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Porto, 10 de Fevereiro 2020

Voltalia constrói parques solares num total de 134 MW, em Portugal, com a Smartenergy
A multinacional francesa de energias renováveis, cotada na bolsa de Paris, faz parceria
com Smartenergy , uma empresa Suíça de energia renovável - Edisun Power, para 3
parques solares num total de 134MW.
Nesta parceria a Voltalia fornecerá todo o seu Know-how e serviço chave-na-mão na construção e
operação e manutenção. Estes parques solares, que se localizam em Lisboa – Margem Sul, serão
equipados com painéis fotovoltaicos de alta eficiência e seguidores solares. O total de serviços
inclui a construção dos projetos e suas instalações de transmissão (subestação e linha de
evacuação), bem como o serviço de Operação e Manutenção (O&M), por um período superior a
10 anos.
A construção dos primeiros projetos começará no primeiro semestre de 2020 e estarão envolvidos
mais de 1000 operacionais de diversas áreas.
O valor total do contrato ronda os 80 milhões de euros (serviço de construção (EPC) e operação e
manutenção (O&M).
A Voltalia fortalece a sua posição de liderança em Portugal, com mais de 350 MW de projetos
solares construídos e operados. A empresa conta com uma equipe de aproximadamente 200
colaboradores, em Portugal, distribuídos pelos escritórios do Porto e Oliveira de Frades, ativas
local e internacionalmente, para a realização de projetos para clientes terceiros, assim como para
os parques de propriedade da Voltalia, em todo o mundo.
No Porto, onde se encontra o Global Solar HUB do Grupo Voltalia, trabalham especialistas nas
áreas da engenharia, compras, construção, gerenciamento de produção, manutenção e
distribuição, todas estas áreas estão centralizadas dando suporte ao Grupo.
Para Horst Mahmoudi, CEO da Smartenergy, “A construção e operação de um grande volume de
projetos em Portugal é um dos nossos principais desafios para 2020. A qualidade das equipes da
Voltalia, todo o know-how, solidez e experiência dos seus serviços integrados, de construção
(EPC) e Operação e Manutenção (O&M), foram os fatores decisivos para a seleção da Voltalia”.

Sebastien Clerc, CEO do Grupo Voltalia explica: "Nos últimos anos, as nossas equipes de
Portugal foram muito mobilizadas internacionalmente. Boas oportunidades para a prestação de
serviços surgiram recentemente no mercado português e estamos felizes em apoiar este nosso
novo parceiro, Smartenergy localmente na execução dos seus projetos”.

Sobre a Voltalia (www.voltalia.com)
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 do desenvolvimento de projetos, construção até
a operação e manutenção.
Como pioneira no mercado corporativo, a companhia fornece uma oferta global para as empresas privadas,
que vão desde o fornecimento de serviços de eletricidade verde e eficiência energética, até a produção
local de eletricidade própria.
O Grupo conta com 697 colaboradores e está presente em 20 países espalhados por 4 continentes
podendo atuar em todo o mundo em nome dos seus clientes.
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.

Voltalia Portugal SA:
communication@voltalia.com
+351 220 732 540

Comunicação Portugal:
Teresa Loureiro
+351 917 711 566

