
 
 

 
  

 
 

 
                   

 
 

 

PROINSO ultrapassa o valor de 1 
GW de módulos e inversores 
fornecidos em todo o mundo 

 
 

 A PROINSO –que dispõe de delegações em Espanha, na Alemanha, 
na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em 
França, no Canadá, na China e na República Checa- ultrapassou em 
Setembro o valor de 1.000 MW de módulos e inversores distribuídos 
em todo o mundo, desde a sua criação em 2005. 

 O fornecimento de 1,4 MW de módulos e inversores para uma 
instalação em telhado, realizada para a Wintersun, em Madrid 
(Espanha), foi a venda que permitiu à companhia ultrapassar o 
patamar de 1 GW distribuído. 

 Este valor record no sector também foi obtido após ter realizado, no 
período Janeiro-Setembro, vendas totais de 197,75 MW de 
inversores SMA e módulos REC, Trina e Canadian Solar distribuídos 
em todo o mundo. 

 Espanha, Itália, Grã-Bretanha e Estados Unidos estão a ser, em 
2011, os principais mercados para a PROINSO. Graças à sua Rede 
Internacional de Instaladores Qualificados, que já atinge as 1.743 
empresas integradas, a PROINSO ultrapassou o GW distribuído. 

 
 
10 de Outubro de 2011.- A PROINSO –empresa especializada na distribuição de módulos, 
inversores, seguidores e estruturas fixas para instalações solares fotovoltaicas tanto no chão 
como em telhados-, acaba de ultrapassar os 1.000 MW de módulos e inversores fornecidos em 
todo o mundo para instalações solares fotovoltaicas. O fornecimento de 1,41 MW de módulos 
TRINA e inversores para uma instalação em telhado, realizada para a Wintersun, em Madrid 
(Espanha), foi a venda que permitiu à companhia ultrapassar o patamar de 1 GW distribuído. 
 
 
Com este valor record, a PROINSO reforça a sua posição como uma das companhias líderes no 
seu setor, que alcança o GW fornecido, com presença nos cinco continentes e uma Rede 
Internacional de Instaladores Qualificados que integra 1.743 empresas em todo o 
mundo. A companhia também dispõe de delegações em Espanha, na Alemanha, na Grécia, na 
Itália, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em França, no Canadá, na China e na República 
Checa. 
 
O volume total fornecido pela PROINSO no período Janeiro-Setembro de 2011 alcança 
os 197,75 MW, dos quais 126,47 MW correspondem a inversores SMA e 71,28 MW a módulos 
REC, Trina e Canadian Solar. Este valor soma-se aos módulos e inversores fornecidos desde 
2005, representando um total de 654 MW de inversores e 355 GW -1009,75 MW- no total do 
período. 
 
Para atingir a atividade record da companhia foi fundamental contar com uma potente Rede 
Internacional de Instaladores Qualificados, na atualidade composta de 1.743 empresas, que 
contribuiu muito ativamente para o nível de vendas. A PROINSO lançou esta Rede há dois anos 
e, neste período, aumentou fortemente tanto o número de instaladores aderentes como os 
serviços acrescidos oferecidos pela PROINSO.  
 



 
 

 
  

 
 

 
                   

 
 

Por países de proveniência das empresas integradas na Rede de Instaladores Qualificados 
da PROINSO, destaca-se a Itália, onde existem 676 instaladores, seguida dos Estados 
Unidos (316), da Espanha (170), da Alemanha (163), da Grécia, com 141 e França e 
Grã-Bretanha, com 78 e 32 instaladores qualificados, respectivamente.  Estes instaladores 
fotovoltaicos são empresas que dispõem de uma experiência mínima de três anos no setor, 
assim como de uma equipe de engenheiros e instaladores capazes de conceber e executar os 
projetos. 
 
A Rede também se estendeu a países como : Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Bangladesh, 
Bulgária, Canadá, Chipre, Colômbia, Croácia, Equador, Eslováquia, Eslovénia, Guiana, Hong 
Kong, Índia, Irlanda, Malásia, Malta, México, Nigéria, Países Baixos, Portugal, Puerto Rico, 
República Checa, República Dominicana, Romênia, San Marino, Sérvia, África do Sul, Suécia, 
Suíça, Tunísia, Turquia e Ucrânia; países onde a PROINSO distribui material na atualidade.  
 
Entre outras vantagens, o Instalador Qualificado beneficia do apoio da equipe de profissionais da 
PROINSO, peritos em engenharia e em questões legais, para responder a qualquer dúvida ou 
consulta relativa aos seus projetos. Também recebem formação sobre os novos produtos 
lançados pelos fabricantes e dispõem de uma total disponibilidade no fornecimento do material 
em stock na PROINSO.  Os Instaladores Qualificados não são obrigados a adquirir os módulos, 
inversores, seguidores nem estruturas à PROINSO, “dispondo portanto de total independência 
para maximizar resultados e tornar o seu negócio competitivo”, frisa a PROINSO. 
 
PROINSO INTERNACIONAL TRAINING SCHOOL. 
 
Desde o lançamento da Rede Internacional de Instaladores Qualificados da PROINSO, a 
companhia esforçou-se para oferecer serviços com alto valor acrescentado às empresas que 
fazem parte da sua Rede. Entre eles destaca-se a PROINSO INTERNACIONAL TRAINING 
SCHOOL. Trata-se de um inovador programa de formação internacional para 
instaladores de energia solar fotovoltaica baseado, em primeiro lugar, em diferentes acordos 
de colaboração com importantes e experientes centros de formação fotovoltaica da 
Itália (ICIM), da Inglaterra (EcoSkies), da Grécia  (OIKONOMOTEXNIKH), de França (Lycée 
Eugène MONTEL), do Canadá (Canadian Solar Institute. CSI), dos Estados Unidos (Solar Energy 
International. SEI) e de Espanha (CEFOIM). 

 
Com eles, a PROINSO colabora na criação dos programas e conteúdos formativos mais 
exaustivos dirigidos a instaladores fotovoltaicos, fornecendo material técnico e especializado das 
melhores marcas (TRINA SOLAR, SMA, MECASOLAR, REC, CANADIAN SOLAR, etc.). Esta 
formação dada pelos centros com os quais colabora a PROINSO, é oficial de acordo com a 
regulamentação estatal de cada país e especializada. Está elaborada à medida das necessidades 
dos profissionais do setor. 
 
A PROINSO Solar Training School também inclui a organização de seminários, jornadas 
formativas e workshops próprios, organizados em colaboração com os principais 
fabricantes em diferentes países. Nestes seminários as formações e apresentações das 
últimas inovações e novas tecnologias são realizadas pelos profissionais da PROINSO, das 
empresas fabricantes ou das empresas integradas na sua Rede de Instaladores Qualificados. 
 
SIGMA SOLAR, uma nova ferramenta on-line que permite à sua Rede de Instaladores 
Qualificados criar catálogos personalizados em função das fichas de produto dos fabricantes;  
 
O programa de fidelização para a Itália: PROINSO PLUS, é outro dos Serviços acrescentados 
dos quais desfruta a Rede de Instaladores Qualificados Proinso, e que a PROINSO prevê ampliar 
a outros mercados em 2012.// 
 



 
 

 
  

 
 

 
                   

 
 

 
 
 Informação corporativa: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
A PROINSO é uma empresa especializada na distribuição de módulos, inversores, 
estruturas fixas e seguidores para parques solares fotovoltaicos. Dispõe de contratos 
de distribuição com a TRINA SOLAR, a CANADIAN SOLAR e a REC para os módulos, 
com a SMA para os inversores e é responsável pela distribuição dos seguidores e 
estruturas fixas da MECASOLAR. É o primeiro distribuidor mundial de módulos TRINA, 
assim como o principal distribuidor de inversores SMA, sendo um distribuidor global do 
fabricante alemão. 
 
 


