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Voltalia distinguida como "Empresa do ano" pela Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Francesa
Voltalia player internacional na área das energias renováveis, foi distinguida pela Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Francesa (CCILF), com o prémio "empresa do ano 2019", premiando assim as estreitas
ligações com Portugal.
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ligações com Portugal.
“Este prémio é um reconhecimento da bem-sucedida jornada da Voltalia em Portugal desde 2016, o ano da
aquisição da Martifer Solar. Com esta aquisição e os sucessos alcançados desde então, a Voltalia é hoje
uma empresa reconhecida na construção e operação de parques solares. Estamos presentes em quatro
continentes e onde o Know-how das equipes portugueses são uma mais valia a quem felicito e agradeço”,
afirma Sébastien Clerc, CEO da Voltalia.
A Voltalia, em Portugal, conta com mais de 200 colaboradores, que atuam, em todo o mundo, em projetos de
manutenção local e internacional, tanto para clientes externos como para projetos Voltalia.
A companhia, instalou em Portugal, no Porto, o seu “Hub Solar”, onde se encontram especialistas em
engenharia, compras, construção, gerenciamento de produção, manutenção e distribuição de equipamentos,
todos apoiados por equipes locais. O centro global de formação solar da Voltalia também está localizado em
Portugal, onde a aproximação às academias é hoje uma realidade e onde se encontra o seu Campus
Tecnológico.
Nos últimos três anos, as equipes da Voltalia Portugal, foram mobilizadas para trabalhar em projetos de
energia localizados em vários países da Europa, África e América Latina e, mais recentemente, na Albânia,
Grécia, Egito e Quénia.
A Voltalia também está presente em Portugal através da sua subsidiária Helexia, uma empresa reconhecida
em projetos solares de auto-produção/auto-consumo e gestão de energia, estabelecida em Portugal desde
2016.
O prémio “Empresa do Ano” foi concedido na 12ª Gala do CCILP a Yoni Ammar, Diretor de Investimento em
Vendas de Ativos e Financiamento da Voltalia, na presença de Valérie Pécresse, Presidente da Região Ile
de France, e Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portugal na França.
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A Voltalia é uma empresa internacional no setor de energia renovável. A empresa produz e comercializa
eletricidade gerada por energia eólica, solar, hidroelétrica e de biomassa, possui capacidade total instalada ou em
construção de 1 GW e um portfólio de projetos em desenvolvimento representando capacidade total de 7,1 GW,
dos quais 0,6 GW estão já garantidos.
A Voltalia é também uma prestadora de serviços e apoia os seus clientes investidores em projetos de energia
renovável durante todas as fases do projeto, desde a concepção até a operação e manutenção.
O Grupo conta com cerca de 700 funcionários à data e está presente em mais de 20 países espalhados por 4
continentes.
A Voltalia está listada no mercado regulamentado da Euronext Paris desde julho 2014, compartimento B
(FR0011995588 - VLTSA) e faz parte dos índices Enternext Tech 40 e CAC Mid & Small. O Grupo também está
incluído no Gaïa-Index, um índice para midcaps socialmente responsáveis.
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