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Lisboa, 30 de Abril de 2020 

Gerir energia de forma sustentável é hoje um fator para a competitividade das empresas, trazendo-lhes 

várias vantagens, desde poupanças económicas a benefícios ambientais.

A INVEPE estabeleceu assim uma parceria com a multinacional HELEXIA – de serviços energéticos, que 

financiou a transição energética desta fábrica. Luís Pinho, diretor-geral da Helexia em Portugal e no 

Brasil, comenta que esta estratégia de negócio «dá resposta aos entraves que muitas vezes limitam as 

empresas em dar este passo na transição energética, permitindo que a INVEPE não desvie investimento, 

nem tão pouco condicione a sua capacidade de investir na sua atividade, enquanto a HELEXIA investe na 

sua energia, com produção local e de fontes renováveis».

 

Com uma produção anual de 282 MWh de energia, esta central está a produzir cerca de 33% das 

necessidades energéticas da empresa, o que permite reduzir anualmente cerca de 127 toneladas de CO2 

o equivalente à plantação anual de 3300 árvores. «A colocação de painéis fotovoltaicos, a par com outras 

medidas de poupança que já temos implementadas como lâmpadas LED, traz mais-valia ambiental e 

económica, porque vai permitir uma poupança na fatura energética», afirma Rodrigo Pedrosa, diretor de 

produção da INVEPE. 

 

Rodrigo Pedrosa estima poupanças simpáticas logo no primeiro ano, reforçando que estes projetos são 

sempre «a longo prazo». Luís Pinho acrescenta que «a contribuição das empresas é fundamental no 

contexto global de emergência climática. Sabemos que temos todos, individualmente e coletivamente, de 

contribuir para um consumo mais racional. A INVEPE com este projeto combinado de produção de 

energia e eficiência energética através de substituição da iluminação, dá um passo importante pois, por 

um lado reduz o seu consumo convencional com cerca de 33% de energia produzida pelo sistema 

fotovoltaico, e por outro lado, com a implementação de iluminação mais eficiente (LED), reduz o seu 

consumo associado à iluminação em cerca de 64%»."

Energia Solar a crescer em Rio Maior

São mais de 600 painéis solares fotovoltaicos a produzir energia limpa e        
renovável na fábrica da INVEPE, em Rio Maior.
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Constituída por um equipa dinâmica, multidisciplinar e internacional acredita na transição energética 
como um fator essencial para um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Para a Helexia é 
fundamental acelerar essa transição e investe para que a mesma ocorra. 
A transição pode assumir várias formas, como tal é um operador/integrador de soluções de 
Sustentabilidade Energética, na Produção de Energia de Solar para auto-consumo, Eficiência Energética, 
Gestão de Energia e Mobilidade elétrica. 
A HELEXIA está  presente em toda a cadeia de valor dos projetos desde o desenvolvimento, construção, 
operação, manutenção e no financiamento. Sendo a HELEXIA a realizar o investimento , os clientes não 
perdem a sua capacidade de investir na sua atividade core, com o benefício de: 
 Reduzirem a pegada ecológica
 Reduzirem o consumo de energia convencional (de base fóssil)
 Reduzirem os seus custos com energia
 
Todas as relações são de longo prazo e como tal assentes num pilar inabalável, a confiança.
Suportada por uma estrutura acionista sólida e com uma visão de longo prazo, a Helexia está presente 
em França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, Brasil e Marrocos tendo já realizado inúmeros projetos de 
eficiência energética e de produção descentralizada de energia e colocado em funcionamento mais de 
240 centrais fotovoltaicas em coberturas e parkings, num total de mais de 55 MWp e 125 milhões de 
euros de investimento. A Helexia tem a ambição de se tornar cada vez mais num “player” de referência 
no setor dos serviços energéticos.

SOBRE A HELEXIA

A  Joluso acrónimo do seu fundador José Luís dos Santos Soveral, empresa que em 1986 era 

representante nacional das mais prestigiadas marcas internacionais de carrocerias e semirreboques para 

camiões. É atualmente uma das maiores e mais conceituadas empresas portuguesas na fabricação e 

comercialização de semirreboques com presença internacional em Angola e com uma carteira de clientes 

presentes em diversos países dos cinco continentes.

Com postura claramente dinâmica e ativa, reiterando a aposta na área internacional, a JOLUSO adquire a 

INVEPE - Indústria de Veículos Pesados, S.A. em 2009. A aquisição da INVEPE veio acrescentar 

dimensão ao negócio e a transformar o binómio Joluso-Invepe num conglomerado empresarial dinâmico, 

com soluções à medida, para diversos tipos de equipamentos e para praticamente todo o tipo de 

transportes.

Aliando a diversificação da linha de produção com uma boa formação da estrutura humana, construíram 

uma importante relação com clientes. A Joluso e a Invepe, de marcas concorrentes, passaram a marcas 

unidas, empresas que hoje se complementam na produção e comercialização de equipamentos para todo 

o setor de transportes rodoviário.
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Para mais informações ou marcação de entrevistas, por favor contactar: 

DADOS DO PROJETO

PRODUÇÃO ANUAL

282 MWh

RÁCIO DE COBERTURA FV

33%

POTÊNCIA TOTAL
182 kWp
TAXA DE AUTOCONSUMO
59%

CO2 EVITADO
127 t/Ano

ÁRVORES PLANTADAS
(EQUIVALENTE)

3 300 uni/Ano

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA 
(EQUIVALENTE)

56 Famílias

https://www.linkedin.com/in/joao-pedro-guerra/
https://www.linkedin.com/in/ricardoatayde/
tel:+351938804729
tel:+351936448183
www.helexia.pt

