
MUITO  MAIS  DO  QUE  APENAS  GERAÇÃO  DE  ENERGIA

CARTA DE
APRESENTAÇÃO.



"GERE ENERGIA LIMPA E
POTENCIALIZE SEU
NEGÓCIO"

ÁFRICA ENERGIA



Sustentabilidade
Pilar

A África Energia, acredita no equilibrio entre utilização e
exploração dos recursos naturais, surgindo a necessidade de

discussão sobre o desenvolvimento sustentável em sua
atuação, no âmbito social, energético e ambiental. 

Em todos os projetos criados ou viabilizados pela África,

projetos de sustentabilidade são criados, de acordo com a
atividade princial do cliente. 



QUEM SOMOS?

Especialistas em negócios de alta lucratividade, a África foi criada
com o objetivo de potencializar o mercado de energia solar,
criando projetos com características específicas do investidor e
cliente, sendo sociais, econômicas e/ou ambientais. 

OBJETIVOS E AMBIÇÕES
Ser referência no mercado de geração de energia, com projetos
ousados e altamente lucrativos. 

NOSSOS PARCEIROS 

Em busca de projetos assertivos sobre sua capacidade de geração,

a África conta com um grupo de engenheiros de alta performance
da Qualilight, com larga experiência em projetos de grande escala. 

Sobre o
GRUPO



Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e
ambiental, no setor de energia solar no mercado nacional e
internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às
necessidades dos nossos clientes. 

MISSÃO 

Tornar a geração de energia solar acessível a todos e garantir um
futuro sustentável para a sociedade e o meio ambiente.

VISÃO

Criação de valor;
Compromisso;

Diálogo;

Efetividade;

Ética;

Inovação;

Sustentabilidade;

Transparência;

Ousadia;

VALORES



Tecnologia 

SEMPRE À FRENTE !

Acreditamos que a melhoria contínua abre porta para projetos
inovadores, desta forma, buscamos e investimos constantemente
em inovações tecnológicas, nos produtos, na viabilidade dos
projetos e na gestão do grupo África. 



CEO's

A  união  de
expertises  

A experiência de mercado em
áreas distintas, trouxe aos
empresários Benito Porcaro,

Julio César Nogueira e
Cristopher Gonçalves, uma
nova visão do mercado de
energia solar.



Cases 

de Sucesso!

Nossos  clientes
podem  contar  melhor
suas  experiências!

São 494,15 kWp em usinas concluídas,  
1 911,76kWp em construção, além de 

18 370,00kWp em projeção, 

corresponde a uma geração prevista de       

 2 493 109,20 kWh/ mês

Usina de 100kWp, na cidade de Paraguassu de
Minas, com capacidade de geração de até   

12 000kWh/ mês - Área de 1 000m².



Projetos 

sob medida
Agregando  valor  ao
seu  negócio .

O grupo África viabiliza novos projetos
de geração de energia solar, com foco
total na sua lucratividade e visão no
mercado, no âmbito social, econômico
e ambiental.



SEMPRE ON-LINE

YOUTUBE
Africa Energia Solar 

FACEBOOK
África Energia 

INSTAGRAM
@africaenergia

https://www.youtube.com/channel/UCkUZYabP49vuzfRSsjsDddA
https://www.facebook.com/africaenergia


Vamos conversar!

ENDEREÇO

Rua Alagoas 1314, sala 705, Savassi, Belo Horizonte-MG

E-MAIL

benito@africaenergia.com

cristopher@africaenergia.com

julio@africaenergia.com

TELEFONE

+55 (31) 98466-1570


