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A nova forma.
A forma mais 
rápida



Principais  
Vantagens

Ligado à rede  
de transporte
Beneficia do nível de qualidade 
de serviço oferecida pela rede de 
transporte, caracterizada por uma 
elevada continuidade de serviço.

 
Facilitador de uma 
infraestrutura  
de carregamento  
em todo o país
Facilitador de uma infraestrutura 
de carregamento em todo o país, 
utilizando a cobertura da Rede de 
Transporte existente, contribuindo 
assim para uma adoção generalizada 
de Veículos Eletrificados.

Exemplos  
de aplicação

Esta solução inovadora posiciona o Operador da Rede de Transporte 
como um facilitador da transição para a mobilidade sustentável, 
complementando as soluções existentes e apoiando a descarbonização 
do setor da mobilidade de forma  economicamente vantajosa, 
utilizando a Rede de Transporte existente.

Áreas de serviço em 
autoestradas / estradas

Frotas de transporte 
público

Centros logísticos 

Instalações  
militares remotas

Grandes 
estacionamentos (hubs) 
e frotas de empresa

Grandes áreas 
residenciais suburbanas

Cais de embarcações 
fluviais elétricas

Apoio a máquinas 
florestais

Potência ilimitada
Tira partido da maior disponibilidade 
de potência oferecida pela Rede de 
Transporte.
 

Escalabilidade flexível
A arquitetura modular da solução 
permite o desenvolvimento incremental 
para cada caso de aplicação, adequando 
a solução às necessidades de potência 
de forma faseada 

 
Implementação rápida 
Dispensa reforços de rede, mesmo 
em casos de aplicações de elevada 
potência, levando a uma rápida 
implementação.

Tire partido da velocidade real no 
carregamento de veículos elétricos. 

Este marco na mobilidade elétrica dar-lhe-á mais liberdade para ir 
aonde quiser, e poupar-lhe-á tempo quando necessitar de parar. 
Descubra a potência do Speed-E.

A solução Rede de transporte
Muito Alta Tensão
A Estação de Alta Potência liga-se às 
linhas aéreas de Muito Alta Tensão 
existentes e transforma diretamente 
a Muito Alta Tensão em Baixa Tensão 
(estação localizada debaixo de uma 
linha de transporte existente)

Local de carregamento
Solução adequada a casos de aplicação com requisitos 
de potência, no médio e longo prazo, acima de 1 MVA. 
No entanto, a arquitetura modular da solução permite 
a implementação inicial de uma solução com menor 
potência, expandindo-se para a potência nominal 
desejada apenas quando necessário.

Até 300 metros

Estação de Carregamento 
de Veículos Elétricos  
de Alta Potência
Por motivos de economia a Estação 
de Carregamento de Alta Potência 
deverá estar localizada a até 300 
metros de distância da linha aérea 
de transporte existente.


