"Graças a colaborações frutíferas e a uma rigorosa disciplina de investimento, a Total Eren
possui atualmente mais de 3500 MW de parques eólicos e centrais solares em funcionamento
ou em construção nos cinco continentes. Atingir este marco significativo no setor das energias
renováveis foi apenas possível graças ao apoio do nosso grupo acionista único, à experiência
das nossas excelentes equipas e à qualidade dos nossos melhores parceiros mundiais, bem
como à visão a longo prazo e à credibilidade financeira que constituem o núcleo da nossa
estratégia atual".
Pâris Mouratoglou
Presidente do Conselho de Administração

David Corchia
Director Executivo

Vientos Los Hercules, Argentina, 97,2 MW
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SOBRE NÓS
Total Eren
A Total Eren (anteriormente EREN Renewable Energy ou EREN RE) foi criada em
2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, ambos com um historial significativo
no setor das energias renováveis.
Como Produtor Independente de Energia, a Total Eren desenvolve, financia,
constrói e opera a longo prazo, centrais de produção de energia renovável em
todo o mundo. As equipas da Total Eren são multidisciplinares e mostram uma
perfeita compreensão de todas as etapas de desenvolvimento de um projeto de
energia renovável, seja ele solar, eólico ou hídrico.
Graças ao seu singular histórico no desenvolvimento de novos projetos em novas
geografias, a Total Eren possui atualmente mais de 3500 MW* de ativos de
energia renovável em funcionamento ou em construção e tem mais de 4000
MW* de projetos em desenvolvimento espalhados pelos cinco continentes.
Em abril de 2019, a Total Eren adquiriu a NovEnergia Holding Company ("NHC" ou
“NovEnergia"), diversificando assim a sua carteira de projetos e reforçando a sua
presença no sul da Europa em particular.
*MW em capacidade bruta

O objetivo da Total Eren é atingir uma capacidade bruta
instalada global de mais de 5 GW até 2022.

Angariação de fundos de
195 milhões de euros
do Bpifrance, Next World
Groupe, Tikehau Capital*
e Peugeot Invest

2012

2015

Criação da EREN e da
sua filial, EREN RE, por
Pâris Mouratoglou
e David Corchia

2017

A Total Eren adquire
a NovEnergia

2019

A TotalEnergies(antes “Total S.A.”) e a EREN
estabelecem uma aliança estratégica e a
TotalEnergies adquire uma participação indireta
de 23% na EREN RE, rebatizada "Total Eren",
através de um aumento de capital de 237,5
milhões de euros

* A Tikehau Capital substituiu totalmente a Salvepar em novembro de 2017
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UM GRUPO ACIONISTA ÚNICO
Grupo EREN: dedicado a uma utilização eficiente
dos recursos naturais
O Grupo EREN é o primeiro grupo dedicado a melhorar a utilização eficiente dos
recursos naturais. Através das suas diferentes filiais e atividades, o Grupo EREN
oferece soluções integrais aos seus clientes e parceiros, permitindo-lhes
racionalizar o seu consumo de recursos naturais de uma forma mais rentável. O
Grupo EREN desenvolve e promove tecnologias inovadoras fiáveis e
competitivas nos setores da energia, água e monitorização de infraestruturas a
nível internacional. O Grupo EREN é o principal acionista da Total Eren.

TotalEnergies: comprometidos com uma energia
melhor
A TotalEnergies é um importante interveniente no setor energético com
atividade em mais de 130 países. A TotalEnergies está comprometida com uma
energia melhor, que seja mais segura, mais barata, mais limpa e acessível ao
maior número de pessoas possível. A ambição do Grupo é integrar os desafios
climáticos na sua estratégia e procurar um crescimento constante nos negócios
de baixas emissões de carbono, em particular nas energias renováveis. No
contexto da parceria estratégica assinada com a EREN, a TotalEnergies detém
hoje uma participação de 30% (direta e indiretamente) na Total Eren.

Investidores financeiros: uma estratégia de longo prazo e de
apoio

Em outubro de 2015, a Total Eren concluiu um aumento de capital de 195
milhões de euros proveniente de um consórcio diversificado de investidores,
incluindo o Bpifrance (participação de 12,3% na Total Eren em 2021), o Next
World Group (4,4% em 2021), a Salvepar (atualmente Tikehau Capital) e a
Peugeot Invest (7% combinados em 2021) com o objetivo de suportar as suas
ambições de crescimento no setor das energias renováveis.
Graças ao aumento de recursos financeiros, a uma visão comum a longo prazo
e a um objetivo comum de realização de projetos economicamente viáveis, a
Total Eren reforçou a sua capacidade de desenvolver e investir em projetos de
energias renováveis em todo o mundo, mantendo ao mesmo tempo a sua
flexibilidade e agilidade únicas.

5

UMA ABORDAGEM BASEADA EM PARCERIAS
O desenvolvimento de centrais elétricas tem uma forte componente local. Para
implementar com sucesso a sua estratégia em cada região onde está presente, a
Total Eren une forças com promotores de primeira linha que compreendem o
ambiente local e fornecedores de equipamentos líderes de mercado.
Através de participações maioritárias ou de acordos de gestão partilhada, a Total
Eren presta especial atenção à garantia do sucesso sustentado dos seus projetos e
ao alinhamento dos interesses dos seus parceiros com os seus próprios objetivos. Os
promotores de projetos beneficiam da experiência e credibilidade setorial, da
capacidade de financiamento e da visão a longo prazo da Total Eren, em conjunto
com parcerias bem equilibradas, nas quais possuem os meios para demonstrar as
suas competências.

EXPERIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA RECONHECIDA
As equipas de desenvolvimento da Total Eren possuem um conhecimento
abrangente de todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Têm capacidade
para avaliar a qualidade de um local, estudar as necessidades e força das redes
eléctricas, selecionar os equipamentos e fornecedores mais adequados e mais
competitivos, e negociar condições ótimas, tanto para a venda da eletricidade
gerada como para o financiamento de cada projeto.
Tal proficiência em relação ao ciclo de desenvolvimento permite à Total Eren avaliar
e mitigar com precisão os riscos associados a cada etapa de um projeto, maximizar a
sua taxa de sucesso e otimizar as suas condições operacionais.

AGILIDADE A CURTO PRAZO E VISÃO A LONGO PRAZO
Ao desenvolver, construir e operar centrais hídricas, fotovoltaicas e parques eólicos
em todo o mundo, a Total Eren combina as competências e a agilidade de um
promotor de projetos com uma visão a longo prazo e a solidez financeira de um
grande produtor global independente de eletricidade a partir de fontes renováveis
de energia.

12 GW
A equipa de gestão da Total Eren possui um sólido historial de projetos
desenvolvidos, construídos, financiados e comissionados em todo o mundo

Contando com parceiros fortes e com a experiência das suas equipas, a
Total Eren favorece projetos de raiz e investimentos a longo prazo em
ativos de energia renovável de elevada qualidade.
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UMA AMBIÇÃO GLOBAL
Historicamente estabelecida no continente europeu e na região do
Mediterrâneo, a Total Eren alargou o seu portfolio ao longo dos anos a outras
regiões como a América Latina, África, Ásia-Central e Ásia-Pacífico.
Atualmente a operar nos cinco continentes com apenas oito anos de
existência, a Total Eren demonstra uma forte ambição global e uma enorme
vontade de abraçar novos desafios.
Ao concentrar-se em áreas onde as necessidades energéticas são significativas
e os recursos eólicos e solares são de elevada qualidade, a Total Eren
demonstra a sua ousadia, criatividade e flexibilidade para adaptar as suas
soluções em todo o mundo e otimizar o custo da eletricidade produzida.

A Total Eren possui mais de 3500 MW* de energia solar, eólica e hídrica em
operação ou em construção, fornecendo eletricidade a importantes empresas
de serviços públicos e a grandes clientes privados nos cinco continentes

Em funcionamento ou em construção
Parceiro local/JV
Equipas
*MW em capacidade bruta

Desenvolvimento
Origem
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AS NOSSAS TECNOLOGIAS

Solar

BAP, Índia
120 MW

Solar - Bateria

Solar - Híbrida

MontJoly, Guiana Francesa:
4,8 MW Solar +
4 MWh/2 MW Bateria

Essakane Solar, Burkina Faso:
15 MW Solar + 57 MW HFO
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Eólica

Pinhal Interior, Portugal
146 MW Eólica

Eólica - Bateria

Minigrid

Grand-Rivière, Martinica:
14 MW Eólica +
5,3 MWh/2,4 MW Bateria

Winch Energy em Benin, Mauritânia,
Togo: Unidades de armazenamento
fora da rede solar + bateria wi-fi
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PRINCIPAIS NÚMEROS

Janeiro de 2022

MW em capacidade bruta

> 3500 MW

de centrais de produção de energia em funcionamento ou em
construção em todo o mundo

> 4000 MW

de projetos em desenvolvimento

> 5500 GWh

produzidos em 2021

5 GW

capacidade bruta instalada
global prevista em 2022

> 100 centrais elétricas
em funcionamento ou em
construção em 20 países

> 450 milhões de € em receitas em 2020

> 1000 milhões de € em capital próprio

Dando à Total Eren a força financeira para alcançar os seus objetivos.
Dado financeiro no final de dezembro 2020.

> 600 colaboradores
em França e no mundo
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Caldenes del Oeste, Argentina, 30 MWp

Total Eren

37 rue la Pérouse
75016 Paris
França
+33 (0)1 40 69 05 00
contact@total-eren.com
www.total-eren.com

Primeira página: Benban, Egito (2 x 63 MWp) e Maristi, Grécia (42 MW)
Design: Solange Petit de Bantel / Impressão: AG Repro / Janeiro de 2022

Fundada em 2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, a Total Eren
desenvolve, financia, constrói e opera centrais de produção de energia
renovável (solar, eólica, hídrica) representando um volume bruto de mais de
3500 MW em funcionamento ou em construção em todo o mundo. Através de
parcerias com promotores locais, a Total Eren está atualmente a desenvolver
inúmeros projetos de energia em países e regiões onde as energias renováveis
representam uma resposta economicamente viável em relação à crescente
procura de energia, como na Europa, na Ásia-Central e do Sul, na ÁsiaPacífico, na América Latina e em África. O objetivo da Total Eren é atingir uma
capacidade bruta global instalada de mais de 5 GW até 2022. Desde
dezembro de 2017, a TotalEnergies, a maior empresa de energia, participa
como acionista da Total Eren.

