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Apresentação da Empresa
O Grupo GENERG tem por missão a produção de energia eléctrica exclusivamente
através do recurso a energias renováveis, como o vento, a água e o sol,
valorizando

recursos

endógenos

nacionais

e

apoiando

o

desenvolvimento

tecnológico do sector das renováveis.
Detém actualmente, um portfólio de centrais de produção com uma capacidade
total instalada de 481,6 MW, dos quais 33,2 MW respeitam a Centrais Hídricas,
436,4 MW a Centrais Eólicas e 12 MW a Centrais Solares;
Encontra-se actualmente a desenvolver projectos envolvendo 6 novos MW solares e
265 MW eólicos.
O grupo incorpora 23 empresas e emprega 62 colaboradores.
O Grupo Generg detém, um activo líquido de 685 milhões de euros, venda líquidas
de 109 milhões de euros, um volume de negócios de 113 milhões de euros e um
investimento realizado de 643 milhões de euros (dados a 31/12/2009);
A produção de energia eléctrica em 2009 cifrou-se em 1.140 GW/h, equivalente ao
consumo médio de electricidade de 2,3% da população portuguesa.

Produtos e Serviços
Operando com tecnologias de aproveitamento da água, vento e sol, a GENERG tem
como principio o apoio à investigação de novas tecnologias que envolvam o
aproveitamento dos recursos já por si explorados actualmente, mas também que

signifiquem avanços tecnológicos no sentido do aproveitamento de outros tipo de
energias renováveis, como seja a energia dos oceanos. Neste quadro a GENERG
integra o Consórcio do projecto STANDPOINT, co-financiado pela Comissão
Europeia no âmbito do 7º Quadro Comunitário de Apoio, projecto que visa o
desenvolvimento de um conversor da energia das ondas (WAVEBOB).

Motivação para entrada e Papel da Empresa na Energia
Oceânica
É intenção da GENERG, num horizonte temporal de 10 anos, produzir energia
eléctrica por recurso nomeadamente à energia das ondas, assim o ritmo do
desenvolvimento e standardização dos respectivos equipamentos, o permita.

Visão para o sector de Energia Oceânica em Portugal
A Energia Oceânica é, do ponto de vista da GENERG, dentro do quadro das energias
renováveis, aquela que tem uma maior margem de progressão nos próximos 20
anos, encarando a GENERG o seu desenvolvimento como mais um factor relevante
para a autonomia energética do país nas próximas décadas, dadas as excepcionais
condições da costa portuguesa e a política governamental estável que tem vindo a
ser prosseguida no sector das energias renováveis.

3 desejos para o sector de Energia Oceânica em Portugal.
São três os desejos da GENERG para Energia Oceânica:
a) Rápido desenvolvimento de tecnologias standard de aproveitamento da
energia

das

ondas,

que

permitam

uma

exploração

económica

e

ambientalmente viável deste recurso;
b) Desenvolvimento de um cluster industrial em Portugal, associado à energia
dos oceanos, envolvendo centros de competências e empresas portuguesas,
que possa representar um factor de crescimento económico do país;
c) Assumpção de Portugal como líder europeu e mundial na produção de
energia eléctrica por recurso à energia oceânica e tecnologia industrial
associada.

