
Sistemas de carregamento 
de veículos elétricos



O setor

2019 foi um marco importante na evolução do mercado nacional da mobilidade elétrica.           

O número de postos acessíveis ao público para o carregamento de baterias em veículos 

elétricos registou um crescimento de cerca 60%, o maior aumento dos últimos três anos.   

Este crescimento da rede de abastecimento para veículos elétricos reflete a aposta na 

tecnologia do futuro e é essencial para convencer os possíveis compradores de que existem 

alternativas de carregamento acessíveis a todos.                                                                             

No entanto a grande vantagem do veículo elétrico, é que pode carregá-lo em casa, numa

garagem individual, num lugar de estacionamento em condomínio ou num posto de 

carregamento na sua empresa. 

Mobilidade sustentável em Portugal





A empresa

Desde 2017, a uCharge posicionou-se no mercado como a referência na prestação de serviços

de carregamento aos utilizadores de veículos elétricos.

A uCharge é uma empresa que se especializou no carregamento de veículos elétricos, possui

os meios técnicos, materiais e humanos necessários e é licenciada pela entidade pública

competente (DGEG) como empresa operadora de pontos de carregamento de veículos para a 

Mobilidade Elétrica.

Com uma aposta forte na representação e assistência técnica oficial das principais marcas de 

carregadores e acessórios para o carregamento de veículos elétricos, um investimento forte em

formação dos seus técnicos e uma constante inovação técnica, permite garantir a qualidade a 

que os nossos clientes já se habituaram, marcando a diferença num mercado em expansão.

Com mais de trezentos carregadores vendidos e instalados desde o início do ano continuamos

a encarar o futuro da Mobilidade Elétrica com entusiasmo e paixão.

uCharge ecologicamente inteligente



A empresa

Com os nossos clientes construímos o futuro da mobilidade elétrica



Os nossos serviços
Com a uCharge encontra a melhor a solução de carregamento 
adaptada às necessidades da sua empresa

Possuir uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nas empresas é hoje em

dia indispensável, para carregar a própria frota, fornecer carregamento para os

empregados ou para clientes e visitantes. Através da disponibilização de carregamento

elétrico na sua empresa irá fornecer condições de excelência para os seus funcionários e 

visitantes, atrair novos clientes e ajudar a promover a mobilidade inteligente.

Aumente a satisfação dos seus funcionários, clientes e visitantes.  

Aproveite os apoios na aquisição e diminua os custos operacionais da sua frota.

Posicione a sua empresa na vanguarda da mobilidade elétrica, diminua a emissão de CO2 

e contribua para a sustentabilidade do nosso planeta.





Os nossos serviços

Soluções à sua medida para um carregamento inteligente e sustentável

PARTILHA DE POTÊNCIA 

Desenvolvemos funcionalidades inteligentes que permitem que os carregadores sejam operados em
harmonia entre si e com a instalação onde estão ligados. A partilha de energia entre carregadores ou com a 
restante instalação elétrica permite obter o máximo desempenho no carregamento dos seus veículos sem
exceder a potência disponível na rede, e evita a necessidade de investimentos avultados na atualização da 
instalação. Os veículos que carregam ao mesmo tempo no mesmo local compartilham a energia disponível
de acordo com suas necessidades individuais sem nunca excederem a potência disponível. 

CONTROLO TOTAL

A nossa plataforma de gestão na cloud, acessível por portal web ou por aplicativo móvel, permite de forma 
simples, flexível e escalável, manter um controlo total no carregamento dos seus veículos elétricos. 
Possibilita a gestão em tempo real dos utilizadores da infraestrutura de carregamento e acesso aos seus
consumos, tempos e hábitos de utilização. Se necessário poderá mesmo gerir sessões de carregamento e 
pagamentos em tempo real. 

MAXIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Através da experiência acumulada nos últimos anos, entendemos as necessidades de carregamento da sua
frota e conseguimos maximizar os recursos disponíveis. Desta forma garantimos a melhor rentabilidade do 
seu investimento.



Os nossos serviços

Os nossos técnicos acompanham-no durante todo o processo, desde a escolha da estação de 

carga mais adequada às suas necessidades, até a sua instalação. Em muitos casos, também é

fornecida assistência técnica para a estação de carregamento.

uCharge oferece soluções de carregamento integradas

GESTÃO DE 
CARREGAMENTO 
DE FROTAS              
A disponibilidade de 
carregamento em
múltiplos ambientes
é fundamental na
utilização de frotas
de veículos
elétricos.  

PONTOS DE 
CARREGAMENTO 
PARTICULARES        
O carregamento em
ambiente particular em
horário noturno é a 
base da mobilidade
elétrica, uma vez que 
aproveita os tempos de 
pausa do veículo e 
possibilita os menores
custos de energia.

PONTOS DE 
CARREGAMENTO  
EM EMPRESAS          
O carregamento em
ambiente empresarial, 
seja noturno ou
durante o horário de 
expediente é
fundamental para a 
correta gestão de 
frotas empresariais.

PONTOS DE 
CARREGAMENTO 
PÚBLICOS         
O carregamento em
ambiente público
permite aproveitar as 
pequenas e médias
pausas durante o 
normal horário de 
trabalho para manter
os níveis da bateria ou
para  efetuar viagens
de maior dimensão.

SOLUÇÕES PARA 
CONDOMÍNIOS         
O Carregamento em
edifícios multifamiliares
necessita de aproveitar
toda a energia do 
edifício a cada
momento, é
imprescindível
distribui-la pelos
diversos moradores.

SOLUÇÕES 
SOLARES PARA 
AUTOCONSUMO E 
SOLAR TÉRMICO      
E porque a 
sustentabilidade é um 
desígnio global, é hoje
em dia fundamental 
que aproveitemos as 
fontes de energia que 
menor impacto
provocam no 
ambiente.



A empresa

Os nossos postos prontos para receber a sua viatura
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www.ucharge.pt
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