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ENEL X GANHA CONCESSÃO PARA FORNECER 401 ÔNIBUS ELÉTRICOS E 

DOIS NOVOS ELETROTERMINAIS PARA BOGOTÁ 
      
Roma, 20 de janeiro de 2021 – A Enel X, a linha de negócios de serviços avançados 
de energia do Grupo Enel, conquistou um contrato do sistema de trânsito rápido de 
ônibus Transmilenio de Bogotá para fornecer 401 ônibus totalmente elétricos ao 
Sistema Integrado de Transporte Público da capital colombiana (SITP - do Sistema 
Integrado de Transporte Público) e dois eletroterminais novos para seu carregamento. 
Esta concessão, posterior ao acordo assinado no final de 2019 com a SITP para a 
construção de quatro eletroterminais em curso, elevará para cerca de 900 o número de 
ônibus elétricos servidos pela Enel X em Bogotá, tornando a empresa uma parceira-
chave do SITP no plano de descarbonização da cidade.   
    
Bogotá é a segunda megacidade da América Latina - depois de Santiago do Chile - a 
se beneficiar de uma iniciativa de transporte público de emissões zero sustentável 
promovida pela Enel X. Este contrato eleva o número de ônibus elétricos administrados 
pela Enel X globalmente para quase 1.400.   
    
“Esta concessão é um novo marco no compromisso contínuo da Enel X com a 
descarbonização, melhorando também o transporte público elétrico sustentável”, disse 
Francesco Venturini, CEO da Enel X. “Mais da metade da população mundial reside 
em cidades, o que contribui significativamente para as emissões globais de carbono 
por meio do transporte. A descarbonização da mobilidade urbana, a partir do transporte 
público, deve ser prioridade máxima e requer um esforço massivo dos setores público 
e privado. A Enel X pretende ser um parceiro industrial chave na mudança em direção 
a um modelo de cidade sustentável para atender aos desafios atuais e futuros de 
urbanização e eletrificação, ajudando a construir megacidades sustentáveis”.   
   
Os ônibus elétricos, que serão fabricados pela montadora chinesa BYD e com entrega 
prevista para Bogotá entre o final de 2021 e o início de 2022, serão carregados com 
energia limpa, proveniente de fontes 100% renováveis, nos eletroterminais construídos 
pela Enel X. Os ônibus serão equipados com câmeras de segurança, wi-fi e hubs de 
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recarga USB para oferecer um serviço confortável, sustentável e de alta qualidade a 
todos os passageiros.   
   
Os dois eletroterminais, que devem estar operacionais entre novembro de 2021 e abril 
de 2022, serão construídos em duas áreas diferentes de Bogotá (Usme e Fontibon) e 
incluirão, aproximadamente, 200 carregadores e-bus.   
   
Essa iniciativa se enquadra nas ações mais amplas que a Enel X está realizando para 
impulsionar a mobilidade elétrica no transporte público. Essas iniciativas incluem a 
parceria com a AMP Capital, uma gestora de investimentos global com mais de 30 
anos de experiência em investimentos na classe de ativos de infraestrutura, para 
aumentar os investimentos em infraestrutura de transporte público elétrico nas 
Américas. Atualmente, a joint venture das duas empresas possui uma frota de 435 
unidades operacionais de ônibus elétricos e infraestrutura de carregamento associada 
em Santiago, no Chile. Além disso, a Enel X está implementando outras iniciativas de 
e-bus no Brasil (São Paulo), Peru (Lima), Uruguai (Montevidéu), Estados Unidos, 
Espanha (Barcelona) e Itália.   
    
A Enel X projeta e desenvolve soluções com foco na sustentabilidade e nos princípios 
da economia circular, a fim de oferecer às pessoas, comunidades, instituições e 
empresas um modelo alternativo que respeita o meio ambiente e integra a inovação 
tecnológica ao dia a dia.   
 
Sobre a Enel X 
   
Enel X é a linha de negócios global da Enel dedicada ao desenvolvimento de produtos 
inovadores e soluções digitais em setores onde a energia está mostrando o maior 
potencial de transformação: cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica. A 
empresa é líder global no setor de soluções de energia avançada, gerenciando 
serviços como resposta à demanda de mais de 6 GW de capacidade total em nível 
global e cerca de 116 MW de capacidade de armazenamento instalada em todo o 
mundo, bem como um player líder no setor de mobilidade elétrica, com mais de 
170.000 pontos de carregamento de EV públicos e privados disponibilizados em todo o 
mundo. A inovação e a sustentabilidade estão no centro da estratégia da Enel X desde 
o seu início, com a economia circular sendo a combinação perfeita desses dois 
elementos, aplicada em muitos dos produtos e serviços da Enel X.   
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