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O escritório de engenharia Prack Consult GmbH é uma empresa de consultoria independente.
Foi fundada em 1971 com a sede em Heide. É reconhecida a nível nacional pelo trabalho desenvolvido para entidades estatais, municípios e investidores privados nas áreas da gestão de água (fornecimento e tratamento de água,
canalização e tratamento de águas residuais), de engenharia de portos (engenharia costeira, barragens, hidrografia), bem como da gestão de resíduos e reciclagem. A Prack Consult desenvolve também atividades nas áreas de
engenharia estrutural, a construção rodoviária e monitorização de projetos. As atividades da empresa estendemse igualmente ao estrangeiro, dando impulsos relevantes para o mercado nacional.
O portfolio de serviços da empresa que abrange a consultoria, o planeamento e a gestão de obras, baseia-se na
experiência sólida e comprovada de muitos anos da equipa. Esta é composta por engenheiros, técnicos e comerciais
que para além das respetivas especializações apresentam um vasto conhecimento técnico em todas as áreas de
aplicação necessárias, proporcionando um trabalho em equipa eficaz em prol de um desenvolvimento ideal do
projeto.
A Prack Consult foca a utilização de equipamentos técnicos mais recentes e garante, recorrendo aos seus operadores formados, a melhor qualidade bem como uma rápida disponibilidade dos seus serviços.
A sua alta adaptabilidade e capacidade – mesmo com prazos reduzidos – é comprovada constantemente no âmbito
do planeamento e da gestão de projetos nacionais e internacionais.
Atualmente, a Prack Consult GmbH desenvolve projetos nas áreas das energias renováveis, nomeadamente a energia solar/PV, na Europa e no ultramar.

As vantagens em resumo:
•

Experiência no desenvolvimento e implementação de projetos fotovoltaicos desde 2011

•

Conhecimentos de Cabo Verde

Projetos de referência:
Implementação de equipamentos fotovoltaico com uma potência total instalada de cerca de 70 MWp na Alemanha,
entre outros, os seguintes projetos de referência (correspondentes às imagens de rodapé):
•

2,45 MWp em Gützkow

•

3,7 MWp em Schleswig

•

4,0 MWp em Ecklack

•

10,0 MWp em Anklam

•

3,5 MWp em Flensburg

•

2,3 MWp em Dargun

Pesquisa de parceiros locais:
A Prack Consult GmbH pretende estabelecer contactos com:
•

Consumidores de energia elétrica

