
Onde os eléctricos se sentem em casa 



Quem somos 

Empresa fundada em 2016, estamos presentes em 3 cidades e continuamos a expandir a rede através de centros 
franchisados 

 

Centramos a nossa actividade em três áreas:  

• Conversão de veículos para eléctricos (100% ou plug-in) e construção de baterias estacionárias 

• Reparação electrónica e de baterias  

• Manutenção regular de 100% eléctricos e híbridos plug-in 

 

Equipa de I&D responsável pela engenharia e fabrico de produtos, software e soluções inovadoras procurando 
responder às necessidades dos clientes e da rede 

 



Porque o fazemos? 
 

Queremos criar as condições necessárias para 
assegurar a EVolução da mobilidade eléctrica, 
promovendo activamente uma economia 
circular e boas práticas, que nos permitam ter 
no futuro uma utilização mais racional e 
sustentável dos recursos naturais 



Como o fazemos? 

Através de engenharia sofisticada, projectamos 
e fabricamos produtos inovadores, e soluções 
que permitem a reutilização de baterias e 
motores eléctricos para as mais variadas 
aplicações extendendo a sua vida útil 



O que fazemos? 

Desenvolvemos equipamentos BMS, 
controladores de potência e software 
inteligente, que de forma simples e eficaz 
tornam possível a reutilização de baterias e 
motores eléctricos de qualquer marca 
automóvel na conversão de veículos e 
baterias estacionárias 



Comprometidos com a sustentabilidade 

 

 



 

• Oportunidades 

- Número de veículos eléctricos aumenta diáriamente  

- Especialização técnica exigida valoriza os profissionais e a organização 

- Reparações eléctricas e electrónicas requerem experiência acumulada 
com técnicos especializados e focados  

- Possibilidade de aprendizagem sem a pressão do mercado 

- Conquistar a confiança dos clientes  

Porquê especializar-se já 

em veículos eléctricos? 



Novo modelo de 

negócio e novas 

oportunidades 

• Conversões de veículos (Classicos, SUV, Cabrios, Autocarros…) 

• Construção de baterias estacionárias com recurso a baterias de viaturas em 
fim de vida para mobilidade 

• Assistência On-client-site melhora a experiência e jornada de cliente 

• Sistemas autónomos vão ser uma realidade a curto-prazo sobretudo com os 
eléctricos e vão exigir verificações e reparações regulares aos sistemas de 
apoio para uma operação segura 

• Digitalização dos serviços e recolha de boa informação que permita 
correlacionar e aumentar conhecimento técnico 

  

 



 

• Equipamentos electrónicos e baterias correspondem a mais de 60% do valor 
do veículo 

• Falhas em pequenos componentes podem originar a falhas totais no 
funcionamento 

• Sistemas electrónicos são de “fácil” resolução 

• Reparação tem reduzido impacto ambiental 

• Custo de reparação normalmente baixo 

 

Rentabilidade muito mais elevada face à substituição total do equipamento e 
cliente mais satisfeito 

 

Faz sentido substituir um motor completo a combustão se tiver uma válvula 
danificada? 

 

 

 

Reparação 

electrónica e 

de baterias 



 

• No final da vida útil das baterias para mobilidade, as baterias de lítio 
ainda têm capacidade de acumulação de energia suficiente para 
alimentar uma habitação 

 

• Podem ser utilizadas em variadas aplicações nomeadamente como 
sistemas de backup, emergência, reforço de potência, compensação 
tarifária ou sistemas isolados  

 

• A conversão de veículos pode ser feita com recurso a baterias e motores 
reutilizados, alargando a vida útil dos equipamentos e da própria viatura 

 

Reutilização 

de baterias e 

motores 



Alguns 

projectos em 

curso 



 

 

Fazer 

diferente e 

melhor 

• Multi-purpose BMS 

 - Agnóstico quanto ao fabricante das baterias 

 - Capacidades de comunicação Bluetooth e 4G 

 - Armazenamento de eventos e erros em cartão SD   

 - Possibilidade de upgrade de firmware via OTA 

 - Pode ser usado em qualquer bateria para conversão de veículos ou estacionária 

 - Armazenamento centralizado de informação para geração de conhecimento 

• VCU 

• Isolation meter 

• BATT- Wall 

• Real Battery Capacity Analyzer 

 

 
 



Certificados de capacidade de bateria 

 - diagnóstico de problemas em células e módulos 

 - Emissão de certificados de capacidade real de bateria 

 - Independente dos fabricantes  

 

 
 
 
 
 

 

 

Fazer diferente e melhor 



Partilhar potencia o aumento do conhecimento 

 

 

• Desde 2018 formámos mais de 350 técnicos  

• Presentes em Lisboa, Batalha e Almada e em expansão através de franchising  

• Mais de 800kWh reutilizados em conversões de veículos 

• Mais de 120kWh reutilizados em sistemas estacionários com painéis solares 

• Desenvolvimento de BMS com capacidades únicas no mercado 

•  Fabrico do primeiro equipamento de emissão de certificados de bateria 

• Controlador de potência multi-motor em desenvolvimento 

 

 



www.evolutionsbc.pt 
hello@evolutionsbc.pt 

Onde os eléctricos se sentem em casa 

https://pt-pt.facebook.com/evolutionsbc/
https://pt.linkedin.com/company/evolution---service-&-battery-center
https://www.instagram.com/evolutionsbc/

