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Num ambiente económico que continua a ser complexo, 
conseguimos manter um bom desempenho global nestes 
últimos anos, tomando as medidas necessárias para nos 
consolidarmos, assegurando simultaneamente um aumento 
significativo do nosso volume de negócios. 

Conseguimos adaptar-nos e inovar para responder às 
expectativas de uma sociedade que está a sofrer profundas 
mudanças e para responder às preocupações das comunidades, 
das empresas e dos cidadãos que pedem um modelo de 
desenvolvimento do território mais seguro e mais respeitador do 
ambiente.

No interior do Grupo Legendre, não estamos a viver estas 
convulsões como uma restrição, mas como uma oportunidade. 
A de ser um ator principal da transformação urbana. Mais do 
que palavras, estamos a trabalhar hoje para construir a cidade de 
amanhã de forma responsável. Mais do que um efeito da moda, 
agimos para criar edifícios do futuro e soluções duradouras.

Com base numa visão a longo prazo dos nossos negócios e 
nos valores que temos mantido nos últimos 70 anos, estamos 
a expandir as nossas atividades, pondo as nossas experiências 
ao serviço dos nossos clientes  para melhorar o conforto dos 
utilizadores e habitantes. Da conceção à exploração, passando 
pela construção e comercialização, adaptamo-nos a todas as 
necessidades propondo ofertas feitas sob medida. 

Lançamos igualmente as bases de uma nova governação, mais 
colaborativa, que repousa em três estruturas: um Conselho de 
Supervisão, um Conselho de Administração, de que assumi 
a presidência em 2015 rodeado de cinco diretores gerais que 
repartem entre si as atividades do Grupo, e um Comité Executivo.

O Grupo Legendre tem ambições de desenvolvimento fortes 
nos seus setores de atividade históricos que são a construção, 
o imobiliário e a energia, mas também novas atividades que 
constituirão relés de crescimento eficazes para o futuro. Hoje, 
mais do que nunca, precisamos ainda de desenvolver novos 
conhecimentos e novos mercados, como a empresa soube 
sempre fazer, e conservar ao mesmo tempo o nosso ADN de 
construtor.

Editorial

O mundo evolui, o Grupo Legendre também. 
Estamos prontos para enfrentar os desafios de amanhã.

02 EDITORIAL

Presidente

Vincent

Vincent Legendre
Presidente do Conselho de Administração

Avançar sem se renegar,
eis o que guia diariamente

o conjunto dos colaboradores do Grupo.



1946
Criação da empresa
por Jean-Baptiste 
Legendre em Amanlis 
(França)

2015
Sucessão

• Partida de Jean-Paul,
• Aquisição da empresa 

por Vincent
• Nova Governação

• 1400 trabalhadores
• Volume de Negócios: 470 

M€

2003
Nova era

• Chegada de Vincent Legendre
Co-gerente

• Crescimento externo e interno
• 389 trabalhadores

• Volume de Negócios: 79 M€

1998
Expansão
•  Mudança da sede para 

La Hallerais, do Parque 
de Material para 
Bourgbarré (França)

• 250 trabalhadores
• Volume de Negócios: 
29 M€

1983
Do artesanato à PME

• Reforma de 
Jean-Baptiste Legendre

•  1os estaleiros em grandes 
deslocações a Cherbourg,

Evreux, Tours e depois Paris 
(França)

• 25 trabalhadores

1974
Revitalização da empresa 

por Jean-Paul Legendre
• 3 trabalhadores, inlcuindo 

Jean-Baptiste 
e Gilbert Legendre

• Volume de Negócios: 38 000€ 1976
Deslocalização da empresa 
Chegada a Vern-sur-Seiche 
(França)

A história e
os valores do Grupo

03
13 DATAS CHAVE

DO DESENVOLVIMENTO

O Grupo Legendre: uma história familiar
Criada em Amanlis, perto de Rennes (França), a PME impôs-se 
desde os anos 80 como um ator incontornável da construção no 
Grande Oeste. Escolhas audaciosas, um crescimento sustentado e a 
diversificação das suas atividades permitem desenvolver os mercados 
em Île de France, nas grandes metrópoles francesas e desde há pouco 
em Inglaterra, África e Portugal.

A independência e a proximidade de um ator global da construção 
Familiar e independente, o Grupo soube conservar a sua liberdade de 
ação e de decisão para perpetuar o seu desenvolvimento. No decurso 
das aquisições e das implantações, o Grupo Legendre confirma desta 
forma a sua experiência global no conjunto dos seus negócios e dos 
seus territórios. 

O respeito pela sua história e o compromisso com o futuro
Enquanto ator responsável, o Grupo Legendre esforça-se por trabalhar 
sempre dentro das regras da arte da construção, no respeito dos seus 
valores fundadores e virados para o futuro. 

Valores éticos e técnicos
O Grupo apoia-se em valores fortes, profundamente enraizados nos 
seus genes, que alimentam a cultura da empresa e fundam a sua 
identidade. 

• Parceiro Sustentável
O respeito pelos compromissos, a implicação e a lealdade do 
Grupo conferem-lhe confiança e legitimidade junto dos seus 
parceiros e clientes. O grupo trabalha em estreita colaboração 
com cada um deles de forma a estabelecer uma verdadeira 
relação de parceria a longo prazo. 

• Empresário
A audácia, a assunção de riscos guiam o desenvolvimento do 
Grupo desde a sua criação. Explorar novos mercados, permitindo 
a liberdade de iniciativa aos colaboradores, foram, são e serão as 
chaves do sucesso do Grupo Legendre.  

• Humano
O compromisso dos homens e das mulheres do Grupo exprime-
-se em cada uma das atividades e em cada um dos projetos 
realizados. Da atenção prestada à integração das equipas à 
transmissão dos conhecimentos até à proximidade de cada um 
dos colaboradores em relação aos seus clientes, o humano é o fio 
condutor dos intercâmbios profissionais do Grupo. 

• Perito
O controlo do conjunto da cadeia profissional permite ao Grupo 
Legendre levar a cabo projetos de envergadura e de forte valor 
acrescentado, empurrando os limites de cada um dos seus 
estaleiros graças a uma agilidade técnica reconhecida e inovações 
contínuas.

1991
Grave crise da construção 
em França
• 60 trabalhadores
• Volume de Negócios: 7,8 M€1993

Viragem
• Especialização nas 

grandes obras de 
habitação. • Início da 

promoção imobiliária.
• 80 trabalhadores

• Volume de Negócios: 
9 M€

2016
Uma nova era, 
de novas ambições
• 1500 trabalhadores
• Volume de Negócios: 440 M€

2011
Matière Grise (Matéria cinzenta)
•  Nova sede, batizada “Matière 

grise” (Matéria Cinzenta), em 
Rennes (França)

•  Desenvolvimento da propriedade 
fundiária e da hotelaria

• 1000 trabalhadores
• Volume de Negócios: 218 M€

2017
Crescimento
• 1800 trabalhadores    
• Volume de Negócios: 560 M€

2018
Primeira Bandeira em Rhône-Alpes (França)
• Aquisição da empresa GSB
• 2000 trabalhadores
• Volume de Negócios: 680 M€ 
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APRESENTAÇÃO
DO GRUPO

Empresa familiar e independente criada em 1946, o Grupo Legendre prossegue o 
seu desenvolvimento e estabeleceu como missão tornar-se um ator incontornável da 
Construção, do Setor Imobiliário e da Energia do futuro.  Favorecendo a inovação e a 
visão a longo prazo, o Grupo diversifica as suas atividades e estende a sua implantação 
geográfica à escala nacional e internacional. 
 No centro da sua estratégia e da sua organização, o Grupo Legendre compromete-se 
em favor de uma construção sustentável das cidades e dos territórios. 

Apresentação
do Grupo

• Construção
• Engenharia Civil
• Reabilitação
• Construção em Metal
• Desenvolvimento Imobiliário

• Promoção Imobiliária
• Exploração
• Hotelaria
• Gestão de ativos

• Produção de Energias Renováveis
• Operações e Manutenção

+19%

630 M€
de volume 

de negócios

2100
colaboradores

Quem somos?

3 negócios

CONSTRUÇÃO ENERGIAIMOBILIÁRIA
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AMBIÇÕES, ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO

Temos a convicção de que, para perdurar,  
um grande Grupo de construção deve ser:

• Criador de valor
• Ágil
• Inovador
• Internacional
• Operador de construção 
• Prestador de serviços associados
• Gestor da energia

A nossa visão As nossas ambições

A nossa estratégia

1
O desenvolvimento de novos mercados e de novas 
profissões
O Grupo Legendre reforça-se nas suas atividades 

de elevado valor acrescentado, fazendo do desenvolvimento 
imobiliário uma das suas prioridades. Investimos igualmente 
em novos mercados, expandindo a nossa gama de serviços à 
reabilitação, contratos chave-na-mão, às operações ou ainda à 
produção e à Eficiência Energética. Porque estamos convencidos 
de que devemos participar na construção de um modelo de cidade 
verde, sustentável e solidária, projetamos, construímos e operamos 
estruturas eco-responsáveis. Fazer recuar as possibilidades 
imaginando novas soluções é um objetivo constante no centro 
das ambições do Grupo. A I&D e a engenharia «colaborativa» 
constituem, além disso, um dos pilares principais do nosso 
desenvolvimento. O nosso posicionamento em grandes projetos, 
tornado possível pela nossa experiência em construção ou 
engenharia civil, bem como a integração da eficiência energética 
nos nossos negócios, fará de nós um Grupo que continua a 
inovar, a diferenciar-se para avançar.

Para alcançar os objetivos ambiciosos a que nos propusemos, implementámos uma estratégia que se articula em torno de 
três eixos principais:

3
Uma organização ágil, inovadora e comunicante
Num mundo em constante mudança, cada empresa deve 
ser capaz de se adaptar a um novo ecossistema, novas 

práticas, novas exigências. Para responder às problemáticas 
atuais e futuras, a nossa organização deve antecipar as mudanças. 
Para isso, contamos com as forças motrizes que compõem 
o Grupo Legendre, reunindo conhecimentos especializados 
quando necessário, desenvolvendo a nossa engenharia, os 
nossos métodos de trabalho, a nossa comunicação... temos 
em mente que o que torna uma organização sustentável é a sua 
capacidade de ser ágil, de se adaptar ao seu ambiente. Construir 
e desenvolver a vida dentro do Grupo é uma preocupação diária, 
uma garantia de especialização em todas as profissões que 
cobrimos.

2
A extensão do nosso território
Empurrar para trás os limites geográficos é um 
eixo estratégico do Grupo para continuar o seu 

desenvolvimento. Em França, estamos a expandir a nossa rede 
favorecendo as grandes metrópoles. Depois de uma primeira 
bandeira plantada em Bordeaux no final de 2015, estamos 
a ampliar a nossa influência com uma nova localização em 
Rhône-Alpes desde 2018. Paris e, de um modo mais geral, a Île 
de France representam um mercado particularmente dinâmico, 
com uma forte atividade nos nossos negócios. 
Reduzir a nossa dependência de um território também nos 
leva a fazer do nível Internacional um dos pilares da nossa 
estratégia. Assim, e na linha da nossa primeira operação  
em Londres, estamos a realizar uma segunda operação como 
co-promotor e construtor para o Estado de Jersey.  Estamos a 
desenvolver-nos igualmente em África, com uma joint venture 
em Argel e um primeiro mercado em Bamako. 

Desta visão surgem ambições fortes, algumas delas 
condicionadas ao que sempre representou o nosso sucesso:

• Manter os nossos valores
• Cultivar as nossas diferenças 
• Conservar o nosso ADN de construtor e estendê-lo à 

energia
• Desenvolver o nosso volume de negócios ao nível 

internacional

Horizon - Jersey (UK)
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Governação O Grupo Legendre aplica-se no desenvolvimento dos meios que correspondem às suas 
ambições : um plano de negócios de longo prazo, a criação de filiais especializadas, 
fortes raízes territoriais nas grandes cidades... apoiando-se para tal numa governação 
reforçada baseada em três instâncias:

Um Conselho de 
Administração
O Conselho de Administração, implemen-

tado no final de 2015, é responsável pelas 
orientações e decisões estratégicas do 
Grupo. Reúne-se no mínimo uma vez por 
mês. Vincent Legendre, o seu presidente, é 
acompanhado por cinco diretores gerais: 
Alain Girard, Pascal Martin, Denis Motard, 
Olivier Roualec e Bertrand Ruaux.

Um Comité Executivo
O Comité Executivo «pilota» a empresa 
no dia-a-dia desde 2011. Tem por missão 
partilhar a visão do Conselho de Direção 
e a estratégia do Grupo com os centros 
de gestão da empresa. Composto por 18 
membros, participa desta forma na boa 
comunicação em torno dos eixos estraté-
gicos do Grupo e das suas aplicações. 

Um Conselho de 
Supervisão
O Conselho de Supervisão foi criado a  
1 de janeiro de 2016. Composto por cinco 
membros, é presidido por Jean-Paul Le-
gendre e trabalha com a nova governação 
para as orientações estratégicas do Grupo.

Organização 
Para estar o mais próximo possível dos seus clientes e parceiros, o Grupo Legendre funciona de forma descentralizada, promovendo a 
autonomia dos seus colaboradores. Se a maioria das funções de apoio está centralizada na sede em Rennes, o grupo está organizado em 
5 direções e cerca de vinte agências, responsáveis e geradoras da sua própria atividade. 
A proximidade e o conhecimento do mercado local são elementos fundadores da organização e da estratégia do Grupo.

GOVERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Da esquerda para a direita: Alain Girard, Bertrand Ruaux, Denis Motard, Olivier Roualec, Vincent Legendre, Pascal 
Martin   
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O Grupo apoia-se numa rede forte nas re-
giões. Dotada de uma autonomia total, cada 
filial ou antena do Grupo está ainda mais pró-
xima dos seus clientes e dos seus parceiros. 
Este enraizamento local permite propor-lhes 
ofertas talhadas à medida das suas necessi-
dades e das suas expetativas.

As nossas implantações:
• Normandia / Bretanha / Pays de Loire 
• Île de France 
• Nova Aquitânia
• Occitânia
• Rhône-Alpes
• Inglaterra
• África
• Portugal

Parceiros do desenvolvimento e dos territórios

Sede1

Agências21

Sede Social em Rennes (França)

Direção Île-de-France (França) >

Agências e implantações

AGÊNCIAS E IMPLANTAÇÕES

IMOBILIÁRIACONSTRUÇÃO ENERGIA
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LEGENDRE 
CONSTRUÇÃO

Construímos com confiança

NÚMEROS CHAVE

ÁREAS DE ATIVIDADE

Legendre Construção

• As nossas localizações: Rennes, Nantes, 
Paris, Bordeaux, Londres, Le Havre, 
Le Mans, Chartres, Rouen, Saint-Malo, 
Chambery (França)

• Edifícios industriais 
• Residencial
• Setor Terciário
• Saúde
• Educação 
• Defesa
• Ambiente
• Energia
• Centros comerciais
• Retail park 
• Logística
• Infra-estruturas de transporte

• Construção
• Engenharia Civil
• Reabilitação
• Construção em Metal
• Desenvolvimento Imobiliário

Metropolitano Rennes (França)

Centro do negócio principal do Grupo, a construção combina experiência, know-
-how e agilidade técnica para conceber os edifícios de amanhã sejam residen-
ciais, terciárias ou outras obras funcionais... Especialistas e comprometidas, as 
várias entidades da Legendre Construção trabalham em conjunto e estão empe-
nhadas no fornecimento de respostas personalizadas em relação à qualidade, 
custos e prazos de cada projeto. Conceber, construir e reabilitar : as nossas solu-
ções adaptam-se às necessidades dos nossos clientes parceiros. 

Legendre Construção organiza a sua atividade em 
torno de 5 perícias: a construção, a reabilitação, a 
engenharia civil, a construção em metal e o desenvol-
vimento imobiliário.

Para servir da melhor maneira o interesse dos seus estaleiros, a divisão de cons-
trução dotou-se de um gabinete de engenharia integrado, de uma fábrica de es-
truturas e de pré-fabrico. Uma empresa de materiais e de terraplanagem estão 
também exclusivamente ao serviço das empresas de construção do Grupo. 

CONSTRUÇÃO 
A Construção agrupa todas as atividades de construção nova do Grupo Legendre: 
estruturas, obras secundárias, reboco e arranjos exteriores. Desta forma, o Grupo con-
cebe os edifícios do futuro, sejam residenciais, terciários ou obras funcionais. Com 
prazos de entrega cada vez mais curtos, a divisão de construção adapta-se às neces-
sidades dos clientes públicos ou privados, oferecendo uma oferta personalizada, das 
grandes obras ao conceção-realização, indo mesmo até à exploração com projetos 
Conceção-Realização Exploração Manutenção. Entre as suas mais-valias, garante o 
desempenho energético dos edifícios construídos, controla os seus impactos am-
bientais e aplica uma política de Responsabilidade Social Empresarial empenhada.  

ENGENHARIA CIVIL
Tal como a linha B do metropolitano de Rennes, que é um dos projetos emblemáticos 
do Grupo, a divisão de Engenharia Civil desenvolve a sua experiência como constru-
tor e posiciona-se como especialista em infra-estruturas em projetos particularmente 
complexos do ponto de vista técnico. A divisão de engenharia civil do Grupo Legendre 
tornou-se igualmente um dos atores principais da construção logística em França. 

REABILITAÇÃO
Forte da sua experiência em construção de edifícios novos, Legendre Construção 
investiu naturalmente o mercado da reabilitação em 2015. Renova edifícios de 
escritórios, de habitação, hotéis e obras públicas... quer se trate de reabilitações 
ligeiras ou pesadas, por vezes mesmo em locais ocupados.

CONSTRUÇÃO METÁLICA
A OMS, filial de construção em metal, construiu a sua experiência durante mais de 
30 anos em torno de duas profissões complementares: a carpintaria e serralharia-
-metalurgia. Intervém igualmente tanto em novos projetos como na reabilitação.

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 
Através da divisão de desenvolvimento da Legendre e em apoio aos seus diferen-
tes negócios, a Legendre Construção também atua no desenvolvimento imobiliá-
rio, realizando transações de todos os tipos, chave na mão, por conta de utiliza-
dores ou investidores públicos ou privados.

• Volume de Negócios 2020: 415 M€

CONSTRUÇÃO
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OS PROJETOS

EMBLEMÁTICOS

NÚMEROS CHAVE

1. Parker Tower - Londres (UK)
2. Profissional Legendre Construção
3. Rue de Londres - Paris (França)
4. Plataforma logística Goodman - Nantes (França)

1

2

3

4
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LEGENDRE 
PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA

Inventemos
o espaço do futuro

NÚMEROS CHAVE

ÁREAS DE ATIVIDADE

• As nossas localizações: Rennes, Paris,
Nantes, Bordeaux (França)

• 2 200 alojamentos entregues
• 200.000 m² em património imobiliário

para empresas entregues

• Imobiliário residencial 
•   Imobiliário para empresas 

(escritórios/parques de negócios)
• Hotelaria/restauração
• Residências de serviços

Promotor desenvolvedor (operador) desde há mais de 25 anos, o desenvolvimento 
Legendre Imobiliária é demonstrado por projetos de envergadura situados 
em Île-de-France e no Oeste do hexágono. Legendre Imobiliária seleciona 
voluntariamente projetos híbridos de 20.000 a 30.000m² de atividades variadas 
(habitação, comércio, serviços ...) de modo a posicionar-se como um verdadeiro 
unificador urbano. 

Em concertação com os atores dos vários projetos (arquitetos, economistas 
da construção, parceiros institucionais e outros), Legendre Imobiliária realiza 
operações muito técnicas e procura fornecer respostas qualitativas de uso 
para dar vida aos edifícios do futuro. Mais colaborativos, mais funcionais, mais 
conectados, pensa-os igualmente como mais amigos do meio ambiente. 

Legendre Imobiliária intervém junto de todos os públicos:
• Das coletividades territoriais como das estruturas de desenvolvimento e 

de ordenamento.
• Das empresas, dos investidores institucionais e privados, 
• Dos particulares: proprietários e habitantes, investidores ou inquilinos. 

A fim de reorientar o setor imobiliário no sentido da utilização e antecipar os 
estilos de vida do futuro, Legendre Imobiliária conta com as suas competências 
complementares em energia, exploração e inovação para responder a questões 
muito diversificadas numa abordagem personalizada. 

A divisão imobiliária do Grupo Legendre articula-se à volta de 4 atividades:

A PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
É a área histórica de negócio de Legendre Imobiliária e consiste na montagem 
de operações imobiliárias, da conceção à comercialização, passando pela 
construção. Intervém tanto em projetos do setor terciário como em alojamentos 
convencionais e coloca uma forte ênfase no desenvolvimento de programas de 
ordenamento misto que variam entre 20.000 e 30.000 m2.

A EXPLORAÇÃO
O desenvolvimento da filial operacional Legendre XP atua como garante para os 
projetos em que Legendre Imobiliária participa. Legendre XP deseja colocar as 
utilizações no centro de todas as preocupações e, assim, privilegia quatro eixos 
de desenvolvimento: residências de co-living (que combinam residências de 
serviços e habitat clássico), o setor terciário, a saúde ou o alojamento hospitalar, 
e infra-estruturas desportivas. 

A HOTELARIA 
A atividade hoteleira está representada na Legendre Imobiliária pela Suitcase 
Hospitality. Esta filial especializou-se na montagem, desenvolvimento, 
engenharia financeira e exploração de hotéis e residências turísticas, de 2 a 
5 estrelas. Graças às sinergias com o Grupo Legendre, domina o conjunto da 
cadeia hoteleira, desde a conceção à exploração, passando pela construção. 
Suitcase Hospitality possui atualmente uma carteira de 15 hotéis em 
desenvolvimento e em exploração, ou seja, perto de 1900 quartos.

A GESTÃO DE ATIVOS
I3L, imobiliária do Grupo Legendre, está votada a dotar este último de um 
património imobiliário sustentável (instalações industriais e comerciais, 
escritórios e alojamentos residenciais) que aluga ou valoriza no melhor dos 
seus interesses. 

Conjunto imobiliário misto composto por escritórios, um centro comercial, 
dois hotéis e uma residência de estudantes. Bordeaux (França)

• Promoção Imobiliária
• Exploração
• Hotelaria
• Gestão de ativos

Legendre Imobiliária

• Volume de Negócios 2020: 200 M€

IMOBILIÁRIA
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OS PROJETOS

EMBLEMÁTICOS

1

3

5

1. Quai Marceau - Le Havre (França) 
2. Riva - Tours (França) 
3. Le Laz Hôtel - Paris (França)
4. Le Riviera - Orsay Val d’Europe (França) 
5. Technicolor - Rennes (França) 

2

4
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LEGENDRE 
ENERGIA

Cultivamos o futuro

NÚMEROS CHAVE

ÁREAS DE ATIVIDADE

•  As nossas localizações: Rennes, 
Nantes (França) e Argel

•  600 instalações repartidas em todo  
o território nacional

• Edifícios públicos
• Alojamentos
• Indústrias
• Agricultura

Criada em 2007, Legendre Energia está comprometida em favor de uma 
economia limpa, otimizando o potencial energético dos nossos recursos 
naturais. Legendre Energia aposta na proximidade, no desempenho da mistura 
energética e na cooperação de todos os atores nesta nova economia verde. 

Legendre Energia intervém junto das coletividades públicas e das empresas. 
Presente em todo o território francês mas igualmente no plano internacional, a 
sua oferta concentra-se em duas atividades: produção de energias renováveis, 
exploração e manutenção.

A sua experiência exprime-se em toda a cadeia de valores de um projeto; 
desenvolvimento, engenharia técnica e conceção, realização e instalação, 
manutenção, engenharia financeira e exploração.

Em perfeita sinergia com as outra duas áreas, Legendre Energia alimenta a 
oferta global do Grupo em matéria de eficiência energética e conforta o seu 
posicionamento de principal parceiro na transformação sustentável das infra-
estruturas e dos territórios.

PRODUÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Através da sua filial Armorgreen, Legendre Energia especializou-se na 
instalação de centrais solares fotovoltaicas em auto-consumo no solo, em 
telhados e nas coberturas de parques de estacionamento. Armorgreen atua 
enquanto contratante geral e torna-se fornecedor de energia: a empresa 
propõe aos seus clientes a preservação da sua tesouraria financiando a sua 
central e vendendo-lhes a energia mais barata, verte e produzida localmente. 

Legendre Energia desenvolveu igualmente uma oferta chave-na-mão para o 
auto-consumo coletivo. O auto-consumo é considerado como coletivo quando 
uma ou várias instalações fotovoltaicas são ligadas à rede elétrica pública e 
alimentam consumidores com necessidades energéticas diferentes de acordo 
com as suas utilizações (residencial, escritórios...) e todos situados num 
raio de 1 km à volta da central. Esta oferta integra uma análise direcionada 
do território, o desenvolvimento do circuito solar, as obras e a colocação ao 
serviço, assim como a exploração e a manutenção da central fotovoltaica.

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO
Criada em 2015 e instalada em Rennes (França), Ener24 reúne todas as 
competências ligadas à exploração e à manutenção, que aplica às centrais de 
produção de energias renováveis (fotovoltaica, metanização). Oferece também 
os seus serviços no domínio da gestão multi-técnica dos edifícios.

Marché d’Intérêt National (Mercado de Interesse 
Nacional) - Nantes (França)

Legendre Energia
•  Produção de Energias Renováveis
•  Operação e Manutenção

• Volume de Negócios: 445 M€

• Volume de Negócios 2020: 15 M€

ENERGIA
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OS PROJETOS

EMBLEMÁTICOS

NÚMEROS CHAVE

1. Halle Pajol  - Telhado solar fotovoltaico com uma potência de 565 kW - Paris (França)
2.  Metrópole de Rouen - Telhado solar em auto-consumo de 354 kW (França)
3. Aeroporto Toulouse Blagnac - Telhado solar de 1MW - Toulouse (França)
4. Cobertura de painéis fotovoltaicos 2,55 MW Zénith - Nantes (França)

2

43

1
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O espírito Legendre

Para traduzir o nosso compromisso de 
construir a cidade e desenvolver a vida, 
empenhamo-nos em práticas internas e 
externas ricas em sentido.

3 compromissos

Para a inovação participativa 
Consideramos a inovação como um sinal 
de diferenciação, enraizado nas nossa 
cultura corporativa. Para além das inven-
ções de produtos, o trabalho corporativo 
é uma alavanca de inovação constante. 
A parceria com o INSA Rennes (Escola 
de Engenharia), as concertações com as 
partes interessadas de um mesmo projeto 
e a gestão colaborativa do Grupo permi-
tem multiplicar as inteligências e forçar os 
seus limites.

HOMENS E MULHERES 
DO GRUPO:

• Idade média: 39 anos
• Número de nacionalidades: 38
•  Número de dias de formação dispensados 

por ano: 2.200
• Mais de 300 recrutamentos/ano

REPARTIÇÃO DOS EFETIVOS

Ir ao fim das suas vontades e 
correr riscos. Este conselho 

é válido para todos os 
trabalhadores do Grupo.

54%
operários

21%
quadros

25%
de ETS

Para a diversidade, a integração e
a evolução profissional 
Atribuímos uma especial importância aos 
homens e às mulheres da empresa. En-
quanto Grupo profundamente humano, 
podemos contar com equipes multi-cultu-
rais: as 31 nacionalidades dentro do Grupo 
enriquecem a nossa visão do mundo e dos 
nossos negócios. Empenhados na forma-
ção a longo prazo dos trabalhadores, atua-
mos diariamente para os nossos colabora-
dores, incentivando a profissionalização e 
o espírito empreendedor.

Para as iniciativas locais e nacionais
O Grupo Legendre está envolvido em várias 
atividades de patrocínio e de mecenato a ní-
vel local e nacional e faz os seus funcioná-
rios beneficiar das mesmas. Isto traduz-se, 
por exemplo, por dotações ou atribuição 
de lugares em eventos culturais. Porque o 
humano está no centro das nossas preocu-
pações, acompanhamos numerosas asso-
ciações e indivíduos que encorajam, como 
nós, os valores do esforço, da humildade e 
da iniciativa.

Parceria - Arkea-Samsic

Desafio Empresa - La Parisienne
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Mecenato
e parcerias

O Grupo e o mecenato:
Apoio à criatividade
e à inovação
O Grupo Legendre está envolvido em várias atividades de mecenato 
a  nível local e nacional. O Fundo Nominoë-CHU Rennes para a Saúde,  
o apoio a festivais culturais de Rennes-Les Tombées de la Nuit e Les
Transmusicales, os numerosos patrocínios de eventos desportivos ou
ainda as ações da sua filial, Le Château des Pères, são tantas outras
parcerias que refletem e transmitem os valores do Grupo.

Le Château des Pères
No centro de um parque de 31 hectares a poucos quilómetros de Rennes (França), o Château des Pères, comprado pelo 
Grupo Legendre em 2011, celebra o trabalho da matéria com ateliês de arte em torno de madeira, da pedra e do metal.  
Durante todo o ano, são também obras monumentais exibidas numa rota de 2 km.
Aberto a todos, acolhe seminários, casamentos, showrooms e muitos projetos culturais ou eventos. 
Valorizando a arte sob todas as suas formas, o Château des Pères lembra-nos a importância do trabalho manual. É 
hoje o emblema do know-how e dos valores do Grupo.

O Fundo Nominoë-CHU de Rennes (França)
O Fundo de dotação Nominoë foi lançado em 2014 para incitar os atores do território a empenhar-se em favor da 
excelência médica. A inovação está no centro das preocupações do Grupo: a empresa também colabora com o CHU de 
Rennes (França) para desenvolver ações terapêuticas e tecnologias inovadoras para fazer avançar a investigação. Os 
dados reunidos são postos à disposição da comunidade científica francesa, europeia e internacional.
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NANTES
4, rue Vasco de Gama
BP 20021
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex

Tel.: +33 (0) 2 40 58 12 60

BORDEAUX
11 et 13, rue de Gironde
33300 BORDEAUX

Tel.: +33 (0) 5 24 73 30 20

ROUEN
Parc du Zénith - Bâtiment B3
310 avenue des canadiens 
76650 PETIT COURONNE

Tel.: +33 (0) 2 35 00 39 10

CHAMBÉRY
Zone Artisanale Gouanna
73800 CRUET

Tel.: +33 (0) 4 79 84 24 21

Sede social
5 rue Louis-Jacques Daguerre 
CS 60825
35208 RENNES Cedex 02

RENNES
Tel. : +33 (0) 2 99 86 75 86

secretariat@groupe-legendre.com
www.groupe-legendre.com

LISBOA
Avenida da Republica, 90 
Galeria 1 
1600 – 206 Lisboa

LONDON
16, High Holborn
LONDON WC1V 6BX, UK

Tel.: +44 (0) 7 780 615 03

PARIS
13, avenue Jeanne Garnerin
CS 85807
91321 WISSOUS Cedex

Tel.: +33 (0) 1 70 56 41 00


