
Technology for 
a new electric world



Uma empresa 
da Velatia
Somos um grupo familiar, industrial e 
tecnológico composto por empresas que 
oferecem soluções tecnológicas avançadas em 
linha com o desenvolvimento das smart cities.

3.800
Pessoas Faturamento 

+735 M€



+50
Anos de experiência

+2400
Pessoas trabalhando 

De faturamento

16 + 1
16 Centros de produção e 
1 Centro de pesquisa e 
tecnologia

Somos especialistas em 
soluções elétricas, 
personalizadas e de alta 
tecnologia para os seus 
desafios.

543 M€



Inovação 
tecnológica

Inovação 
industrial

Inovação 
comercial

Cliente

Levamos a 
inovação no DNA



Como fazemos?

Investindo sempre 4% do 
faturamento em P&D

Uma equipe de mais de 
250 especialistas técnicos 
de 10 nacionalidades

Um centro de pesquisa e 
tecnologia único no mundo

Domínio tecnológico 
integral end-to-end

Inovação tecnológica

Mais de 300 Patentes 
e registros de PI

Portfólio completo 
de produtos nativos 
digitais



Investindo em uma 
plataforma de produção e 
acompanhando a indústria 
4.0

Seguindo os princípios do 
“Lean Manufacturing”

Instalações industriais de 
personalização nos 5 
continentes

Inovação industrial

Eficiência em escala 
global

Capacidade de 
adaptação local

Como fazemos?



Como fazemos?

Com uma equipe altamente 
qualificada e especializada 
na rede elétrica

Acompanhamento a partir da 
identificação da necessidade 
até o pós-venda

Inovação comercial

Serviço Assessoria Co-desenvolvimento



1 centro de tecnologia e 
desenvolvimento de 
produtos em 8 países

16 centros de 
produção

Presença em 
mais de 50 
países

+2M
Equipamentos instalados

+42k
Instalações automatizadas

A nossa pegada 
é global



A sustentabilidade 
no centro do 
nosso negócio

25% das nossas vendas em energias 
renováveis

Negócio sustentável Empresa sustentável

Mais de 150 GW conectados à eólica e à 
solar

20% de estações de recarga ultrarrápida 
da Europa conectadas

Mais de 40% de emissões reduzidas desde 
2009

Mais de 50% da frota ECO

5 instalações de PV para autoconsumo

14 certificações ISO no quesito 
ambiental



Centros de geração e 
distribuição de energia

SOLUÇÕES INTELIGENTES



Centros de conexão e 
transformação

SOLUÇÕES INTELIGENTES



Apoiamos as principais concessionárias de 
energia na smartização das suas redes

Mais de 24 milhões de consumidores 
se beneficiam das nossas soluções

Smart & digital 
grids

APLICAÇÕES

Mais de 15 anos digitalizando a rede 
de média tensão



Colaboramos com os principais 
especialistas técnicos do setor

Mais de 30 anos de experiência

Mais de 150 GW protegidos e automatizados

Green generation 
& storage

APLICAÇÕES

Mais de 250 MW instalados em 
armazenamento de energia

Presentes em projetos importantes 
de geração de H2 verde



Acompanhamos os principais atores no 
desenvolvimento das suas infraestruturas

20% das estações de recarga 
ultrarrápida da Europa

Green mobility
APLICAÇÕES

Mais de 275 ferrovias, túneis e metrôs

Referências em conexão elétrica para 
mobilidade com H2



Presentes em mais de 80 aeroportos, 
em hospitais, indústrias, hotéis, 
centros comerciais

Eletrificação do primeiro CPD Tier IV 
da Europa

Sustainable buildings 
& infrastructures

APLICAÇÕES

Soluções inovadoras para 
infraestruturas com necessidades 
críticas de energia elétrica




