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YOUR 
BUSINESS



Desenho

Desenvolvimento

Construção

Operação &
Manutenção

Financiamento

Produção descentralizada 
de energia

Serviços de optimização e 
gestão de activos 

Comercialização & trading de 
energia, garantias de origem e 
licenças de CO2 

Gestão global de energia, utilizando 
uma multiplataforma digital

Constituída em 2008 no seio do 
Grupo Sonae Capital, a Capwatt 
promove soluções integradas de 
energia descentralizada, com des-
taque em activos de cogeração de 
alta eficiência e renováveis.

SOLUÇÃO INTEGRADA 
DE ENERGIA

A Capwatt promove projectos junto de clientes empre-
sariais e de serviços, assumindo a responsabilidade por 
todas as ac tividades inerentes à sua implementação, 
desde a fase de desenvolvimento, licenciamento e in-
vestimento, até à fase de gestão, operação e manu-
tenção.

Porquê Capwatt?

Benefícios para os clientes
Redução dos custos de energia

Sem nenhum investimento

Aumento de eficiência energética

Capacidade de geração de energia renovável

Possibilidade de posse da unidade no 
final do contrato

Diminuição da pegada ecológica 

ENERGY MANAGEMENT
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TECNOLOGIAS

SERVIÇOS E CAPACIDADES

WWW.CAPWATT.COM

CLIENTE

SUPERVISÃO

ARMAZENAMENTO 
DE ENERGIA

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

GESTÃO OPTIMIZADA 
DE ENERGIA

PRODUÇÃO DE ENERGIA
DESCENTRALIZADA

POSTOS DE 
CARREGAMENTO

O&M COMERCIALIZAÇÃO              
& TRADING

Supervisão e 
operação remota de 
activos de energia

Desenvolvimento 
de soluções de 

armazenamento 
de energia

Implementação e 
acompanhamento de 
projectos de eficiência 

energética

Procurement de 
energia e optimização 

da gestão 
de utilidades

Promoção de centrais de 
produção de energia e 

de autoconsumo 
(UPACs)

Desenvolvimento de 
soluções de carregamento 

de veículos eléctricos

Gestão, operação & 
manutenção de activos 

de energia

Comercialização & trading 
de energia eléctrica, gás e 

licenças de CO2 e 
representação de 

produtores

Produção de energia em 2019
279GWh de energia eléctrica / 382GWh de energia térmica 

49.800t de CO2 de emissões evitadas (68% renovável; 32% cogeração)

30 CENTRAIS EM OPERAÇÃO 
80 MW DE POTÊNCIA INSTALADA
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A Capwatt detém activos nas tecnologias de 
cogeração, fotovoltaico, eólico, biomassa e 
biogás, armazenamento de energia e postos 
de carregamento para veículos eléctricos, de-
senvolvendo actividades com parceiros de di-
versos tipos de indústrias: química, petroquí-
mica, cerâmica, têxtil, alimentar e automóvel.

PORTFÓLIO 
CAPWATT

Cogeração
> 46 MW

Eólico
> 5 MW

Armazenamento de energia
> Eléctrica e térmica

Biogás/ Biomassa 
> 11 MW

Postos de carregamento
para veículos eléctricos
> PCN e PCR

Solar
> 18 MW

Visibilidade e controlo 
das operações
As centrais da Capwatt são monitorizadas remotamente 
24/7 por uma equipa altamente especializada, no Centro de 
Comando e Controlo localizado na Maia.
O robusto e detalhado sistema da Capwatt permite também 
a operação remota das instalações de diferentes tecnolo-
gias, garantindo o controlo em tempo real e a optimização da 
exploração dos activos.

O Centro de Comando e Controlo 
assegura a gestão de energia e con-
dições de segurança, garantindo um 
controlo de gestão transparente e 
fiável, permitindo que os clientes 
tenham visibilidade sobre as condi-
ções de exploração das centrais e, 
quando relevante, das suas próprias 
instalações industriais.

México Portugal
Espanha



Para descobrir mais sobre a Capwatt:

Telefone: +351 220 165 670 
www.capwatt.com

capwatt@capwatt.com

your global energy 
efficiency partner


