% 

para 80%. A Clece também atuou no âmbito da 

eficiência através de um plano de mudança de 

lâmpadas de baixo consumo que significou 25% 

de poupança energética. 

Centro Gámez Morón de assistência 
à deficiência em Melilha 

SERVIÇOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

DE ASSISTÊNCIA 
INDIVIDUALIZADA

DE POUPANÇA 
ENERGÉTICA

80% 25%
46 UTILIZADORES E 60 TRABALHADORES 
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Depois de dois anos de prestação de serviço 

para esta entidade, com um alto grau de quali-

dade e satisfação, a Clece renovou a gestão do 

centro de assistência para toxicodependências 

do Concelho de Vigo, CEDRO.

Com uma equipa multidisciplinar integrada 

por 19 profissionais, entre médicos, neuropsi-

cólogos, trabalhadores sociais e auxiliares de 

laboratório, a Clece demonstrou a sua capaci-

dade para prestar serviço a mais de 1200 utili-

zadores. Pessoas com problemas derivados do 

consumo de drogas às quais se proporcionam 

os recursos necessários para a sua integra-

ção. Além da gestão de 790 000 interven-

ções anuais, a Clece envolveu-se no projeto de 

investigação do Centro em estreita colabora-

ção com o Município de Vigo.

CEDRO, centro de assistência  
à toxicodependência de Vigo 

SERVIÇOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

790 000 INTERVENÇÕES POR ANO E 
COLABORAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO 

UTILIZADORES ATENDIDOS1200
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Centro residencial de pessoas 
sem teto em Barcelona 

Quando a Clece ficou adjudicatária em 2015 do 

Centro residencial de pessoas sem teto, assu-

miu o desafio de incorporar no mercado laboral 

o maior número possível de pessoas em situa-

ção de exclusão social. Com este propósito, 

estabeleceu colaboração com os departamen-

tos de inserção de diversas entidades sociais. 

Entre 2014 e 2015 colocou em marcha um pro-

grama de inclusão no qual participaram 250 

pessoas das quais 39 acederam ao mundo 

laboral, e 12 destas integraram-se dentro 

da Clece. 

SERVIÇOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO
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PARTICIPANTES DO 
PROGRAMA DE INSERÇÃO 250 TRABALHADORES DE INTEGRAÇÃO 

INCORPORADOS, 12 NA CLECE39 PESSOAS SEM 
TETO ACOLHIDAS 174
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O Município de Palma de Maiorca adjudicou 

à Clece o serviço de teleassistência na capital 

balear por um prazo de 4 anos e um valor esti-

mado de um milhão de euros. O serviço cobre 

as necessidades de 1200 utilizadores, especial-

mente pessoas idosas que vivem sozinhas ou 

pessoas com deficiência que, graças à teleas-

sistência podem solicitar ajuda no caso de 

emergência, a partir de casa, bastando ativar 

um botão. 

A Clece possui uma central operacional 24 

horas por dia, os 365 dias do ano e uma equipa 

de 10 profissionais integrada por um trabalha-

dor social responsável pela coordenação; um 

técnico informático e instalador de terminais 

e dois profissionais para os casos que necessi-

tam de deslocação ao domicílio.

Além disso, o serviço foi dotado de novas 

medidas de segurança para a custódia de cha-

ves dos utilizadores e de um veículo para inter-

venções imediatas.

Serviço de teleassistência  
em Palma de Maiorca 

UTILIZADORES

1200
HORAS

24
DIAS POR ANO

365
TRANSPORTE PARA INTERVENÇÕES IMEDIATAS

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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A Clece Care Services, CCS, filial do Grupo 

no Reino Unido, assumiu em 2015, o serviço 

de assistência ao domicílio dos condados de 

Gateshead e Durham, situados a noroeste de 

Inglaterra. No âmbito destes contratos, a CCS 

proporciona assistência pessoal e/ou domés-

tica ao domicílio a pessoas idosas ou pessoas 

com deficiência que o precisem. 

Com um serviço de 1379 horas semanais em 

Gateshead e de 225 horas semanais em Durham, 

ambas as adjudicações representam um impor-

tante marco já que permitem impulsionar a 

atividade do Grupo no Reino Unido, mercado 

estratégico para a Clece, através de uma área de 

grande potencial como a de cuidado a idosos.

Serviço de assistência ao domicílio de  
Durham e Gateshead no Reino Unido

PROFISSIONAIS UTILIZADORES

83 175
1604 HORAS DE SERVIÇO TOTAIS

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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Em março de 2015, a Clece Care Services, 

assumiu o serviço de assistência ao domicílio 

de Basingstoke e renovou o prestado em Sou-

thampton, ambas as cidades do condado bri-

tânico de Hampshire. Através destes contratos, 

a CCS ajuda os utilizadores, idosos ou pessoas 

com deficiência, a continuar a ser independen-

tes nas suas próprias casas, proporcionando-

-lhes suporte pessoal e doméstico. 

A adjudicação representa a consolidação 

da CCS como fornecedor preferencial para 

a administração do condado de Hampshire, 

como novo adjudicatário na zona de Basings-

toke e obtendo uma prorrogação na zona de 

Southampton, anteriormente operada.

Serviço de assistência ao domicílio 
de Hampshire no Reino Unido 

UTILIZADORESPROFISSIONAIS

544270
4851 HORAS DE SERVIÇO SEMANAIS

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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O Colegio de Huérfanos Ferroviarios em Madrid, 

CHF, confiou à Clece o trabalho de otimizar o 

património e serviços que a associação benefi-

cente presta aos seus mais de 19 000 associados, 

com especial atenção aos serviços dirigidos ao 

grupo de idosos. Após uma análise das necessi-

dades do CHF, a Clece colocou em marcha dis-

tintas ações, não apenas para melhorar, como 

também para aumentar a carteira de serviços e 

estender a sua cobertura a nível nacional. 

Entre estas ações, a Clece iniciou a presta-

ção dos serviços de assistência ao domicílio e 

teleassistência e reabriu em maio de 2015 a resi-

dência Pablo Neruda em Ciempozuelos, Madrid, 

propriedade do CHF, tendo desde então a ges-

tão integral da mesma. 

Paralelamente, foram acordadas condições 

especiais para os sócios do CHF nos 145 centros 

residenciais que a Clece gere a nível nacional. 

A colaboração é já uma realidade nas Comuni-

dades Autónomas de Castela e Leão, Madrid e 

Valência e prevê-se a sua progressiva extensão 

a todo o território espanhol. 

CHF, Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios em Madrid

PROGRESSIVA EXPANSÃO DESTES 
SERVIÇOS A NÍVEL NACIONAL

SÓCIOS NOS 
145 CENTROS 
RESIDENCIAIS19 000

SECTOR:

SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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A Clece consolidou-se em 2015 como um ope-

rador de referência no cuidado de idosos na 

província de Las Palmas graças a duas novas 

adjudicações: a gestão do Centro Residencial 

de pessoas idosas em situação de dependên-

cia Casillas del Ángel em Fuerteventura e da 

Residência Sociossanitária e Centro de Dia San 

Roque em Lanzarote. 

Nas ofertas apresentadas, a Clece apostou na 

incorporação de melhorias de um alto nível tec-

nológico e inovador para reforçar as terapias e 

a qualidade de vida dos utilizadores. Destaca-se 

a inclusão do robot humanoide “Nao”, um robot 

social destinado ao acompanhamento e entre-

tenimento dos residentes assim como à análise 

da sua interação e regras de comportamento. 

Trata-se do primeiro robot deste tipo usado no 

arquipélago canário. 

Além disso, foram incorporados novos sistemas 

de controlo e vigilância para garantir a segurança 

dos residentes sem restringir a sua liberdade de 

movimento dentro e fora das instalações. 

Residências para idosos 
em Las Palmas SECTOR:

SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS DE SEGURANÇA E DE CONTROLO DOS MOVIMENTOS 

RESIDENTES EM CASILLAS  
DE ÁNGEL E SAN ROQUE

ROBOT HUMANOIDE DISPONÍVEL 
NAS ILHAS CANÁRIAS103 1.°
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A Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

da Comunidade Valenciana adjudicou à Clece a 

gestão integral da Residência e Centro de Dia 

para Pessoas Idosas Dependentes de Tuéjar em 

Valência. Um contrato em que a Clece eviden-

ciou o lado mais humano da tecnologia, incor-

porando inovadoras soluções ao serviço dos 

profissionais e residentes. 

Entre os avanços tecnológicos implementados, 

destaca-se um sistema de identificação e con-

trolo da mobilidade do qual beneficiam os 86 

utilizadores da Residência e os 10 do Centro de 

Dia assim como os 36 trabalhadores encarre-

gados da sua assistência direta. 

Além disso, a Clece incorporou um software 

para a planificação e seguimento de todo o pro-

cesso de cuidado assistencial que cobre desde 

a valoração ao ingresso, revisões da valoração 

geriátrica integral, plano de assistência indivi-

dual, protocolos de assistência e registos de 

intervenção, entre outros aspetos.

Residência e Centro de Dia  
Tuéjar em Valência 

TRABALHADORES NA 
ASSISTÊNCIA DIRETA E SOFTWARE 
DE CUIDADO ASSISTENCIAL

UTILIZADORES COM O SISTEMA DE 
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO  
DA MOBILIDADE36 96

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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No prazo de 10 meses, a Clece realizou as obras 

de reforma e equipamento das instalações do 

Centro Residencial Nuestra Señora de Movera 

em Saragoça, construído em 1978 e depen-

dente do Instituto Aragonês dos Serviços 

Sociais, IASS. 

O projeto envolveu a reforma da cave, rés-do-

-chão e cinco dos 13 andares altos com um 

investimento de 2,5 milhões de euros. Tanto 

para a obra como para o equipamento foram 

utilizados os materiais que oferecem maior 

qualidade de vida aos residentes assim como 

a durabilidade necessária para obter uma pou-

pança na manutenção a longo prazo.

O renovado centro residencial abriu as suas 

portas no mês de abril com 85 lugares de resi-

dência alcançando a plena ocupação. Com uma 

equipa de 64 pessoas, o centro conta com uma 

ampla programação terapêutica e de ativida-

des dirigida ao bem-estar e envelhecimento 

ativo dos seus residentes.

Centro Residencial Nuestra Señora  
de Movera em Saragoça 

LUGARES DE  
RESIDÊNCIA

PROFISSIONAIS  
NA EQUIPA

85 64
REMODELAÇÃO E EQUIPAMENTO 

EM APENAS 10 MESES

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

SERVIÇOS PARA IDOSOS
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A revista profissional Escuela Infantil, do grupo 

editorial Siena, reconheceu o projeto educa-

tivo da Clece no âmbito dos Infantários com a 

entrega de cinco prémios na primeira edição 

do Prémio Escuela Infantil a experiências edu-

cativas realizadas nas salas de aula dos 0 aos 3 

e dos 3 aos 6 anos. Foram cinco os infantários 

da Clece que foram premiados pela colocação 

em marcha de projetos relevantes para crian-

ças dos 0 aos 3 anos dentro das categorias dos 

Sentidos e Psicomotricidade, Emoções, Convi-

vência e Conhecimento do Ambiente. No total, 

os Infantários geridos pela Clece apresentaram 

75 projetos dos quais 30 foram finalistas.

I Edição Prémio Escuela Infantil  
da editora Siena SECTOR:

EDUCATIVO

SERVIÇOS EDUCATIVOS
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CANDIDATURAS 
FINALISTAS30 PROJETOS 

APRESENTADOS75 INFANTÁRIOS 
PREMIADOS5
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A Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid adjudicou em 2015 à Clece a gestão do 

Serviço Assistencial do Colegio de Educación 

Especial, CPEE, Santiago Ramón y Cajal locali-

zado na localidade de Getafe, Madrid.

O serviço diário consiste na assistência básica, 

sanitária, funcional e terapêutica de um grupo 

de 120 alunos com necessidades educativas e 

assistenciais muito especiais. Para cobrir estas 

necessidades, a Clece apostou numa equipa 

jovem integrada por 25 profissionais muito pre-

parados e vinculados ao projeto. 

Colegio de Educación Especial  
Santiago Ramón y Cajal em Madrid

ALUNOS COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS

120
PROFISSIONAIS  
PREPARADOS  

NA EQUIPA

25
FOMENTO DO EMPREGO JOVEM

SECTOR:
EDUCATIVO

SERVIÇOS EDUCATIVOS

SERVIÇOS PARA AS PESSOAS  |  55



A Clece foi a adjudicatária em 2014 das refeições 

ao domicílio que o Município de Málaga faculta 

dos utilizadores dos Serviços Sociais municipais. 

O objetivo é proporcionar os 365 dias do ano 

bem-estar nutricional e físico a todas as pessoas 

que o necessitem, como idosos ou dependen-

tes, e contribuir deste modo para melhorar a sua 

qualidade de vida. 

A Clece assumiu um aumento no Serviço de 

Refeições de 20% durante os dois primeiros 

meses de gestão e prevê duplicar o número de 

utilizadores em 2016. 

Em 2015 foi colocada em marcha a campanha “A 
sua saúde está no que come, precisa de ajuda?” 

dirigida a detetar casos de subnutrição entre a 

população utilizadora do Serviço de Assistência 

ao Domicílio mediante um controlo nutricional 

que analisa 45 itens. Graças a este sistema, foram 

detetados 18% de utilizadores em estado de sub-

nutrição e 29% em risco de subnutrição, aos quais 

foi-lhes facultado o Serviço de Refeições como 

garantia de uma base nutricional adequada.

Serviço de refeições ao domicílio para 
os Serviços Sociais de Málaga 

UTILIZADORES NAS REFEIÇÕES

210 +20%
DETEÇÃO E SOLUÇÃO DE 52 CASOS 

DE SUBNUTRIÇÃO

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

RESTAURAÇÃO SOCIAL
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A Clece renovou o serviço de restauração para 

dois centros de menores dependentes da Fun-

dação Canária da Juventude, IDEO: o CEMJ 

Valle Tabares em Tenerife e o CIEMI La Mon-

tañeta na Gran Canaria. A renovação demonstra 

o grau de satisfação do cliente com o serviço 

prestado pela Clece desde o ano 2009. O alto 

grau de envolvimento da equipa e a adaptação 

às preferências dos utilizadores foram essen-

ciais para conseguir esta permanência. 

A Clece dispõe entre os dois centros de um 

quadro de nove pessoas, três das quais proce-

dem de grupos socialmente vulneráveis. Com 

cozinhas de 150 m2 de extensão, são servidas 

cinco refeições por dia a 150 pessoas, 95 em 

Tenerife e 55 na Gran Canaria. Graças à quali-

dade e à adaptação do serviço aos menores, 

conseguiu-se um alto nível de satisfação entre 

os utilizadores.

Restauração para a Fundação 
Canária da Juventude IDEO

UTILIZADORES

150
REFEIÇÕES POR DIA

5
M2 DE COZINHAS

150

SECTOR:
SOCIOSSANITÁRIO

RESTAURAÇÃO SOCIAL
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edifícios
SERVIÇOS PARA OS



SERVIÇOS PARA OS EDIFÍCIOS

Os serviços para edifícios prestados pela 
Clece asseguram o ótimo funcionamento 
de qualquer imóvel mediante a gestão, 
integrada ou em separado, da limpeza, 
manutenção, serviços energéticos, segurança, 
logística ou outros serviços auxiliares. 
Inovação, eficácia e especialização são as 
características diferenciais da Clece nos 
projetos desenvolvidos neste âmbito. 

Facility 
management

Serviços 
logísticos 

Serviços 
de limpeza

Serviços 
de segurança

Serviços de 
manutenção

Serviços de 
jardinagem 

Serviços 
energéticos

Serviços 
auxiliares 



LIMPEZA

A Limpeza continuou a ser uma das atividades 

mais relevantes da empresa. Mais de 25 anos 

de experiência, uma equipa de 34 604 pessoas 

e um alto grau de especialização, são valores 

diferenciais que fazem com que numerosas 

empresas e administrações confiem na Clece 

para projetos de limpeza do máximo nível. 

Em 2015 a Clece voltou a reforçar a sua pre-

sença no âmbito hospitalar com a adjudicação 

dos serviços de limpeza de vários hospitais e 

centros de saúde dependentes do Serviço de 

Saúde Canário e do Institut Catalá de la Salut. 

Pela sua especial singularidade, outro dos pro-

jetos mais relevantes foi o adjudicado pelo 

Património Nacional para a limpeza de diver-

sos conjuntos monumentais. Pela sua com-

plexidade e alcance, também cabe destacar o 

desafio assumido pela Clece para unificar os 

serviços de limpeza prestados em 6,4 milhões 

de m2 de superfície de diversas instalações 

militares do Ministério da Defesa.

34 604
profissionais de 
serviços de limpeza 
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FACILITY MANAGEMENT

No âmbito do Facility Management, o modelo 

de negócio passa pela contratação estratégica, 

total ou parcial, de serviços em que a Clece é 

especialista — limpeza, manutenção, logística, 

vigilância, serviços auxiliares, restauração, ges-

tão de resíduos, eficiência energética, serviços 

de jardinagem, etc. — coordenados por uma 

única unidade de gestão. A gestão integral dos 

edifícios da empresa energética Endesa é um 

dos projetos mais relevantes da Clece neste 

âmbito.

12,8% 
de crescimento na  
área de manutenção

25 anos
experiência acumulada na 
manutenção de edifícios 
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MANUTENÇÃO 

A divisão de Manutenção foi uma das que mais 

cresceu em 2015 com um aumento de 12,8%. 

Com uma equipa de 3043 profissionais e 25 

anos de experiência, a Clece trabalha para que 

as ações de manutenção prolonguem a vida 

útil dos edifícios e instalações para além do seu 

período de amortização, evitando a sua dete-

rioração e prolongando o valor do ativo. 

Um dos projetos referenciais é o da manuten-

ção integral da Cidade Financeira do Banco 

Santander, localizada na Boadilla del Monte, 

Madrid. Relativamente a novas contratações, 

a Clece adjudicou o serviço de manutenção 

para os edifícios do Departamento da Justiça 

de Lleida; do Departamento da Cultura de Bar-

celona e o serviço de manutenção integral e 

eficiência energética de FREMAP em Sevilha.
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SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Como Empresa de Serviços Energéticos (ESE), a 

Clece ajuda as organizações a melhorar a sua efi-

ciência e poupança energética, ao mesmo tempo 

que conforma espaços sustentáveis e confortá-

veis para as pessoas que trabalham ou passam 

por eles (escritórios, teatros, museus, centros edu-

cativos, hospitais, complexos desportivos, portos, 

centros comerciais, etc.) A Clece presta serviços 

de manutenção em 65 centros que somam uma 

superfície de mais de um milhão de m2, conse-

guindo uma poupança média de consumo de 19%. 

SERVIÇOS LOGÍSTICOS

Esta área permite às empresas externalizar a 

atividade logística na Clece graças ao forne-

cimento de recursos humanos e materiais. Do 

âmbito sanitário ao das centrais nucleares, os 

serviços logísticos da Clece adaptam-se aos 

sectores mais diversos. 

19% 
de poupança média de  
consumo nos edifícios 
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SEGURANÇA

Foi uma das áreas mais dinâmicas em 2015 

com a incorporação de uma Central Recetora 

de Alarmes, CRA. A aquisição permite à Clece 

oferecer soluções integrais mediante a com-

binação de pessoal de segurança e a última 

tecnologia no controlo de acessos, circuitos 

fechados de televisão ou alarmes anti-intrusão, 

ligados à Central e em comunicação perma-

nente com as forças e corpos de segurança. 

Relativamente a novos contratos, a Consellería 

de Sanitat em Valência adjudicou à Clece o seu 

serviço de segurança em diversas dependên-

cias de Castelló, Valência e Alicante.

SERVIÇOS DE JARDINAGEM 

Através da Talher, filial de serviços ambien-

tais, a Clece também oferece serviços de jar-

dinagem dirigidos a desenvolver, preservar e 

melhorar estes espaços verdes, independente-

mente da sua tipologia e localização. Trata-se 

de uma atividade na qual se abrange desde a 

conceção à conservação, aplicando sempre as 

técnicas mais avançadas para um uso ótimo 

dos recursos naturais, com um menor custo 

de manutenção. 
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SERVIÇOS AUXILIARES 

Por último, graças aos serviços auxiliares, a 

Clece cobre funções básicas para o funciona-

mento diário de qualquer empresa, tais como 

a receção, a portaria ou o controlo de acessos. 

Serviços auxiliares também como o de reco-

lha de carros, no centro do IKEA em Málaga 

desde 2011, graças à dedicação de uma equipa 

composta por 35 profissionais com diversidade 

funcional procedentes do seu Centro Especial 

de Empleo Integra. 

35 
profissionais no Ikea com 
diversidade funcional
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Em 2015 a Clece foi adjudicatária da gestão 

integral dos 218 edifícios do Grupo Endesa em 

Espanha por um período de 5 anos e um valor 

de 33,7 milhões de euros. Pela sua singularidade 

e dimensões é, provavelmente, um dos contra-

tos de Facility Services mais significativos no 

sector terciário espanhol. 

A Clece assume este desafio integrando a ges-

tão dos serviços dos diferentes edifícios, que 

somam uma superfície total de 270 000 m2, sob 

um modelo único e comum, baseado em três 

pilares fundamentais: inovação, melhoria contí-

nua e compromisso social.

O contrato inclui os serviços de manutenção 

das instalações elétricas, sistemas de climatiza-

ção e ventilação, combate a incêndios, canaliza-

ção, carpintaria, serralharia, telecomunicações, 

limpeza, jardinagem e gestão de espaços, entre 

outros. Para o seu desenvolvimento, a empresa 

conta com mais de 450 profissionais e mais de 

280 pessoas pertencentes a outras 50 empre-

sas colaboradoras.

Gestão integral dos edifícios  
da Endesa em Espanha

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
INDUSTRIAL
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270 000 EDIFÍCIOS EM TODO O 
TERRITÓRIO ESPANHOL

M2 DE  
SUPERFÍCIE 218 PROFISSIONAIS  

NA EQUIPA450
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Em 2014 a Clece obteve a adjudicação da ges-

tão integral de 65 edifícios públicos em sete 

Juntas Municipais de Distrito — Arganzuela, 

Chamartín, Chamberí, Barajas, Carabanchel, 

Ciudad Lineal e Hortaleza. Um contrato a que 

em 2015 se juntou a adjudicação da manu-

tenção integral das instalações do “Matadero 

Madrid”, espaço cultural de referência na capi-

tal com 32 000 m2, além da limpeza de outros 

oito centros na Junta Municipal de Carabanchel 

e de um no distrito de Chamartín.

Os serviços prestados nos edifícios das Juntas 

Municipais são levados a cabo por 188 profis-

sionais com diversidade funcional da Integra 

CEE, o Centro Especial de Emprego da Clece 

e 28 operários encarregados da limpeza. O 

contrato do Matadero conta com oito pro-

fissionais destinados de forma permanente 

no centro.

Matadero Madrid 

PROFISSIONAIS COM 
DIVERSIDADE FUNCIONAL

EDIFÍCIOS PÚBLICOS DE  
7 DISTRITOS MADRILENOS188 65

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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A Clece presta os serviços de limpeza à Univer-

sidade de Múrcia, UMU, desde o ano 2000 com 

excelentes resultados. Em 2015, o centro uni-

versitário mudou de Governo, o que implicou 

a substituição sistemática dos fornecedores à 

medida que os seus contratos iam terminando. 

Contudo, a Clece foi o único fornecedor que 

conseguiu ganhar a confiança da nova equipa 

do Governo e conseguiu uma prorrogação do 

seu contrato por mais um ano. Para isso, foram 

essenciais a ampla experiência e trajetória 

demonstradas pela empresa, a possibilidade 

de ampliação dos serviços de limpeza a novos 

edifícios e instalações da Universidade sem 

aumento de custos e a ótima gestão do serviço 

de limpeza oferecido.

Serviços de limpeza para a  
Universidade de Múrcia (UMU)

TRABALHADORES ANOS DE SERVIÇO

225 15
330 000 M2 DE SUPERFÍCIES INTERIORES  

E 1200 000 M2 DE EXTERIORES 

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
EDUCATIVO
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Desde 2011 a Clece presta serviços de limpeza 

em diferentes instalações militares dos três 

ramos das Forças Armadas — Terra, Ar e Água 

—, a Rede Nacional de Saúde Militar, IGESAN, 

o Estado-maior e o Órgão Central da Defesa. 

Instalações que abrangem 6,4 milhões de 

m2 de superfície e 598 centros militares para 

as quais a Clece conta com uma equipa de 

2523 empregados. 

Em 2015 assumiu o desafio de unificar os ser-

viços de limpeza estabelecendo sinergias entre 

todas as instalações militares para otimizar os 

recursos disponíveis na prestação do serviço. 

Graças à sua experiência, compromisso e agi-

lidade na gestão, foi possível unificar a presta-

ção do serviço gerando poupanças próximas 

dos 30% à Administração Central. 

Serviços de limpeza para  
o Ministério da Defesa 

CENTROS 
MILITARES

598
POUPANÇA À 

ADMINISTRAÇÃO

30%
2523 EMPREGADOS A NÍVEL NACIONAL 

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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O Conselho de Administração do Património 

Nacional confiou à Clece o serviço de limpeza 

dos edifícios, locais e dependências depen-

dentes do organismo. Um contrato de especial 

singularidade, tanto pela extensão dos ativos 

como pelo seu grande valor histórico-artístico. 

Entre os conjuntos monumentais, inclui o Palá-

cio Real de Madrid; a Quinta de San Ildefonso; 

La Almudaina de Palma de Maiorca; o Mosteiro 

de San Lorenzo de El Escorial; os Reais Sítios 

de El Pardo e Aranjuez; os Reais Alcáceres de 

Sevilha; o Mosteiro de Yuste; a Residência de 

la Mareta; o Vale dos Caídos e o Panteão dos 

Homens Ilustres. 

O projeto abrange zonas de uso residencial, 

museus, zonas privadas, exposições, espaços 

para convenções, jardins, escritórios, lojas, 

assim como a manutenção dos têxteis — tape-

tes e tapeçarias — e a limpeza de carruagens, 

prataria, louça e serviços de cristal. Além disso, 

a Clece colabora na preparação de eventos ins-

titucionais realizados nos Palácios. 

Dado o valor e singularidade do património a 

tratar, a Clece conta com a supervisão e asses-

soramento dos responsáveis de restauração 

e conservação do Património Nacional. Dessa 

forma, facultou formação específica na limpeza 

de elementos históricos à totalidade da equipa 

integrada por 165 profissionais. 

Serviços de limpeza  
para Património Nacional 

PROFISSIONAIS 
INTEGRAM A EQUIPA

CONJUNTOS MONUMENTAIS  
DE GRANDE VALOR HISTÓRICO165 11

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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Fábrica de produção  
do Grupo PSA em Vigo 

A Clece leva a cabo o serviço de limpeza inte-

gral da fábrica de produção que o construtor 

de automóveis francês Grupo PSA tem em 

Vigo, Pontevedra. Trata-se de uma das maiores 

fábricas de automóveis do território espanhol, 

com uma superfície de mais de 663 000 m2, 

6000 trabalhadores e uma produção média de 

400 000 veículos por ano. 

Uma equipa de 330 operários encarrega-se 

de levar a cabo o serviço de limpeza técnica e 

geral de todas as instalações da fábrica assim 

como da gestão logística de contentores e for-

necimento da cadeia de montagem. Para a oti-

mização dos recursos, a Clece dotou o serviço 

da máxima flexibilidade ajustando-o aos níveis 

de produção da fábrica que podem variar em 

semanas e inclusive dias. 

O contrato foi adjudicado pela primeira vez em 

2014 por um período de 15 meses. Em 2015, o 

Grupo PSA renovou a sua confiança na Clece 

para a prestação deste serviço por um período 

de 45 meses. 

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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VEÍCULOS 
EM 2015

M2 DE 
SUPERFÍCIE

EMPREGADOS 
NA EQUIPA406 000 663 000 330
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A Clece renovou a confiança do Governo Basco 

em 2015 com a nova adjudicação da limpeza da 

sua sede central, após dois anos e meio a reali-

zar este serviço. As instalações são comporta-

das por vários edifícios e uma superfície total 

de 115 638 m2. A reorganização da equipa, inte-

grada por 40 trabalhadores, à qual se incorpo-

raram novos comandos intermédios conseguiu 

otimizar o serviço assim como os efeitos muito 

positivos na motivação dos empregados. 

Serviços de limpeza para  
a Sede do Governo Basco 

TRABALHADORES

DE SERVIÇO

40

+2 anos

115 638
M2 DE SUPERFÍCIE A GERIR

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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A experiência e inovação da Clece na lim-

peza e higiene hospitalares traduziram-se 

em 2015 em relevantes contratos com a 

administração sanitária. Nas Ilhas Canárias, 

a Clece renovou o serviço de limpeza com 

os três principais complexos hospitalares do 

Arquipélago: o Hospital Universitário de Gran 

Canaria Doctor Negrín, o Complexo Hospi-

talar Universitário Insular Materno Infantil e 

o Hospital Universitário Nuestra Señora de 

La Candelaria.

Além disso foi adjudicatária do serviço de 

limpeza da Gerência dos Serviços Sanitários 

e a Área da Saúde do Hospital de El Hierro 

e as Dependências Administrativas do Ser-

viço Canário da Saúde em Las Palmas de 

Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife e as 

Direções de Área. No total, nas Ilhas Canárias 

foi obtido um contrato no âmbito da limpeza 

com uma duração de três anos e a possibili-

dade de prorrogação por outros três. 

Assim na Catalunha, através da sua filial Mul-

tiserveis Ndavant, adjudicou-se 85% do con-

curso público do Institut Català de la Salut para 

o serviço de limpeza dos Centros de Cuidados 

de Saúde Primários e Centro Corporativo. Divi-

dido em 23 lotes para dar cobertura a todo o 

território, a empresa ganhou 18 lotes do con-

trato, o que representa o contrato de maior 

envergadura conseguido até ao momento na 

região, por uma duração de 2 anos e a possibi-

lidade de prorrogação por outros dois. 

Serviço Canário da Saúde  
e Institut Catalá de la Salut

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
HOSPITALAR

DOS CENTROS 
DE CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS 
DA CATALUNHA 

COMPLEXOS DE 
REFERÊNCIA  

NAS ILHAS 
CANÁRIAS 

65%3
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Em maio de 2015, a Clece adjudicou a ges-

tão do serviço de limpeza de um dos maio-

res centros comerciais de Málaga: o Centro 

Comercial Larios. 

Com mais de 10 milhões de visitantes por ano, 

a Clece ofereceu uma proposta ambiciosa 

que unia a mecanização de parte do serviço 

de limpeza e a valorização do projeto social 

da Clece. Nesta linha, investiu em maquinaria 

altamente eficiente e respeitosa com o meio 

ambiente e propôs um quadro de profissio-

nais onde quase 40% são trabalhadores com 

diversidade funcional procedentes do seu 

Centro Especial de Empleo, Integra CEE.

Como resultado, a Clece colocou em marcha 

um serviço de limpeza diferencial que repre-

senta um salto qualitativo, unindo a responsa-

bilidade social e ambiental com uma atitude 

inovadora e proativa.

Serviços de limpeza para o  
Centro Comercial Larios em Málaga

COM DIVERSIDADE 
FUNCIONAL

40%
DE MAQUINARIA 

RENOVADA

100%
+10 MILHÕES DE VISITANTES POR ANO

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
CENTROS DE LAZER E 
ESPAÇOS DESPORTIVOS
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Em junho de 2015 a Clece ganhou o serviço de 

limpeza das três fábricas industriais da empresa 

portuguesa Continental Mabor — Indústria de 

PNEUS S.A. — duas fábricas em Lousado e uma 

fábrica em Palmela. Esta empresa, fabricante 

de pneus, precisava de soluções rápidas e defi-

nitivas já que vinha a arrastar diversos conflitos 

laborais como convocatórias de greves e mani-

festações dos trabalhadores, que incidiam nos 

resultados do negócio.

A Clece trabalhou de forma ágil e coordenada 

estabelecendo diálogo com os trabalhadores 

e sindicatos e conseguindo mediante a ges-

tão dos Recursos Humanos a estabilidade da 

equipa. Selecionou uma equipa de encarrega-

dos com experiência e capacidades necessárias 

para levar a cabo a planificação e implemen-

tação das ações de melhoria dos serviços e 

ficou encarregue da formação e seleção, con-

seguindo oferecer um serviço de grande quali-

dade à empresa.

Continental Mabor, Indústria  
de PNEUS S.A. em Portugal 

TRABALHADORES 
NO QUADRO

FÁBRICAS 
INDUSTRIAIS

153 3
M2 DE SUPERFÍCIES 

A GERIR 

267 000

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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Desde há mais de 15 anos a Clece gere os ser-

viços de limpeza, resíduos e lavandaria do Hos-

pital Universitário Vall d’Hebron em Barcelona, 

o maior complexo hospitalar da Catalunha e 

um dos mais prestigiados em Espanha. Com 

três grandes áreas — Geral, Materno Infan-

til e Traumatologia —, tem uma superfície de 

mais de 150 000 m2 e 1300 camas. Caracte-

rísticas que exigem a maior excelência em 

desinfeção hospitalar. 

Em 2015 a Clece incorporou um dos últimos 

avanços em higiene e desinfeção hospitalar: o 

sistema Xenex, um robot gerador de radiação 

ultravioleta tipo C, 100% respeitoso com ele. 

Esta tecnologia é capaz de eliminar com uma 

eficácia de 99,99% a maioria dos microrganis-

mos patogénicos em condições de laboratório. 

De facto, foi usado com sucesso nos Estados 

Unidos para combater o vírus do Ébola, e 

presta o seu serviço no Tratamento Preventivo 

de Infeções Nosocomiais em mais de 350 Hos-

pitais americanos. 

Robot Xenex no Hospital Vall 
d’Hebron em Barcelona 

SERVIÇOS DE LIMPEZA
SECTOR:
HOSPITALAR
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EM EFICÁCIA DE DESINFEÇÃO M2 DE SUPERFÍCIE HOSPITALAR

99,99%150 000
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Em 2015 a Clece renovou o contrato de manu-

tenção integral da Cidade Financeira do Banco 

Santander, em Boadilla del Monte, Madrid. Com 

o novo contrato, até 2019, serão cumpridos 15 

anos de serviço ininterrupto num dos conjun-

tos imobiliários mais importantes de Espanha, 

tanto pelas dimensões, com uma superfície 

aproximada de 250 hectares, como pela com-

plexidade e criticidade das suas instalações. 

O projeto inclui, entre outros, a manutenção 

dos Centros de Processos de Dados, de 9000 

m2 de superfície, com uma potência elétrica 

de 8000 quilowatts. Para o seu desenvolvi-

mento conta com uma equipa multidisciplinar 

de mais de 115 pessoas, desde engenheiros, 

técnicos de manutenção, técnicos backoffice 

a especialistas em cabeamento estruturado 

e microinformática.

Cidade Financeira  
do Banco Santander

HECTARES DE 
SUPERFÍCIE

250
PROFISSIONAIS 

NO QUADRO

115
9000 M2 TOTAIS DE CENTROS DE DADOS

MANUTENÇÃO
SECTOR:
FINANCEIRO
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Em julho de 2015 a Clece conseguiu a adjudi-

cação de sete dos 18 lotes em que se dividia o 

concurso para a vigilância e manutenção dos 

sistemas da Consellería de Sanitat em Valên-

cia. Concretamente, foi adjudicado um serviço 

de segurança na província de Castelló, quatro 

na província de Valência e dois na província 

de Alicante.

A oferta da Clece caracterizou-se pela persona-

lização e competitividade, tanto para o serviço 

de vigilância presencial como para o serviço de 

manutenção de sistemas. O contrato inclui 313 

000 horas anuais de serviço de vigilância esti-

mado, além da gestão e coordenação de 400 

câmaras de videovigilância, 340 detetores e 92 

centrais de alarme.

Consellería de Sanitat  
da Generalitat Valenciana

CÂMARAS DE 
VIDEOVIGILÂNCIA

400
CENTRAIS DE 

ALARME

92
313 000 HORAS ANUAIS DE VIGILÂNCIA

SEGURANÇA
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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A Clece adquiriu uma Central Recetora de Alar-

mes que possui a certificação do Ministério do 

Interior a partir de onde pode gerir diretamente 

os sistemas de segurança instalados, as liga-

ções e dar aos clientes um serviço integrado 

de segurança.

Além disso, a partir de agosto de 2015 ampliou 

as suas atividades no âmbito da Segurança 

para dar serviços de exploração de centrais 

para a ligação, receção, verificação e, em caso 

disso, resposta e transmissão dos sinais de 

alarme, assim como a monitorização de sinais 

de dispositivos auxiliares para a segurança 

de pessoas, de bens móveis ou imóveis ou de 

cumprimento de medidas impostas, e a comu-

nicação às forças e organismos de Segurança 

competentes nestes casos.

Como resultado, a Clece oferece aos seus clien-

tes um serviço integrado de segurança física 

e eletrónica que lhes assegura uma vigilância 

completa das suas instalações.

Gestão da Central  
Recetora de Alarmes SEGURANÇA
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PROFISSIONAIS  
NA EQUIPA 817 SERVIÇO INTEGRADO DE SEGURANÇA 

FÍSICA E ELETRÓNICA
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A Clece presta serviços auxiliares, como o de 

recolha de carros, no centro do IKEA em Málaga 

desde 2011, graças à dedicação de uma equipa 

composta por 35 profissionais com diversidade 

funcional procedentes do seu Centro Especial 

de Empleo, Integra. Para evitar esforços exces-

sivos por parte do quadro de pessoal e aumen-

tar a sustentabilidade, a Clece mecanizou este 

serviço utilizando uma máquina de recolha de 

carros com certificado ECO. O resultado: maior 

organização, flexibilidade e agilidade. 

O bom trabalho desempenhado fez com que o 

IKEA externalizasse os novos serviços na Clece 

como a seleção e entrega de material, o arma-

zenamento ou a classificação dentro da loja. 

Em 2015 também se ultrapassou com sucesso a 

auditoria do código de conduta IWAY do IKEA. 

Serviços auxiliares para  
o centro IKEA em Málaga

ANOS DE 
SERVIÇO

4
M2 DE SUPERFÍCIE 
GERIDA

20 000

SERVIÇOS AUXILIARES
SECTOR:
CENTROS DE LAZER E 
ESPAÇOS DESPORTIVOS
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a cidade
SERVIÇOS PARA

E SEU AMBIENTE



SERVIÇOS PARA A CIDADE E SEU AMBIENTE 

Assumindo o desafio da crescente sensibilidade 
cidadã pelas questões ambientais, a Clece 
cuida tanto dos espaços naturais como 
dos espaços urbanos através de diferentes 
serviços dirigidos à Cidade e seu Ambiente. 
Um âmbito de atuação amplo que exige a 
diversificação de ações em serviços ambientais 
— operados com a marca Talher —, serviços 
aeroportuários; iluminação pública e serviços 
de limpeza rodoviária e gestão de resíduos. 

Serviço de 
gestão RSU

Serviços 
ambientais

Iluminação 
pública

Serviços 
aeroportuários



SERVIÇOS AMBIENTAIS

A Clece, através da sua filial especializada 

em Serviços Ambientais, Talher, encarrega-

-se da preservação, cuidado e restauração 

do ambiente mediante uma equipa de 1442 

empregados e ações que envolvem o trata-

mento de cerca de 4000 hectares de espaços 

naturais. Um trabalho que também se transfere 

para a consciencialização nos valores ecológi-

cos e sustentáveis mediante projetos de edu-

cação e sensibilização ambiental. 

Sobre o terreno, um dos projetos mais desta-

cados de 2015 foi a adjudicação do serviço de 

conservação e manutenção do espaço natural 

Reserva Biológica de Doñana. Na educação 

ambiental, a Talher levou a cabo a organização 

das atividades ambientais da Semana Europeia 

da Mobilidade em Madrid; e foi encarregada da 

educação ambiental do Município de Barce-

lona e do serviço de atendimento, gestão, dina-

mização e realização de atividades do espaço 

lúdico ambiental para famílias do Parque 

da Ciutadella.

4000 
hectares tratados  
de espaços naturais
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SERVIÇO DE GESTÃO DE RSU

A Talher assume também dentro da sua ativi-

dade os serviços de gestão de RSU (recolha 

de resíduos urbanos), dirigida a gerir os servi-

ços de limpeza municipal e recolha de resíduos 

domiciliares para municípios e associações de 

municípios. Âmbito em que ganhou em 2015 a 

adjudicação do serviço de limpeza e marinha-

ria do Porto de Melilha.

272 000  
cidadãos com serviço  
de iluminação pública

70% 
de poupança média anual  
na gestão da iluminação
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Com a iluminação como um elemento essen-

cial das nossas cidades, a Clece continuou em 

2015 a sua penetração na gestão da iluminação 

pública, trabalhando e contribuindo para uma 

iluminação mais eficiente e sustentável em 

qualquer cidade. Já são 25 599 luminárias as 

que dão serviço a mais de 272 000 cidadãos, 

conseguindo uma poupança média anual supe-

rior a cinco milhões de quilowatts. 
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SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS 

Para completar os serviços para a cidade e 

o ambiente, a Clece conta com uma divisão 

de serviços aeroportuários. Através da Clece 

e das suas filiais especializadas Clever Han-

dling Services e Multiservicios Aeroportuarios 

(MA) está presente em 37 aeroportos — Espa-

nha, Portugal e Reino Unido — e tem mais 

de 30 anos de experiência e uma equipa de 

2553 profissionais. 

Entre os principais contratos desta área, em 

2015 destacou-se o serviço de assistência a 

pessoas com mobilidade reduzida, PMRs, do 

aeroporto de Luton no Reino Unido, que repre-

senta o segundo deste tipo no Reino Unido 

após conseguir em 2014 o do aeroporto de Bel-

fast, na Irlanda do Norte. No âmbito privado, 

a Clece assumiu a limpeza de aviões da linha 

aérea Vueling em 12 aeroportos espanhóis e o 

do agente de Handling Aviapartner, que esco-

lheu a Clece como partner no início das suas 

operações em Espanha. 

2553  
profissionais no 
quadro de pessoal

37  
aeroportos com  
presença da Clece
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Em 2015 a Talher consolidou-se como uma 

empresa de referência na prevenção e extin-

ção de incêndios florestais em Castela e Leão, 

graças às equipas helitransportadas (ELIF). A 

Talher durante mais de oito anos através de 17 

equipas repartidas entre as províncias de Leão, 

Salamanca e Zamora, combateu os incêndios 

florestais realizando ações dirigidas à preven-

ção e extinção de incêndios.

Entre as tarefas levadas a cabo pela Talher para 

a prevenção de incêndios florestais está a poda, 

a limpeza, os caminhos corta-fogos, as quei-

mas controladas e os trabalhos de melhoria e 

acondicionamento de infraestruturas. Concre-

tamente em 2015, a Talher geriu três equipas 

contando com nove técnicos especialistas nos 

trabalhos de extinção e 63 peões. 

Combate a Incêndios Florestais 
ELIF em Castela e Leão

INCÊNDIOS 
EXTINTOS

+300
PROFISSIONAIS 
ESPECIALISTAS

72

PRÉMIO "BATEFUEGOS DE ORO" PARA 
O MELHOR TRABALHO DE EXTINÇÃO 

PARA ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

AMBIENTAIS
SECTOR:
ADMINISTRAÇÃO
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A Clece Care Services, CCS, filial do Grupo 

Clece no Reino Unido, foi adjudicatária do Ser-

viço de Pessoas com Mobilidade Reduzida, 

PMR´s, do aeroporto de Luton por um período 

de 5 anos. A adjudicação implica prestar este 

serviço no quinto aeroporto em volume de 

passageiros do Reino Unido, atendendo pes-

soas com mobilidade reduzida durante a saída 

ou em trânsito e ligações. A CCS acompanha 

o utilizador desde a sua recolha no ponto de 

encontro, no check-in e controlo de segurança, 

até ao seu embarque.

Com 85 profissionais no quadro e uma média 

anual de mais de 75 000 assistências, trata-se 

do segundo contrato para a prestação deste 

serviço no Reino Unido. Em 2014, este mesmo 

serviço foi adjudicado no aeroporto de Belfast 

City, na Irlanda do Norte.

Serviço para Pessoas com Mobilidade 
Reduzida no aeroporto de Luton

ASSISTÊNCIAS POR ANO

75 000 

AEROPORTUÁRIOS
SECTOR:
AEROPORTUÁRIO

SERVIÇOS PARA A CIDADE E SEU AMBIENTE  |  99



Em setembro de 2015 a Clece ganhou a adju-

dicação do contrato de serviço de limpeza de 

aviões da Vueling. Este novo contrato com uma 

ampla cobertura geográfica, compreende os 

aeroportos de Málaga, Alicante, Bilbau, Ibiza, 

Gran Canaria, Oviedo, Maiorca, Sevilha, Valên-

cia, Santiago, Tenerife Sul e Tenerife Norte. 

A Clece apresentou uma oferta unificada para 

toda a rede de aeroportos onde a empresa 

opera, com um total de 56 profissionais que 

realizarão uma média anual de 15 000 opera-

ções de limpeza.

Serviço de limpeza  
de aviões para Vueling 

OPERAÇÕES DE 
LIMPEZA POR ANO

AEROPORTOS 
ESPANHÓIS

15 000

12

AEROPORTUÁRIOS
SECTOR:
AEROPORTUÁRIO
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A Aviapartner é um novo agente de handling 

que começou a operar em Espanha em 2015 

confiando na Clece para a prestação do serviço 

de limpeza de aviões durante 5 anos. Para con-

seguir a adjudicação a Clece propôs um plano 

de reestruturação do serviço à medida. 

O contrato compreende os aeroportos de 

Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sul. Para 

enfrentar este novo serviço destinou-se uma 

equipa de 40 profissionais que realizará uma 

média anual de 5500 operações de limpeza. 

Serviço de limpeza  
de aviões Aviapartner

OPERAÇÕES DE 
LIMPEZA POR ANO 

5500 
PROFISSIONAIS 

NO QUADRO

40
AEROPORTOS DE FUERTEVENTURA, 

LANZAROTE E TENERIFE SUL 

AEROPORTUÁRIOS
SECTOR:
AEROPORTUÁRIO

SERVIÇOS PARA A CIDADE E SEU AMBIENTE  |  101





2034 
profissionais  
em Portugal

5
zonas territoriais 

em Espanha

4
contratos assinados 

no Reino Unido



Internacional
PRESENÇA



PRESENÇA INTERNACIONAL  

ESPANHA,  PORTUGAL E REINO UNIDO

Consolidado em Espanha como  
um operador de referência na 
prestação de serviços, a Clece 
olha para o exterior onde tem 
presença em Portugal e no 
Reino Unido, mercados 
estratégicos para a expansão 
internacional da empresa. 

PORTUGAL

A Clece está presente em Portugal com sede 

central em Lisboa. Com uma equipa de 2034 

profissionais, as duas linhas de negócio de 

maior alcance no mercado luso são as de 

limpeza e manutenção de instalações. Gran-

des empresas locais e internacionais como o 

IKEA, a cadeia de centros comerciais The Style 

Outlets, o grupo automobilístico Faurecia ou a 

EDP Valor fazem parte da carteira de clientes 

da Clece em Portugal. A esta carteira juntaram-

-se em 2015, o Centro Cultural de Belém e uma 

das principais indústrias do país, Indústrias de 

Pneus S.A.

REINO UNIDO

A Clece está presente no Reino Unido através 

da Clece Care Services (CCS), All Care e Heath 

Lodge. Em apenas dois anos de operações, a 

empresa conseguiu importantes contratos que 

cimentam as boas perspetivas de expansão no 

mercado britânico. Em 2015, a CCS adjudicou 

o serviço de Assistência ao Domicílio para as 

cidades britânicas de Durham, Gateshead e 

Hampshire. Os Serviços Aeroportuários são 

outra das linhas que permitiram a Clece abrir 

caminho no Reino Unido, onde já está presente 

nos aeroportos de Belfast e Luton gerindo os 

serviços prestados a passageiros com mobili-

dade reduzida, PMRs. 
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ESPANHA 

A Clece está presente em todo o território 

espanhol, aproximando os seus serviços a 

todos os níveis da administração e às empresas 

privadas. O Grupo está organizado em torno 

de cinco zonas territoriais e conta com dele-

gações nas principais cidades espanholas. Em 

Espanha, 70 318 profissionais prestam diferen-

tes tipos de serviços englobados em três áreas 

de atividade: serviços para as pessoas, servi-

ços para os edifícios e serviços para a cidade e 

seu ambiente. 

Cinco zonas territoriais e dele-
gações nas principais cidades 
espanholas.

CLECE EM ESPANHA

NORDESTE

LEVANTE

NOROESTE

CENTRO

CANÁRIAS

SUL
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100%
das empresas 

certificadas em qualidade

12 500
análises de controlo 

alimentar anuais

+280
dias por ano em 

auditorias internas



Comprometidos
COM A EXCELÊNCIA



Para garantir a qualidade dos seus serviços, a 

Clece aposta em três princípios básicos: cum-

prir as expetativas e requisitos dos clientes; 

um rigoroso cumprimento da legislação, e a 

melhoria contínua dos processos e indicadores 

de gestão. 

Estes princípios apresentam-se na realidade 

diária com mais de 200 dias por ano em audi-

torias externas e mais de 280 dias por ano em 

auditorias internas. Além de cerca de 12 500 

análises de controlo alimentar e 1170 audito-

rias higiénicas sanitárias por ano. Um exaustivo 

seguimento em que participa uma equipa de 

31 técnicos superiores e 17 técnicos em matéria 

de segurança alimentar, dietética e nutrição. 

Como resultado, 100% das empresas do Grupo 

estão certificadas em qualidade e, o mais 

importante, isto traduz-se num alto grau de 

satisfação dos clientes. Mais de 430 avaliaram 

a Clece acima de 8 sobre 10. 

Qualidade
COMPROMETIDOS  

COM A EXCELÊNCIA

O compromisso com a excelência 
da Clece assenta as suas bases 
na sua aposta na qualidade, meio 
ambiente, inovação tecnológica 
e segurança da informação. 
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Entre as certificações de 2015, destacam-se as 

obtidas para o desenvolvimento de atividades 

e projetos específicos tanto a nível nacional 

como internacional. É o caso das certificações 

para o desenvolvimento da atividade de assis-

tência a passageiros com mobilidade reduzida, 

PMRs, no aeroporto de Belfast; e para o projeto 

de limpeza e marinharia do Porto de Melilha. 

Também o serviço de restauração do Hospital 

de Majadahonda foi certificado com base na 

norma ISO 22000 de Segurança Alimentar. 

Dentro do compromisso da Clece com o cui-

dado com o meio ambiente e o desenvol-

vimento sustentável, 90% das empresas do 

Grupo têm a certificação ISO 14001.

Entre os principais marcos de 2015 em maté-

ria ambiental, cabe destacar as certificações 

obtidas pela Talher para a gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos, RSU, e para o serviço de Ges-

tão de Pontos de Informação Turística levado a 

cabo em Saragoça. 

No que se refere a ações de eficiência energé-

tica, graças à implementação de caldeiras de 

biomassa em substituição do gasóleo nos seis 

centros residenciais de Castela e Leão evitou-

-se a emissão de 821 toneladas de CO2. Uma 

redução do impacto ambiental que se transfere 

para qualquer um dos projetos energéticos 

geridos pela Clece. Entre eles, os contratados 

em 2015 para os Edifícios de Multiusos de Tene-

rife e o Hospital FREMAP de Sevilha.

Meio Ambiente
DE VALORAÇÃO MÉDIA  

ENTRE MAIS DE 430 CLIENTES

8 sobre 10
DAS EMPRESAS DO GRUPO TÊM 

A CERTIFICAÇÃO ISO 14001.

90%

Comprometidos com a excelência | 110



A aposta na inovação tecnológica encontra um 

dos seus melhores expoentes no projeto de 

desinfeção hospitalar Xenex. Em 2015, a Clece 

importou de forma exclusiva para Espanha e 

Portugal este sistema pioneiro para a desinfe-

ção no âmbito sanitário. Dois sistemas Xenex 

foram implementados com excelentes resulta-

dos nos hospitais Vall d’Hebron de Barcelona 

e La Fe de Valência. Um terceiro foi destinado 

a ensaios e testes de verificação técnico-cien-

tíficas no Centro Nacional de Biotecnologia, 

CNB, do Conselho Superior de Investigações 

Científicas, CSIC.

Em 2015 também se implementou o programa 

Asisto em vários centros onde a Clece presta 

serviços e já mais de 770 auxiliares o utilizam. 

Por outro lado, a Clece patenteou o sistema 

de controlo de presença através da tecnologia 

NFC (Near Field Communication), sistema de 

comunicação sem fios de curto alcance. 

A Clece estende a inovação a todas as suas ati-

vidades como demonstram alguns dos projetos 

em fase de desenvolvimento. Entre eles, o con-

trolo de rotas escolares com tecnologia NFC; 

a implementação da robótica nos tratamentos 

sociossanitários; a incorporação de um software 

de atendimento assistencial nas residências; ou 

a telegestão da rega para o mercado verde. 

SISTEMA EXCLUSIVO E PIONEIRO  
DE DESINFEÇÃO SANITÁRIA

Xenex
Inovação
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Para uma proteção eficaz da informação 

empresarial, tanto própria como dos clientes, 

a Clece conta com um sistema de gestão de 

segurança para velar pela integridade, con-

fidencialidade e disponibilidade de todos os 

ativos de informação da empresa. 

Neste âmbito, a Clece, a Clece Seguridad, a 

Integra CEE e Logística foram certificadas 

sob a nova versão da norma ISO 27001.

Objetivos 2016

Em linha com a melhoria contínua, os 

desafios estabelecidos para continuar a 

trabalhar nestas áreas são: 

• Atualizar os sistemas de gestão com 

os requisitos das novas normas ISO 

9001 e 14001 editadas em 2015. 

• Implementar um software 

para a identificação, avalia-

ção e seguimento de riscos.

• Certificar a Clece Portugal pelas 

normas ISO 9001 e 14001.

• Ampliar o alcance dos certifi-

cados da Clece Seguridad, com 

os novos serviços da Central 

Recetora de Alarmes, CRA.

• Ampliar a certificação ISO 9001 e 

14001 na Clece Care Services, CCS, 

para a atividade de assistência de 

pessoas com mobilidade reduzida, 

PMRs, no aeroporto de Luton.

Segurança da Informação

PARA A CLECE, A CLECE SEGURIDAD, 
LOGÍSTICA E INTEGRA CEE

ISO 27001
Certificação
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SERVIÇOS INTEGRAIS

Limpeza

Manutenção integral imóveis/instalações

PMR

Logística

Teatros do Canal

Limpeza Hospitalar

SERVIÇOS EDUCATIVOS

Infantários

Serviços educativos auxiliares

SERVIÇOS SOCIAIS

Assistência ao domicílio (SAD)

Residências

Centros de dia

Centros de menores

Teleassistência

Residência Las Viñas (Madrigueras, Albacete)

Residência Santa María de Benquerencia 

(Toledo) CADIG Santa María de Benquerencia

Residência Núñez de Balboa (Albacete)

RESTAURAÇÃO

Hospital Arnau de Vilanova (Lérida)

Restauração 

Hospital Universitário Puerta de Hierro (Madrid)
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INTEGRA

Centro especial de empleo

Andaluzia 

Centro especial de empleo Catalunha 

Valência 

Certificação AENOR Centros Especiais 

de Emprego RP-CSG-028 

Integra

TALHER

Várias atividades

Áreas de jogo (Cáceres e Málaga)

EMAS (zonas verdes Cáceres e Córdoba)

Pegada de Carbono

MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS

Limpeza de instalações e interiores de aviões

Gestão PMR

Gestão Salas VIP

Gestão FBO 

LIREBA SERVEIS INTEGRATS

LAFUENTE SERVEIS INTEGRALS

LIMPEZAS DEYSE

NET BRILL

NDAVANT

INFANTÁRIOS CAVALL  
DE CARTRÓ (CATALUNHA)

UTE ESCOLAS PÍAS

CLECE CARE SERVICES LTD

UTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 
CLECE/VALORIZA
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6
empresas de serviços 

aeroportuários

7
empresas de 

multisserviços

2
Centros Especiais 

de Emprego



Estrutura
DO GRUPO CLECE



ESTRUTURA DO GRUPO  

A MARCA CLECE E SUAS FIL IAIS

O Grupo Clece integra no seu modelo 
de negócio diversas empresas através 
das quais opera em áreas específicas 
de atividade ou em determinadas 
regiões geográficas, oferecendo 
assim um serviço à medida tanto 
através da própria marca Clece 
como através das suas filiais.

CLECE SERVICIOS  
AEROPORTUARIOS

CLEVER HANDLING SERVICES

GAMA FUELLING SERVICES

FBO MADRID

MA MULTISERVICIOS 
AEROPORTUARIOS

SHERPA MALETEROS/PORTERS

AEROPORTUÁRIO
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EDUCAÇÃO

CAVALL DE CARTRÓ 

CLECE SERVICIOS 
EDUCATIVOS

TALHER

SEGURANÇA

CLECE SEGURIDAD

SERVIÇOS 

AMBIENTAIS

CENTRO ESPECIAL 

DE EMPREGO

CISBA  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

GRUPO INTEGRA  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

LIMPEZA

LAFUENTE SERVEIS 
INTEGRALS

MULTISSERVIÇOS

CLECE

DEYSE NETEGES 
MANTENIMENT

LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS

LIRECAN 

NET-BRILL

NDAVANT  
MULTISERVEIS

ZAINTZEN

INTERNACIONAL

ALL CARE

CLECE CARE 
SERVICES

HEATH LODGE
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GRUPO CLECE

Cada vez mais presentes 
na vida de mais pessoas




