
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 26 de abril de 2018 

Parceria estratégica entre Albioma e 
SHLMR para a construção de 
51 usinas fotovoltaicas em telhados 
A Albioma irá construir 51 usinas fotovoltaicas em telhados das 
residências da SHLMR (Société Anonyme d'Habitations à Loyer 

Modéré de la Reunion - Sociedade Anônima de Habitação Popular da 
Ilha da Reunião, em tradução para o português), espalhadas em 

todos os municípios da Ilha da Reunião. As obras de construção 
terão início no segundo semestre de 2019, com o início completo da 

operação no final do ano de 2019, para uma potência de 4,8 MW. 

 

Após um estudo aprofundado de todos os telhados das residências da SHLMR, a Albioma 

selecionou 51 unidades. Esses primeiros projetos já fizeram, ou farão antes de junho de 

2018, um pedido de ligação ao distribuidor EDF no contexto das tarifas de obrigações de 

compra de maio de 2017. 

Até o momento, a parceria global abrange uma potência de 4,8 MW, o que representa uma 

produção total de 6,9 GWh por ano, o equivalente ao consumo anual de eletricidade de 

2.320 domicílios na Ilha da Reunião. Graças a essas instalações, a emissão de 5.520 

toneladas de CO² será evitada a cada ano. 

Olivier Bajard, diretor-geral da SHLMR declara: 

"Além da produção de eletricidade, trata-se de uma medida tomada em favor da qualidade 

de vida dos locatários da SHLMR, uma vez que todos os lucros gerados pelas instalações 

serão reinvestidos na manutenção e na conservação das residências em questão." 

As instalações fotovoltaicas também irão melhorar o conforto térmico das residências, 

reduzindo significativamente a radiação solar direta sobre os telhados. Com essa parceria, 

a SHLMR contribui para a produção de eletricidade "verde" na Ilha da Reunião, mas não 

se limita a isso. Com um projeto de construção BEPOS (sigla em francês para construção 

com superávit de energia), recursos, jardins compartilhados, etc., a SHLMR está 

totalmente comprometida com o desenvolvimento sustentável na Ilha da Reunião. 

Frédéric Moyne, diretor-geral da Albioma, declara: 

"Estamos muito orgulhosos por acompanhar a SHLMR neste projeto ambicioso. Esta 

parceria enfatiza plenamente o compromisso da Albioma com a transição energética, a 

serviço dos territórios e dos cidadãos, reforçando nossa posição como principal agente de 

energia solar em departamentos ultramarinos". 
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À propos d’Albioma Contacts 

Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la 

transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque. 

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a 

développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour 

produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la 

canne à sucre. 

Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer 

où il construit et exploite des projets innovants avec stockage. 

Investisseurs 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Médias 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et 

éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO). 

www.albioma.com 
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