
IMPULSIONAR E MONITORIZAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MONETIZAÇÃO E GESTÃO DA FLEXIBILIDADE

OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUÍDOS

Somos um player de tecnologias inovadoras que fornece 
aos consumidores e aos comercializadores de energia as 
ferramentas para a transformação digital do setor de energia.

Na VPS desenvolvemos e implementamos plataformas 
de energia dinâmicas conectadas usando soluções de 
IoT e Cloud, tecnologia de IA e blockchain, para ajudar as 
empresas de energia de todo o mundo a atingir os seus 
objetivos globais de sustentabilidade e de descarbonização.

SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITIES

OPTIMISATION ALGORITHMS

DATA ANALYTICS

REMOTE CONTROL TOOLS

LOAD FLEXIBILITY

ENERGY SAVINGS

COST REDUCTION

LOW CARBON FOOTPRINT
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TECNOLÓGICO

DE ENERGIA



 

YOUR ENERGY , THE SMART WAY

DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

DERMS

• Gestor de Virtual Power Plant para portfólios de recur-
sos de energias renováveis nos mercados de energia

• Agrega dados de geração de recursos distribuídos

• Ajuda a otimizar as licitações nos mercados day-ahead 
e intraday, e minimiza os desvios d as licitações

• Fornece gestão em tempo real, e funcionalidades de 
análise e planeamento para gestão de contratos

• Gestão de contratos com energia gerada por central de 
produção e / ou tecnologia e informação e relatórios 
sobre faturação para os operadores das centrais

Solar Power Plant

Wind Power Plant

Hydro Power Plant

RES Portfolio Management

Energy Markets

Virtual Power Plant

SUSTAINABLE COMMUNITIES

Electric Vehicles

Energy Storage

Renewables Monitoring

Home Energy Optimisation

Home Flexibility Management

SUSTAINABLE HOMES

Electric Vehicle Parks

Distributed Storage

Distributed Renewables

Building Energy Optimisation

Building Flexibility Management

SUSTAINABLE ENTERPRISES

Peer to Peer

DERMS WAY

BEMS WAYHEMS WAY



BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

BEMS

• Análise de dados, alarmes, relatórios e funciona-
lidades de controlo remoto

• Inovadores algoritmos de otimização para des-
lastre de cargas em sistemas de refrigeração e 
aquecimento, PV, EVs e armazenamento em 
média escala

• Agregação de dados multi-edifícios ao longo da 
rede

• Módulos de previsão da procura e da geração e 
capacidade de demand response

• Gestão de faturação para projetos de partilha de 
energia com medição virtual e para utilities com 
múltiplos locais

HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

HEMS

• Otimiza o consumo de energia em residências 
e pequenos escritórios

• Permite comunidades locais de energia

• Gestão flexível de dispositivos em tempo real

• Controla aparelhos inteligentes, armazena-
mento térmico e armazenamento em peque-
na escala, entre outros

• Controlo do perfil de consumo das famílias

• Controlo do perfil de produção fotovoltaica

• Permite a orquestração dos recursos energéti-
cos para gestão otimizada da flexibilidade
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Na VPS, acreditamos firmemente que os consumidores de energia 
terão um papel ativo nos sistemas de energia do futuro.

A nossa equipa domina a arte de aumentar a eficiência energética 
e otimizar a flexibilidade das cargas, tanto no nível dos edifícios 
como ao nível das comunidades de energia. Possuímos ainda o 
conhecimento e a experiência de fornecer benefícios significativos 
a todas as partes interessadas nas redes modernas de energia, 
apoiando as poupanças de energia, a diminuição dos custos e a 
redução da pegada de carbono.

No futuro, os consumidores irão procurar algo mais do que apenas 
ferramentas que permitam usar a energia de forma mais eficiente, 
bem como plataformas para partilhar ou vender os seus próprios 
recursos energéticos.

Estamos ativamente empenhados no desenvolvimento de 
plataformas inovadoras de mercados locais de energia, bem 
como no desenvolvimento de modelos de negócios baseados nas 
comunidades de energia.
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VPP COM 32 GWh DE ENERGIA COMERCIALIZADA MENSALMENTE

MAIS DE 1.3 TWh DE ENERGIA SOB GESTÃO

10 aeroportos (+4000 pontos de monitorização)

+700 agências bancárias

+400 clientes de utilities

+180 indústrias

+70 hotéis

Ambicionamos fornecer as ferramentas de digitalização 

de energia e plataformas colaborativas que aumentarão 

o papel ativo do consumidor de energia do futuro.


