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Resumo 
 

Em 2007, foi iniciado o programa de modernização e requalificação das escolas 

Básicas e Secundárias Portuguesas, levada a cabo pela empresa pública Parque Escolar. 

Na sua maioria, as obras consistem em requalificar os espaços existentes e construir um 

novo edifício aglutinador das infraestruturas necessárias ao bom funcionamento das 

instituições. 

Ao aumentar a área construída e ao dotar os edifícios de melhores condições de 

utilização, como luminosidade, mais equipamento, climatização dos espaços, novas 

acessibilidades, o consumo energético dispara para valores nunca antes atingidos. 

Paralelamente, o custo da energia sofre um aumento sem precedentes em virtude do 

aumento da taxa de IVA de 6% para 23%. 

Uma vez que para aproximar as escolas requalificadas do conceito NZEB (Nearly 

Zero Energy Building) não chega implementar medidas de poupança de energia, este 

trabalho aponta uma solução economicamente viável para a produção sustentável de 

energia, através da tecnologia fotovoltaica, tornando o edifício produtor da sua própria 

energia, seguindo as diretivas da mais recente legislação nacional e europeia.  

Este estudo vem na sequência do projeto de modernização e requalificação da 

Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, em Caldas da Rainha, cujas conclusões se 

podem aplicar a qualquer edifício a nível nacional, tendo em mente que será necessário 

efetuar um ajuste nos cálculos em função do tipo de edifício/condições de instalação e 

localização geográfica. 

 

Palavras Chave: NZEB, sustentabilidade energética, Parque Escolar, miniprodução 

fotovoltaica, energias renováveis.    
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Abstract 
 

In 2007 a modernization and renovation programme was started in the Portuguese 

Basic and Secondary schools, through the public enterprise Parque Escolar. The programme 

aims to renovate the existing buildings and to construct new ones in order to comprise the 

necessary infrastructures to the proper functioning of the institution. 

As the area built increases and the buildings are provided with better conditions such 

as more luminosity, more equipment, air-conditioning, new accessibilities, the power 

consumption rises to record levels. Meanwhile the cost of energy reaches an unprecedented 

level due to the increase in standard rate of VAT – from 6% to 23%. 

As the implementation of energy efficiency measures is not enough to allow the 

renovated schools to come close to the concept of NZEB (Nearly Zero Energy Building), this 

work points out an economically viable solution which aims to the production of sustainable 

energy through the photovoltaic system, so that it can be possible for the building to supply 

its own energy, following the most recent Portuguese and European legislation. 

This study is about the modernization and renovation of “Rafael Bordalo Pinheiro 

Secondary School”; however, the study conclusions may be implemented in any public 

building, considering that necessary adjustments will have to be made according to both the 

characteristics of the building itself and and its geographical location. 

 

Key-words: NZEB, energetic sustainability, Parque Escolar, photovoltaic mini-production, 

renewable energy. 
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1. Objeto da Investigação 
 

Em 2007, foi iniciado o programa de modernização e requalificação das escolas 

Básicas e Secundárias Portuguesas, levada a cabo pela empresa pública Parque Escolar. 

Na sua maioria as obras consistem em requalificar os espaços existentes e construir um 

novo edifício aglutinador das infraestruturas necessárias ao bom funcionamento das 

instituições. (Parque Escolar, 2012) 

Ao aumentar a área construída e ao dotar os edifícios de melhores condições de 

utilização, mais luminosidade, mais equipamento, climatização dos espaços, novas 

acessibilidades, o consumo energético dispara para valores nunca antes atingidos o que, 

com as atuais restrições orçamentais, leva as escolas a definir planos de utilização racional 

dos espaços/equipamentos com vista à minimização da fatura energética elétrica. 

Contudo, as práticas diárias para a poupança de energia já implementadas, não são 

as suficientes para a minimização do problema ou até mesmo para sua eliminação (situação 

desejável), tornando o edifício produtor da sua própria energia com base em fonte 

renovável. (ADENE, 2012) 

Como para aproximar as escolas requalificadas do conceito NZEB não chega 

implementar medidas de poupança de energia, este trabalho procura validar uma solução 

viável para a produção sustentável de energia através da tecnologia fotovoltaica. 
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1.1. Problema de investigação 
 

A realidade económica atual não permite desperdícios ou investimentos avultados, 

pelo que é um contrassenso dotar com as melhores condições e equipamentos os novos 

edifícios escolares, se depois estes não podem ser utilizados por causa dos avultados 

consumos energéticos que implicam. Para além de se tornar um custo desnecessário no 

projeto de requalificação, a não utilização dos equipamentos acelera a sua degradação e, 

consequentemente, aumenta os seus custos de manutenção. 

Este trabalho de projeto centra-se no estudo de uma solução energética fotovoltaica 

para a Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, localizada em Caldas da Rainha. 

As obras de modernização e requalificação ocorreram no período de julho de 2009 a 

fevereiro do ano de 2011. Na fase anterior às obras, a escola tinha uma área útil de 11.170 

m2, distribuídos por quatro blocos interligados por “telheiros” de passagem. A escola possuía 

sessenta salas de aula e dois pavilhões para a prática de desporto, sendo que nenhum dos 

espaços era climatizado. 

Depois de concluídas as obras de modernização e requalificação, a escola ganhou 

um novo edifício aglutinador dos serviços onde se concentram auditório (202 lugares), 

biblioteca escolar de grandes dimensões, loja escolar, serviços administrativos, direção, 

gabinetes de coordenação e de atendimento à comunidade. Passou a ter cinquenta e sete 

espaços “sala de aula” e seis salas específicas para trabalho do corpo docente. 

A área construída aumentou de 22,5% para 13.685 m2, dotando todos os espaços 

habitáveis de climatização central. Na carga energética do edifício pesou ainda o aumento 

significativo dos equipamentos, passando a escola a ter cerca de 380 postos informáticos 

contra os cerca de 140 existentes antes da obra. Todas as salas de aula passaram a estar 

equipadas com PC e equipamento de projeção audiovisual (trinta e oito salas com 

videoprojetor e dezanove com quadro interativo). 

Dentro das várias medidas para a economia energética, destacam-se a proteção dos 

vãos com vidros duplos, estores e películas de proteção, novas armaduras de iluminação 

mais eficientes e económicas e um sistema de gestão técnica centralizada (GTC) que 

permite, através de um simples PC, monitorizar e programar praticamente todos os 

equipamentos elétricos, desde os simples circuitos de iluminação e tomadas aos sistemas 

de ventilação e climatização. Com a ajuda deste sistema, a direção da escola tem vindo a 
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otimizar os consumos elétricos através de ajustes constantes, o que tem permitido uma 

utilização mais racional dos equipamentos e consequente diminuição dos consumos. 

É de domínio público que as escolas intervencionadas encontram, agora, algumas 

dificuldades para fazer face ao aumento da fatura energética, (não só devido ao aumento do 

consumo, mas também face ao aumento da carga fiscal sobre o consumo elétrico – só no 

IVA existiu um aumento de 6% para 23%).  

 

Mesmo reconhecendo a situação económica grave que o país atravessa, fará sentido 

abandonar o projeto de produção fotovoltaica previsto, quando o valor a investir 

representa uma pequena percentagem do custo total do projeto de requalificação? 
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1.2. Justificação do estudo 
 

Ao desempenhar funções na direção de uma escola secundária, ao longo dos 

últimos oito anos, e conhecendo as restrições orçamentais das escolas, decidiu-se efetuar o 

estudo de viabilidade da implementação de uma central fotovoltaica, numa perspetiva de 

sustentabilidade energética dos edifícios públicos, pretendendo mostrar que a 

implementação desta tecnologia é vantajosa, conhecidas que são as ótimas condições 

climatéricas de Portugal.  

 

Figura 1 - Mapa de irradiação solar – Fonte PVGIS (JRC-PVGIS, 2012) 

Com as obras de modernização e requalificação levadas a cabo pela Parque Escolar 

EP, o consumo energético disparou para valores nunca antes atingidos. Quando, na Europa, 

se fala em edifícios com necessidades energéticas nulas (NZEB), as escolas agora 

requalificadas (332, até 2015) veem em muito aumentado o valor da fatura de consumo 
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elétrico, mesmo com a adoção de técnicas construtivas que permitem melhorar o 

desempenho energético do edifício. 

O problema da elevada fatura energética assume, assim, demasiada relevância, 

porque não é um problema isolado da escola em estudo, mas sim um problema a nível 

nacional que em muito vai dificultar a elaboração dos orçamentos escolares por parte da 

tutela. 

Neste trabalho de projeto, será realizada a análise de viabilidade 

económica/financeira da implementação de uma solução fotovoltaica em regime de 

miniprodução, que permita à escola a obtenção de um valor de receita com a venda de 

energia equivalente ao aumento que se verificou na fatura de compra.  

Pretende-se demonstrar que a implementação do sistema fotovoltaico não só é 

viável económica e financeiramente, como pode servir de exemplo às restantes escolas em 

requalificação. Será um contributo fundamental para que todos os edifícios públicos possam 

convergir para o conceito NZEB, antecipando, assim, a legislação portuguesa que em breve 

terá de adotar as diretivas europeias sobre a matéria dos edifícios públicos com 

necessidades nulas de energia.  

A implementação do projeto fotovoltaico vai de encontro ao Programa Eco.AP, criado 

no âmbito do Plano Novas Energias – ENE 2020, em que se estabelece como objetivo, o 

aumento de 20% na eficiência energética nos serviços públicos, equipamentos e 

organismos da Administração pública, no horizonte do ano 2020. (ADENE, 2012) 
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1.3. Limitações do estudo 
 

A análise de viabilidade do projeto de investimento depende de um conjunto de 

variáveis, que irão assumir valores de acordo com a realidade atual, tais como: 

- O regulamento da miniprodução fotovoltaica, contempla um contrato de 15 anos, 

com uma tarifa fixa definida no processo de licenciamento. Essa tarifa é calculada 

em função da dimensão da potência nominal a instalar, através de um processo de 

leilão. Em 2012, a tarifa referência para o escalão III é de 0,185 €/kWh. 

- Fator geolocalização – Os valores de receita previstos, são calculados com base 

nas estimativas de produção fotovoltaica. Estas estimativas são fortemente 

influenciadas pela localização da instalação, uma vez que as condições climatéricas 

fazem variar a produção, especialmente a nebulosidade e temperatura.  

- Propostas analisadas – Optou-se por recolher propostas de empresas que estejam 

presentes no mercado local (Caldas da Rainha), para assegurar o conhecimento das 

condições locais e uma assistência técnica mais próxima. O facto de não existir 

localmente nenhuma empresa de grande dimensão na área das renováveis, poderá 

trazer um desajuste dos preços praticados pelos grandes grupos económicos. 

- Custos de capital – Dificuldade em obter o valor para os custos de capital, 

acreditando que as condições de financiamento para uma empresa pública como a 

Parque Escolar serão diferenciadas das condições de acesso a uma linha de crédito 

por uma empresa privada na banca tradicional. 

Tais condicionantes obrigam à ponderação da utilização das conclusões deste 

estudo, quando aplicadas num contexto em que os pressupostos mencionados já não se 

verificam.  
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1.4. Questões de investigação 
 

As obras de modernização e requalificação de escola em causa tinham um 

orçamento inicial de 10,5 milhões de euros. A implementação de um sistema de produção 

de energia com recurso a uma miniprodução fotovoltaica iria custar uma pequena 

percentagem desse valor, e permitiria anular o efeito do aumento da fatura energética, 

assim como assegurar valores de receita para a manutenção das instalações. 

Para responder à viabilidade económica da implementação do sistema fotovoltaico, 

fez-se o estudo do projeto de investimento onde foram tidos em linha de conta não só os 

custos iniciais de implementação, mas também os custos de manutenção e posse, tais 

como licenciamento, seguros, manutenção e custos de capital. 

Com os resultados do estudo efetuado para a vertente de implementação do sistema 

com capitais próprios, fez-se uma análise sumária da mesma implementação em regime de 

aluguer do espaço em que todo o investimento em equipamento e manutenção é feito por 

terceiros, com os quais se repartirão as receitas provenientes da venda da energia. 

Lançam-se duas questões orientadoras da investigação: uma predominantemente de 

natureza qualitativa (questão 1) e outra de natureza quantitativa (questão 2).  

Questão 1: Fará sentido abandonar o projeto de miniprodução fotovoltaica prevista, 

quando o valor a investir representa uma pequena percentagem do custo total do projeto de 

requalificação? 

Questão 2: Mesmo na ausência de capitais próprios para investir, a implementação 

deste tipo de projetos é financeiramente viável, recorrendo a financiamento externo? 
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1.5. Metodologia 
 

Depois de selecionado o tema do trabalho de projeto, foi desenvolvida uma forte 

componente de pesquisa bibliográfica e análise documental em áreas como, metodologia de 

investigação, gestão de projeto, energias renováveis, eficiência energética, programas 

operacionais em vigor e legislação nacional e europeia. 

Seguiu-se a fundamentação do problema com a recolha e tratamento dos dados 

relativos aos consumos do edifício em estudo. Foi ouvida a direção da escola em estudo e a 

direção de operação para a sustentabilidade e eficiência energética da Parque Escolar, EP. 

Com base no projeto de execução da obra de requalificação e modernização foi 

elaborado um caderno de encargos para o sistema de miniprodução que respeitasse a 

legislação em vigor para os sistemas de miniprodução fotovoltaica em regime bonificado. 

Recorrendo a software de simulação e à extrapolação de dados reais de uma 

microprodução localizada nas imediações da escola, foram elaboradas estimativas de 

produção para o sistema fotovoltaico em estudo. 

Foram convidadas quatro empresas a operar localmente no ramo das energias 

renováveis, para responder ao caderno de encargos elaborado. As propostas comerciais 

recolhidas foram analisadas e classificadas, servindo de base ao estudo de viabilidade 

económica e financeira para a implementação do sistema. 

Foram criadas redes de conhecimento que suscitaram muito interesse nos 

intervenientes neste processo, desde os instaladores convidados, aos agentes de seguros e 

instituições bancárias a quem foram solicitadas cotações comerciais, aos muitos 

microprodutores nacionais, que disponibilizaram ajuda na construção de um conhecimento 

experimentado com base nos seus casos práticos, até à própria equipa da Parque Escolar 

que acompanhou, e acompanha, o processo de obra. Todas estas entidades mostraram-se 

sempre disponíveis para colaborar em todas as solicitações requisitadas. 

Assim, este trabalho de projeto assenta num cruzamento de métodos quantitativos e 

qualitativos, uma vez que se procuram respostas para questões localizadas em paradigmas 

diferentes, como é referenciado por Manuela Malheiro Ferreira e Hermano Carmo em 

Metodologia da Investigação – Guia para a Auto-aprendizagem. (Carmo & Ferreira, 2008, p. 

195) 
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Das questões orientadoras deste trabalho de projeto, e recordando a primeira - fará 

sentido abandonar o projeto de miniprodução fotovoltaica prevista, quando o valor a investir 

representa uma pequena percentagem do custo total do projeto de requalificação? - é 

enquadrada num paradigma qualitativo, por se apoiar na corrente de consciência do 

“ecologicamente verde” que surge no fenómeno de luta contra a dependência dos 

combustíveis fósseis e em prol do desenvolvimento das energias renováveis, constituindo 

uma vertente de fundamentação mais qualitativa de difícil quantificação. Os resultados 

obtidos com a implementação do sistema fotovoltaico não se resumem às receitas da venda 

da energia, vão muito além, por contribuírem para as metas nacionais estabelecidas no 

programa Eco.AP, por colocarem Portugal em lugar de referência na utilização de energias 

renováveis.  

Já a segunda questão - mesmo na ausência de capitais próprios para investir, a 

implementação deste tipo de projetos é financeiramente viável, recorrendo a financiamento 

externo? -, por ser orientada ao estudo de viabilidade económica e financeira, é enquadrada 

num paradigma quantitativo, constituindo a vertente empírica típica das ciências exatas, 

mesmo assim passível de interpretações diferenciadas em função do perfil do investidor.   
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2. Revisão da literatura  
 

O problema da elevada procura de energia já não é só um problema dos estados e 

das nações, tornou-se num dilema do indivíduo da civilização moderna, preocupado com a 

escassez de recursos e com as consequências nefastas para o nosso planeta. Este assunto 

já questionado por Pacheco Torgal, na revista Maquinaria N.º 221, surge um artigo 

interessantíssimo sobre a Nanotecnologia e o seu contributo para os edifícios ZNEB, 

quando salienta: “A procura crescente de energia a nível mundial é uma das causas para o 

desenvolvimento insustentável do nosso Planeta. Estima-se que até 2030, a procura de 

energia deva crescer aproximadamente 40% atingindo 16,8 mil milhões tep.” (Torgal, 2012) 

Numa sociedade perfeita, o acesso ao desenvolvimento e a uma boa qualidade de 

vida, seria um direito comum, mas tal não será possível se continuarmos a consumir 

recursos como até agora. Este postulado é válido para países desenvolvidos como para 

países em desenvolvimento. Teremos de encontrar um ponto de equilíbrio entre o acesso e 

disponibilidade de energia e o seu consumo. É urgente uma mudança de atitude à escala 

global e são muitos os apelos lançados pelas várias entidades internacionais de a alguns 

anos para cá. Em 2008, Nobuo Tanaka, Diretor Executivo da Agência Internacional de 

Energia, escreve: “Current trends in energy supply and consumption are patently 

unsustainable – environmentally, economically and socially – they can and must be altered”. 

(Tanaka, 2008) Contudo há um longo caminho a percorrer no sentido de desenvolver essa 

mudança. 

Relativamente aos consumos sabe-se que os edifícios são responsáveis por cerca 

de 40% da energia utilizada. Os aparelhos e equipamentos aí instalados representam um 

valor elevado nas cargas de energia tal como referido por Margarida Quintela Martins em 

“As energias renováveis e a eficiência energética - Mitigação das alterações climáticas.” 

(Martins, 2011) 

Nesse sentido, a reformulação da Diretiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos 

edifícios, aprovada em 19 de maio de 2010 pelo mesmo Parlamento, indica a data de 31 de 

dezembro de 2020 como limite a partir do qual todos os novos edifícios deverão respeitar o 

conceito NZEB. A mesma diretiva aponta 31 de dezembro de 2018 como data fronteira para 

esta aproximação nos edifícios públicos. Em Portugal, o programa Eco.AP antecipa estas 

datas e estabelece o final de 2013 como limite para intervir em todos os edifícios e serviços 

da Administração Pública. 
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Edifícios NZEB serão aqueles que possuam um desempenho térmico 

correspondente às classes mais elevadas e que a energia utilizada provenha na sua grande 

maioria de fontes renováveis, produzidas no próprio edifício, tornando o balanço com a rede 

praticamente nulo.   

Para os edifícios já construídos, não foram fixadas metas temporais, ficando-se, 

assim, pela recomendação de reabilitação gradual do número de edifícios a enquadrar na 

classe NZEB. 

É neste sentido, neste contexto que surge este trabalho de projeto. Está-se perante 

uma obra de requalificação e modernização em que o volume construído aumenta 

significativamente, mas, para que a “nova escola” possa caminhar em direção ao NZEB, é 

necessário produzir energia de fonte renovável suficiente para fazer face aos elevados 

consumos verificados. 

Em Portugal, o Edifício Solar XXI do LNEG é o exemplo vivo da utilização da energia 

solar fotovoltaica, como elemento de equilíbrio da balança energética, tal como referido em 

“Portugal 2020 e a Integração de Energias Renováveis nos Edifícios” publicado pelo LNEG. 

 

Figura 2 – Solar XXI - Parque de estacionamento e fachada sul 

O projecto inicial do edifício contempla 96 m
2

 de módulos fotovoltaicos de Silício 

Policristalino com 12 kWp, que produzem energia eléctrica e calor que é aproveitado 

para aquecer ou ventilar o espaço interior em conjunto com 95 m
2

 de módulos de Silício 

Amorfo, com 6 kWp, instalados no parque de estacionamento do Edifício Solar XXI. No 

total entregam anualmente à rede eléctrica do campus cerca de 20 MWh, que 

satisfazem quase 75% do consumo anual do edifício. Em finais de 2010 foram 

instalados no parque de estacionamento mais 12 kWp de painéis do tipo CIS: Módulos 
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de Disseleneto de Cobre Índio, o que permitiu que em 2011 o edifício Solar XXI já fosse 

autosuficiente em energia eléctrica. (Mendes, Salgueiro, Cardoso, & Coelho, 2012) 

Se na problemática da energia tivermos em linha de conta toda a sustentabilidade do 

planeta, veremos que o aumento das necessidades energéticas devido às previsões do 

aumento populacional à escala mundial, os impactos ambientais causados pela produção e 

utilização de energia, nomeadamente as alterações climáticas, poluição dos solos, poluição 

do ar, poluição da água e a exaustão dos combustíveis fósseis, leva-nos a enfrentar de 

imediato este novo desafio.  

“É preciso desenvolver sem demora todas as formas de energia renováveis, para se 

poderem satisfazer as exigências no fim do século. Em paralelo, temos de diminuir os 

consumos de energia, …” (Reeves, 2006) 

Ao desafio do constante aumento de consumo/produção de energia, está associado 

o do transporte dessa energia desde os locais de produção até aos locais de consumo. As 

redes de transporte tendem a possuir uma sobrecarga, devido ao excesso de procura.  

Assim, o futuro das redes elétricas na europa, passa para um novo paradigma de 

produção distribuída recorrendo a unidades de produção de energia com base em fonte 

renovável, deixando de lado o antigo cenário de produção centralizada em grandes centrais 

que se encontram a grandes distâncias dos lugares de consumo. 

As redes de transporte de energia, desde que adotem uma gestão inteligente, 

apresentarão muito menos perdas, a partir do momento que consigam gerir a energia 

entregue por parte das micro e mini instalações dispersas por entre os consumidores finais. 

Segundo o relatório Smart Grids (Smart Grids European Technology Platform, 2010), 

a integração de unidades de micro e miniprodução nas redes de distribuição traduz-se nos 

seguintes benefícios: 

- Contribuição para a diminuição da dependência de combustíveis fósseis; 

- Redução das perdas na rede de distribuição; 

- Diminuição nas emissões de gases com efeito estufa; 

- Aumento na fiabilidade do fornecimento de eletricidade aos consumidores; 

- Investimento repartido e diminuição dos custos no reforço e expansão das redes; 

- Desenvolvimento de um cluster industrial e comercial com impacto positivo na 

criação de emprego e crescimento económico. 

Em Portugal, a visão de futuro das redes inteligentes é materializada através do 

projeto InovGrid, promovido pela EDP em parceria com o InescPorto, Efacec, Janz e Lógica, 



 

13 

enquadrado na mudança do paradigma no setor energético a nível mundial. O projeto 

baseia-se numa filosofia de controlo coordenado e dota a rede elétrica de informação e 

equipamentos inteligentes capazes de automatizar a gestão da energia. (INESCTEC 

Tecnologia e Ciência | Laboratório Associado) 

Para alimentar as novas redes de energia num cenário de produção descentralizada, 

os governos europeus implementaram um conjunto de medidas de produção de energia 

com base em fonte renovável. Em Portugal destacam-se as iniciativas associadas à energia 

eólica, à energia de biomassa, às energias mini-hídrica e fotovoltaica. 

Dando o devido enfoque à energia fotovoltaica, verifica-se que foram implementados 

mecanismos de promoção de instalações de microprodução e de miniprodução (é sobre 

esta que irão recair todas as atenções, uma vez que este estudo pretende demonstrar a 

viabilidade económica e financeira de um projeto de miniprodução num edifício público). 

A miniprodução fotovoltaica surge como a oportunidade de uma entidade (coletiva ou 

individual) poder produzir energia para ser vendida à rede na totalidade, na condição de que 

existe consumo efetivo de eletricidade no local da instalação, com um regime jurídico que 

permite que a potência de injeção na rede possa ser superior a 3,68 kW (limite de um 

sistema de microprodução – regime bonificado), até ao máximo de 250 kW. A atividade da 

miniprodução encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de março. 

(Ministério da Economia, da Inovação e Desenvolvimento) 

De acordo com este Decreto-Lei, a atividade de miniprodução fotovoltaica está 

sujeita aos seguintes requisitos: 

- Dispor de uma instalação de utilização de energia elétrica em Baixa Tensão – (BT) 

ou Média Tensão (MT) e ser titular de contrato de compra e venda de eletricidade. 

- A potência de ligação à rede deverá ser até metade da potência contratada até ao 

máximo de 250 kW; 

- O produtor deverá ter um consumo igual ou superior a 50% da energia produzida 

pela unidade de miniprodução. 

- O produtor venderá energia à rede elétrica de serviço público (RESP) através de 

dois regimes remuneratórios possíveis: regime bonificado e regime geral.  

- No regime geral, a eletricidade produzida é vendida em condições de mercado 

(preço de compra); 
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- No regime bonificado estão previstos 3 escalões: 

a) Escalão I    - Potência de ligação até 20 kW - Tarifa de 0,215 €/kWh, por 

ordem sequencial dos registos;  

b) Escalão II   - Potência de ligação superior a 20 kW até 100 kW - Tarifa 

dependente das ofertas de desconto dos interessados, sujeita a concurso (leilão); 

c) Escalão III  - Potência de ligação superior a 100 kW até 250 kW - Tarifa 

dependente das ofertas de desconto dos interessados, sujeita a concurso (leilão);  

  - As tarifas de venda à rede mantêm-se fixas por um período de 15 anos, após o qual 

o produtor ingressa automaticamente no regime geral. 

Numa primeira fase, o futuro miniprodutor procede ao registo como produtor, 

recorrendo ao sítio da internet: www.renovaveisnahora.pt, aplicação SRMini. 

Após efetivação do pré-registo e liquidadas as taxas inerentes (Escalão I – 500 € + 

IVA; Escalão II – 1.000 € + IVA; Escalão III – 2.000 € + IVA), os produtores que acedam ao 

regime bonificado, estão dependentes da realização de uma auditoria (ou certificação 

energética) com vista à implementação de medidas de eficiência energética com os 

seguintes períodos de recuperação: 

a) Escalão I - dois anos 

b) Escalão II - três anos 

c) Escalão III - quatro anos 

Cumpridos os pré-requisitos para acesso à miniprodução, os produtores podem 

então avançar com o estudo técnico da solução ótima a implementar, onde se enquadra o 

presente estudo.  

http://www.renovaveisnahora.pt/
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3. Desenvolvimento do projeto 
 

Este estudo surge da necessidade de encontrar respostas ao forte aumento 

verificado na fatura energética da escola, numa fase em que o país procura meios de corte 

na despesa por imposição dos parceiros que nos prestam ajuda externa (União Europeia, 

Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu). 

Assim, para o desenvolvimento do projeto, foram levadas a cabo um conjunto de 

tarefas, desde a fundamentação do problema (recolha e tratamento dos consumos 

energéticos dos últimos cinco anos), reformulação do “projeto de especialidade” 

(implementação do sistema fotovoltaico) existente, para adaptar à legislação vigente, 

produção do caderno de encargos e respetivos critérios/documentos de análise, recolha de 

propostas comerciais ao caderno de encargos, análise técnica/comercial das propostas e 

eleição da proposta mais vantajosa. Com base na proposta mais vantajosa foram 

elaboradas estimativas de produção e desenvolvida a análise de viabilidade financeira sob 

os diversos cenários possíveis no mercado nacional. 

 

3.1. Recolha dos consumos energéticos 
 

A problemática do aumento do valor da fatura energética, levanta um conjunto de 

questões que torna urgente perceber a que se devem esses aumentos. Durante o período 

que durou a intervenção de requalificação/modernização da escola, os valores dos 

consumos registados devem ser analisados com alguma precaução, uma vez que 

representam consumos parciais, pois, nessa fase, a escola era alimentada, ora pelo 

contador normal de consumo, ora pelo contador de obra, em virtude da intervenção ter sido 

faseada por blocos construtivos. 

Tendo em conta que durante o período analisado as tarifas praticadas pelo operador 

sofreram um forte agravamento fiscal (o IVA passou de 6% para 23%), para além dos 

aumentos anuais muito acima da taxa de inflação, decidiu-se centrar a análise no consumo 

efetivo (medido em kWh), em vez do seu valor monetário. Esta decisão é ainda suportada 

pelo facto de, no período em estudo, as tarifas terem sido alteradas em função do 

comercializador (três, no total) e da potência contratada (variou entre os 100 kW para os 

atuais 292,95 kW). 

Nesta análise será distinguida a energia consumida nos períodos de vazio, cheio e 

ponta para perceber em que período do dia, o aumento foi mais significativo.  
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Foram recolhidas as leituras correspondentes ao período de janeiro de 2006 a maio 

de 2012. No entanto para comparar períodos homólogos, irão ser analisados apenas os 

quinze meses que precederam a obra e os quinze meses já decorridos após o término 

destas. A tabela completa das leituras encontra-se apenso a este documento (anexo 1). 

Nos quinze meses que precederam a obra, registaram-se os valores constantes da 

Tabela 1, não esquecendo que correspondem a uma área de 11.170 m2, sem climatização e 

com cerca de 140 postos de trabalho (PCs).  

Os valores de energia reativa eram bastante elevados, uma vez que a instalação, por 

ser antiga, não estava equipada com bateria de condensadores. Os valores de energia 

reativa são cobrados pelo operador já que degradam a qualidade da rede, com tarifa 

definida pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) independentemente do 

operador. 

Antes de Obra kWh Valores 

Período Dias Vazio Cheio Ponta Reativa Total  Faturados 

Mar-08 31 6276 10434 4898 9460 21608    2 269.99 €  

Abr-08 30 5730 10919 5426 11615 22075    2 429.84 €  

Mai-08 31 5513 9569 4549 10056 19631    2 134.94 €  

Jun-08 30 5100 8030 3842 8516 16972    1 880.70 €  

Jul-08 31 4487 4951 2350 3086 11788    1 268.79 €  

Ago-08 31 4292 3268 1556 1948 9116       966.75 €  

Set-08 30 4793 5657 2835 3926 13285    1 432.31 €  

Out-08 31 6017 11029 5205 8329 22251    2 365.69 €  

Nov-08 30 7728 16106 6586 8764 30420    3 050.74 €  

Dez-08 31 7992 17837 7086 6856 32915    3 266.47 €  

Jan-09 31 8253 16864 6816 11147 31933    3 144.26 €  

Fev-09 28 9563 19335 8099 8351 36997    3 889.42 €  

Mar-09 31 6943 11707 5324 6973 23974    2 593.05 €  

Abr-09 30 6257 9409 4511 6700 20177    2 280.88 €  

Mai-09 31 5909 10441 5017 8556 21367    2 480.17 €  

TOTAIS 457 94853 165556 74100 114283 334509  35 454.00 €  

Média Mensal 6324 11037 4940 7619 22301    2 363.60 €  

Tabela 1 - Consumo elétrico (antes de obra) 

 

Dos consumos verificados, concluímos que a média mensal de consumo, em horas 

de vazio (período noturno), corresponde a 28,36% do consumo médio total, enquanto o 

consumo em horas de cheio corresponde a 49,49% e em horas de ponta a 22,15%. 
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Figura 3 - Distribuição por períodos de consumo (antes da obra) 

A média mensal de consumo situava-se nos 22,3 MWh, com faturação média de 

2.360,60€ mensais. 

Com as obras de requalificação e modernização, a escola vê a área útil aumentar 

para 13.685 m2 (+22,5%), sendo equipada com climatização central em todos os espaços 

fechados (excluindo arrumos e instalações sanitárias) e vê ainda triplicar o número de 

postos de trabalho à disposição na escola. 

A gestão elétrica do edifício passou a contar com o precioso auxílio de um sistema 

de gestão técnica centralizada (GTC), que permite um controlo e programação em tempo 

real de praticamente todos os circuitos de iluminação, ventilação e climatização.  

O sistema é constituído por um conjunto de autómatos, que interligam a rede 

telemática da escola aos quadros elétricos e de AVAC permitindo a monitorização e controlo 

remoto através de uma aplicação de interface amigável. 

Os sucessivos ajustes produzidos sobre o sistema GTC têm permitido otimizar os 

consumos, atuando de forma contínua sobre os pontos que a própria comunidade escolar 

vai identificando como passíveis de serem melhorados.  

A listagem dos consumos verificados nos quinze meses já decorridos após final da 

obra, constam da Tabela 2 que a seguir se apresenta: 

  

Vazio 
28,36% 

Cheia 
49,49% 

Ponta 
22,15% 
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Depois de Obra kWh Valores 

Período Dias Vazio Cheia Ponta Reativa Total Mensal Faturados 

Mar-11 31 9901 13920 5740 1450 29561      3.001,14 €  

Abr-11 30 12773 15061 6419 1950 34253      3.471,72 €  

Mai-11 31 11024 15053 6246 2023 32323      3.356,73 €  

Jun-11 30 10923 14524 6073 1896 31520      3.289,66 €  

Jul-11 31 9565 10582 4484 1700 24631      2.592,01 €  

Ago-11 31 7164 7779 3126 1899 18069      2.003,70 €  

Set-11 30 8161 10648 4651 1998 23460      2.567,91 €  

Out-11 31 9545 15910 6681 1824 32136      3.780,39 €  

Nov-11 30 10230 18006 7289 1789 35525      4.264,36 €  

Dez-11 31 10653 17639 7143 1936 35435      4.243,71 €  

Jan-12 31 10100 19104 7800 1896 37004      4.743,37 €  

Fev-12 29 9275 22779 10250 1954 42304      6.324,92 €  

Mar-12 31 8411 16602 7714 2063 32727      4.930,30 €  

Abr-12 30 9924 14656 3445 2563 28025      4.205,33 €  

Mai-12 31 9259 16057 4111 2396 29427      4.483,21 €  

TOTAIS 458 146908 228320 91172 29337 466400    57.258,46 €  

Média Mensal 9794 15221 6078 1956 31093      3.817,23 €  

Variação Absoluta 3470,3 4184,3 1138,1 -5663,1 8792,7      1.453,63 €  

Variação % 54,9% 37,9% 23,0% -74,3% 39,4% 61,5% 

Tabela 2 - Consumo elétrico (depois de obra) 

A distribuição dos consumos médios mensais passou a ser de 31,50% nas horas de 

Vazio, 48,95% nas horas de Cheio e 19,55% nas horas de Ponta. 

 

Figura 4 - Distribuição por períodos de consumo (depois da obra) 

 

Se comparados os valores da distribuição, pode-se verificar que estes são 

semelhantes, não existindo uma variação significativa nos consumos em função do período 

do dia em que ocorrem. 

  Vazio Cheio  Ponta 

Antes 28,36% 49,49% 22,15% 

Depois 31,50% 48,95% 19,55% 

Tabela 3 - Distribuição por períodos (antes e depois de obra) 

Na distribuição por períodos em valor absoluto, observa-se um aumento de 54,9% 

nas horas de vazio, 37,9% nas horas de cheio e 23% nas horas de ponta. Os valores 

Vazio 
31,50% 

Cheio 
48,95% 

Ponta 
19,55% 
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registados refletem um aumento significativo dos consumos médios, situando-se agora nos 

31,09 MWh/mês contra os 22,3 MWh/mês da fase pré-obra, traduzindo-se num aumento de 

39,4%. 

A faturação do nível de energia reativa teve um decréscimo de 74,3%, embora a 

carga de motores existentes nas instalações tenha aumentado exponencialmente. 

Salienta-se que o aumento da fatura em termos económicos é de 61,5%, muito 

acima dos 39,4% de aumento médio dos consumos em kWh, facto justificado pelo forte 

agravamento das tarifas energéticas. 

Das tabelas de análise dos consumos extrai-se o seguinte gráfico comparativo: 

 

Figura 5 - Consumos mensais e acumulados 

Da leitura atenta do gráfico, verifica-se que, nos meses mais frios (novembro a 

fevereiro), os consumos antes e depois de obra aproximam-se, mas voltam a afastar-se nos 

meses mais quentes (março a maio), embora as diferenças verificadas sejam praticamente 

constantes. 

Na era pré obra, os consumos de energia para aquecimento das salas de aula eram 

superiores, devido à fraca eficiência energética do edifício. Com a requalificação, a 
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eficiência energética dos espaços melhora bastante, o que permite um menor consumo por 

m2. Por outro lado, o edifício possui agora sistemas para arrefecimento que antes não 

existiam e, ao serem colocados em funcionamento, aumentam o consumo energético, 

principalmente numa primavera anormalmente quente como a que se verificou em 2012. 

No final de maio de 2012, foram tomadas medidas para proteção dos vãos e espaços 

orientados a sul, a fim de evitar o sobreaquecimento nos meses quentes, pelo que se 

espera uma diminuição dos consumos já no mês de junho.  

Desde a entrada em funcionamento da GTC (novembro de 2011), é possível 

observar uma maior aproximação dos consumos registados antes e depois da obra, graças 

às medidas de eficiência implementadas. Neste capítulo, a comunidade escolar tem sido 

muito proactiva na busca de soluções economizadoras, sendo muitas as sugestões 

apresentadas à direção da escola, desde a definição de períodos de utilização dos sistemas, 

controlo das temperaturas, gestão da proteção dos vãos expostos até à realização de ações 

de sensibilização junto dos alunos.  
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3.2. Caderno de Encargos para o projeto de miniprodução 
 

O projeto de arquitetura e especialidades técnicas possuía um “caderno de 

execução” em que eram definidas algumas premissas sobre o sistema de produção de 

energia fotovoltaica. Contudo o documento fazia referência a uma solução que não era 

possível de enquadrar no regime bonificado previsto pelo Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de 

março, por ultrapassar os limites de potência estipulados. 

Esse mesmo documento possuía um conjunto de lacunas e restrições que não 

faziam sentido no mercado atual, das quais se destacam: 

- Referência a marcas e produtos específicos que já se encontram descontinuados 

de produção. 

- Obrigatoriedade de utilização de uma marca específica para a grande maioria dos 

componentes, o que limitava a ação concorrencial com produtos de características 

técnicas e padrões de qualidade semelhantes ou até mesmo superiores. 

- Referencia à necessidade de trabalhos que já se encontram executados ao abrigo 

de outras empreitadas (nomeadamente caminhos de cabos enterrados no exterior, 

calhas de caminhos de cabos no interior dos edifícios). 

- Solicitação do fornecimento de equipamento que já se encontra instalado (exemplo 

das celas de corte, ganho e contagem de energia no Posto de Transformação de 

Energia). 

- Ausência de critérios de comparação/análise das propostas. 

- Indicação de salas técnicas para colocação de equipamentos (inversores) que 

foram alvo de alteração no projeto de arquitetura e como tal não existem. 

Pelas razões atrás citadas, foi necessário produzir um novo documento que 

permitisse aos agentes de mercado a consultar, cotar uma solução técnica mais avançada 

em termos tecnológicos, com melhor rendimento e, acima de tudo, com custos muito 

menores para o mesmo padrão de qualidade dos equipamentos inicialmente propostos.  

Nesse novo caderno, foram criadas duas secções distintas, uma primeira parte com 

clausulado jurídico, deixando todo o clausulado técnico para a segunda parte. 
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3.2.1 Parte I - Cláusulas Jurídicas 

 

Artigo 1.º Objeto 

O presente Caderno de Encargos refere-se à instalação de um Sistema Solar 

Fotovoltaico, para produção de energia elétrica a partir de fonte  renovável, a instalar na 

Escola Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha. 

A energia produzida pelo sistema será injetada na rede pública, em média tensão 

diretamente no posto de transformação da Escola, através de um transformador-elevador, 

que eleva a tensão de baixa tensão para a média tensão. A contagem da energia será feita 

do lado da média tensão, através de uma cela de corte e contagem, instalada no quadro de 

média-tensão. 

A integração do sistema nas coberturas dos vários edifícios que compõem a escola 

minimiza o custo e impacto visual do sistema. Assim, de forma a aproveitar as coberturas 

inclinadas disponíveis, aceita-se um desvio na orientação Sul de 11º, bem como uma 

inclinação em parte dos painéis abaixo do ideal (6º). Estas duas opções resultam numa 

redução de eficiência de 5%, considerada aceitável tendo em conta a referida necessidade 

de adaptar o sistema às coberturas existentes. 

Propõe-se a instalação de um campo solar fotovoltaico com capacidade nominal de 

145kW de potência elétrica, por forma a poder ser enquadrado no regime de miniprodução 

previsto pelo DL 34/2011. 

 

Artigo 2.º Composição do Sistema 

O sistema é composto pelos seguintes itens: 

 Superfícies de painel fotovoltaico, organizado em dois grupos: um grupo com 

cerca de 60% da capacidade nominal para o bloco 3 e um outro grupo para o 

bloco 2. Nos grupos, os painéis deverão ser organizados em strings 

homogéneas. Cada string deverá possuir um número de painéis que se adeqúe 

às características do(s) inversore(s) a propor (janela MPPT).  

 Dispositivos para proteção de equipamento e segurança da instalação. 

 Inversores. 

 Cabos elétricos. 



 

23 

 Posto de transformação 160 KVA. 

Na cobertura dos blocos 2 e 3, serão instalados os painéis solares do tipo silício 

mono-cristalino de elevada eficiência. Os painéis serão orientados a Sul, com um desvio de 

11º para o quadrante SE e inclinação de 35º no bloco 3 e 6º no bloco 2. 

O painel fotovoltaico funciona em modo de gerador de corrente contínua. A tensão 

contínua é transformada em alterna, trifásica, através de inversores cuja soma das 

potências nominais não ultrapassem os 145kW. 

A potência AC produzida é injetada no Posto de Transformação em média tensão. 

Toda a energia irá ser vendida à rede, tendo um contador unidirecional, no lado da média-

tensão. 

Artigo 3.º Documentação a incluir nas propostas 

As propostas deverão ser entregues até à data limite de 20 de abril de 2012, 

devendo incluir: 

- Lista de preços unitários de todos os equipamentos e materiais especificados no 

mapa de quantidades. 

-Proposta com o valor global pelo qual o empreiteiro se propõe executar a obra. 

-Memória descritiva dos equipamentos e materiais que se propõem instalar, devendo 

especificar inequivocamente as suas marcas e modelos, não sendo aceite a 

expressão “ou equivalente”. 

-Plano de trabalhos da empreitada, onde estejam explícitas todas as tarefas a 

executar, assim como a respetiva carga de pessoal. 

-Características técnicas principais dos equipamentos que se propõem instalar, 

assim como os respetivos catálogos técnicos. 

-Lista de referências de obras executadas, em especial de instalações análogas. 

Os concorrentes deverão indicar o prazo de validade de todas as condições 

propostas, o qual não deverá ser inferior a 120 dias. 
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Artigo 4.º Obrigação de indicar claramente o não cumprimento de especificações 

técnicas 

No caso do instalador não poder satisfazer algumas das especificações 

mencionadas neste caderno de encargos, deverá indicar explicitamente quais num 

documento de restrições anexo à sua proposta. 

A não apresentação de quaisquer restrições, obriga o empreiteiro ao cumprimento 

total do caderno de encargos. 

 

Artigo 5.º Prazo de execução dos trabalhos 

A obra deverá estar concluída e em perfeito funcionamento 6 meses após 

adjudicação.  

 

Artigo 6.º Coordenação dos trabalhos 

É da inteira responsabilidade do adjudicatário, antes da execução dos trabalhos, 

inteirar-se na obra das condicionantes que poderão existir (nomeadamente alturas de tetos 

falsos, dimensões de courettes, altura de vigas salientes, enchimento dos pavimentos, 

coordenação com as restantes especialidades, etc.) não podendo alegar o seu 

desconhecimento como justificativo para trabalhos incorretamente executados. 

Haverá ainda reuniões periódicas na obra, às quais o adjudicatário se deverá fazer 

representar através do responsável técnico desta especialidade. 

 

Artigo 7.º Execução de alterações e trabalhos suplementares 

O adjudicatário é, durante o período da empreitada, obrigado a efetuar as alterações 

e os trabalhos suplementares solicitados pelo dono da obra. 

Todos os trabalhos suplementares serão faturados aos preços a negociar e deverão 

ter a aprovação prévia do dono da obra. 

Não será considerado alteração ou trabalho suplementar um trabalho de pormenor 

exigido pela entidade controladora, após exame dos documentos fornecidos pelo 

adjudicatário. 
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Artigo 8.º Controlo e fiscalização dos trabalhos 

O dono da obra exercerá o controlo que julgar necessário sobre a empreitada e 

sempre que o julgar conveniente. Tais controlos não implicam quaisquer restrições quanto 

às responsabilidades da empreitada por parte do adjudicatário. 

Para fiscalização dos equipamentos e materiais, o dono da obra (ou um seu 

representante) terá direito a utilizar, sem qualquer dispêndio, os instrumentos, dispositivos e 

ferramentas de controlo existentes na área de trabalho e propriedade do adjudicatário, bem 

como a assistência necessária para a efetivação do controlo. 

 

Artigo 9.º Eficiente funcionamento da instalação 

Não obstante o cumprimento do caderno de encargos, o adjudicatário é responsável 

pela eficiência de toda a instalação, não podendo a sua interpretação justificar deficiências 

de funcionamento.  

Assim o empreiteiro deverá incluir todos os elementos que, porventura omissos no 

presente projeto, considere indispensáveis ao fim em vista, e ainda chamar a atenção da 

Fiscalização para os aspetos do projeto com que não concorde, justificando as soluções que 

considere mais aconselháveis. 

 

Artigo 10.º Características técnicas dos equipamentos propostos 

 Todos os equipamentos propostos pelo concorrente deverão ser de qualidade igual 

ou superior aos indicados como referência no presente Caderno de Encargos relativamente 

a todas as características técnicas especificadas.  

 

Artigo 11.º Receção provisória da instalação 

A receção provisória será realizada depois de finalizados todos os trabalhos, 

efetuados todos os ensaios, além de outros julgados necessários pela fiscalização da obra. 

Após a realização dos ensaios deverá ser entregue o seu resultado ao dono da obra, 

procedendo-se então à vistoria da obra. Todas as faltas, vícios ou erros detetados deverão 

de imediato ser corrigidos pelo adjudicatário, sendo os custos da sua responsabilidade. 
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Deverão, nesta altura, ser entregues em triplicado processos completos da 

instalação tal como foi executada, uma cópia em papel reprodutível, assim como instruções 

de funcionamento e manutenção em língua Portuguesa. 

 

Artigo 12.º Garantia 

O prazo de garantia é o estipulado nas condições técnicas do concurso a contar a 

partir da receção provisória. Durante este período compete ao adjudicatário a conservação, 

manutenção e afinação dos equipamentos, assim como a reparação de quaisquer 

deficiências que não sejam atribuíveis à falta de cuidado na utilização dos equipamentos. 

A responsabilidade do adjudicatário poderá ir até à substituição do equipamento se a 

avaria assim o justificar ou se não for possível obstar ao excesso de tempo de paragem 

através da substituição ou reparação dos componentes. 

São por conta do adjudicatário todos os gastos de materiais, mão-de-obra e 

deslocações. 

 

Artigo 13.º Receção definitiva da instalação 

A receção definitiva será efetuada após o término do período de garantia. 

A instalação deverá ter tido um bom desempenho e na altura da receção definitiva 

terá que se encontrar em boas condições de funcionamento. 

 

Artigo 14.º Trabalhos não incluídos na empreitada 

São os seguintes os trabalhos não incluídos nesta empreitada: 

- Energia elétrica necessária aos trabalhos de montagem e ensaios da instalação. 

- Criação da caminhos de cabos entre o PT e os locais indicados para instalação dos 

inversores. 
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Artigo 15.º Condições jurídicas e administrativas gerais 

As condições jurídicas e administrativas mencionadas nos itens anteriores, no 

omisso serão complementadas pela regulamentação observada nas obras do estado ou 

alteradas por outras impostas pelo Dono de Obra. 

 

 

3.2.2 Parte II - Cláusulas Técnicas 

 

Artigo 16.º Instalações Elétricas 

A instalação elétrica de todo o equipamento incluído nesta empreitada deverá ser 

executada de harmonia com o Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Os condutores serão colocados em esteira de PVC com proteção UV de secção 

adequada, para a zona de cobertura; em tubo tipo VD de secção adequada, para a zona 

interior; e em tubo do tipo PVC corrugado de secção adequada, para a zona exterior ao 

nível do piso 0.  

As caixas de derivação, a utilizar só quando imprescindíveis, serão de construção 

reforçada, com IP 65, devendo a tampa ser provida de quatro parafusos. Serão de formato 

quadrado ou retangular, providas com bucins de diâmetro adequado às secções dos cabos 

e providos das respetivas anilhas e porcas. No interior das caixas, as ligações dos 

condutores de cada cabo serão efetuadas por intermédio de ligadores rápidos.  

Deverá ser respeitado o código de cores de isolamento estipulado pelo regulamento de 

instalações elétricas, a saber: 

- Aos condutores de fase, correspondem as cores preto, castanho e cinzento 

- Ao condutor de neutro, corresponde a cor azul 

- Ao condutor de terra, correspondem as cores verde e amarelo 

  

Artigo 17.º Painéis fotovoltaicos 

Os painéis solares são do tipo mono-cristalino cobertos de vidro temperado de 

espessura mínima de 3mm e moldura em alumínio anonizado de cor negra (característica 

fundamental para a integração na arquitetura). O coeficiente de temperatura deverá ser 

inferior a -0.5%/ºC. O fabricante terá de garantir um rendimento do painel a 10 anos, não 

inferior a 90% e a vinte cinco anos, não inferior a 80% do rendimento inicial.  
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A potência dos painéis fotovoltaicos poderá ser superior à potência nominal do 

sistema pela necessidade de criar homogeneidade nas strings, desde que o 

sobredimensionamento esteja dentro dos parâmetros permitidos pelo fabricante do inversor. 

 

Artigo 18.º Cabos 

Os cabos serão preparados para suportar altas temperaturas e ser resistentes à 

água e humidade e devem ser certificados. O isolamento do cabo deve suportar 

temperaturas de 90ºC. Os cabos deverão ter especificação para 1000V. 

As secções a utilizar serão as seguintes:  

- Cabos de ligação entre módulos e caixa combinadora: 4 mm2 

- Cabos de ligação entre caixa combinadora e inversor(es) do bloco dois: 50 mm2 

- Cabos de ligação entre caixa combinadora e inversor(es) do bloco três: 50 mm2 

 

Artigo 19.º Caixas combinadoras e ligações 

Todos os disjuntores serão ligados ao terminal positivo dos módulos, e encerrados 

numa caixa combinadora localizada na zona técnica, que, no caso do bloco dois, estará no 

piso três e no bloco três, estará no piso zero. Esta caixa deverá ter no mínimo um IP43. A 

entrada do disjuntor é ligada à saída do módulo através de um cabo elétrico. As saídas de 

todos os disjuntores serão curto circuitadas num mesmo ponto que funciona como o terminal 

positivo comum. Na caixa de ligação existe também um terminal comum onde se ligam 

todos os terminais negativos dos módulos solares, funcionando este ponto como o terminal 

negativo comum. 

O terminal positivo comum deverá ser ligado à terra comum através de um limitador 

de sobretensão adequado para proteção do sistema. 

Cada disjuntor que liga a uma string de coletores solares deverá ter especificação 

para 6A de corrente DC e tensão nominal de 1kV DC. Este valor poderá sofrer ajustes em 

função da configuração proposta. 

O disjuntor de proteção do inversor do bloco dois, deverá ter especificação para 

125A de corrente DC e 1kV de tensão DC. 

O disjuntor de proteção do inversor do bloco três, deverá ter especificação para 125A 

de corrente DC e 1kV de tensão DC. 
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O disjuntor de proteção da saída trifásica do inversor do bloco dois está 

dimensionado para 125A. 

O disjuntor de proteção da saída trifásica do inversor do bloco três está 

dimensionado para 125A. 

 

Artigo 20.º Inversores 

Serão instalados pelo menos dois inversores, um no bloco dois e outro no bloco três, 

em que a soma das potências nominais coincida com 145Kw de potência alterna, trifásica a 

400V, corrente de saída de 0 a 125 Aac, fator de potência de 0.95, eficiência mínima de 

94%, tensão máxima de 900Vdc. Estes inversores terão de ter capacidade de ligação á 

rede. 

Os inversores serão integrados na rede de gestão técnica do edifício. Desta forma 

deverão estar equipados com interfaces de comunicação com capacidade para conexão à 

rede LonWorks ou BacNet. 

A garantia do fabricante não poderá ser inferior a cinco anos e este deverá permitir 

extensão de garantia por um período mínimo de cinco anos adicionais. 

 

Artigo 21.º Sistema de fixação e montagem dos coletores na Cobertura 

O sistema de fixação é próprio para painéis solares fotovoltaicos, ficando o fabricante 

obrigado a dar uma garantia de dez anos. O sistema utiliza perfis de alumínio extrudido que 

serão aparafusados à cobertura utilizando buchas metálicas (no caso dos painéis colocados 

sobre o bloco três) ou sistema de ligação específico para cobertura ondulada. O sistema de 

soldadura utilizada para qualquer união de peças no sistema de fixação terá que obedecer à 

norma DIN 18.800 (para peças portantes de carga em edifícios). 

 

Artigo 22.º Contador de Energia Elétrica  

Contador modular de energia elétrica unidireccional, para corrente trifásica 400Vac-

50Hz. 

O contador deverá ser integrado na rede de gestão técnica, possibilitando a leitura 

centralizada das contagens do mesmo. Desta forma, deverá estar equipado com interface 
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de comunicação com capacidade para conexão a rede LonWorks ou BacNet. Deverá 

realizar as seguintes funções: 

- mostrar a leitura direta num visor LCD 

- possuir precisão de medida classe II 

- fazer a salvaguarda ilimitada dos valores medidos 

- ter a possibilidade de selar os contadores por meio de uma tampa 

 

Artigo 23.º Rede de caminho de cabos e cabos exteriores 

Existe a necessidade de ligar o bloco dois e três, desde a zona técnica do inversor, 

até à rede de caminho de cabos exteriores. Esta ligação deverá ser feita em dois tubos PVC 

corrugado de ø110, até à caixa de visita exterior mais próxima, estando previsto a restante 

tubagem até ao Posto de Transformação, na empreitada das instalações elétricas. Será 

necessário colocar o referido tubo em montagem enterrada, através da abertura e fecho de 

vala. 

Desde cada inversor ou grupo de inversores até ao Posto de Transformação, irá um 

cabo trifásico, com neutro e terra do tipo XV(0,6/1kV), na secção indicada no esquema de 

principio. 

 

Artigo 24.º Ligação ao Posto de Transformação 

A entrada de cabos dos inversores do sistema fotovoltaico, será enterrada, e dará 

entrada no quadro geral de baixa tensão do sistema fotovoltaica – QGFT. 

Este posteriormente, irá ligar ao transformador de 160 KVA, para elevar a tensão, 

que irá ligar à rede pública. 

A contagem de energia será feita em média tensão, dentro de uma cela de corte e 

contagem de energia. 
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Artigo 25.º Critérios de Análise 

Critério Ponderação 

1. Preço por watt instalado (valor da proposta/Total Watt Pico 
– IVA incluído) 
- Superior a 2,5€/W (0 Pontos) 
- Entre 2€/W e 2,5€/W inclusive (5 Pontos) 
- Inferior a 2€/W (10 Pontos).  

 

40% 

2. Plano de garantia total1 
- Garantia integral inferior ou igual a 24 meses (0 Pontos) 
- Garantia integral entre 25 e 60 meses (5 pontos) 
- Garantia integral superior a 60 meses (10 pontos) 
   

20% 

3. O Coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos 
- Entre -0,45%/ºC e -0,5%/ºC inclusive (0 Pontos) 
- Entre -0,31%/ºC e -0,44%/ºC inclusive (5 Pontos) 
- Inferior ou igual a -0,30%/ºC (10 Pontos) 
 

15% 

4. Rendimento do inversor 
- Inferior a 95% (0 Pontos) 
- Entre 95% e 97% (5 Pontos) 
- Superior a 97% (10 Pontos) 
 

15% 

5. Prazos de instalação 
- Igual ou superior a 120 dias (0 Pontos) 
- Entre 61 e 120 dias (5 Pontos) 
- Até 60 dias (10 pontos) 
 

5% 

6. Referências de obras semelhantes (miniprodução) 
- Sem obras de referência (0 pontos) 
- 1 a 3 obras (5 pontos) 
- Mais de 3 obras (10 pontos) 

 

5% 

 

Em caso de empate na pontuação ponderada será selecionada a proposta com o 

menor preço por Watt instalado. 

 

Artigo 26.º Preço Base 

Para o sistema proposto neste caderno de encargos o preço base é de 290.000€ 

 

  

                                                 
1
 Reporta à instalação completa – Os inversores e painéis possuem garantia mínima de 60 meses 

dada pelo fabricante. 
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Artigo 27.º Reserva à não adjudicação 

Ao dono de obra reserva-se o direito de não adjudicação por incumprimento do 

caderno de encargos por parte dos adjudicatários, ou por razões externas, tais como nova 

legislação sobre a especialidade, alteração de condições de financiamento ou outras.  

 

Artigo 28.º Índice de peças desenhadas 

As peças desenhadas são numeradas da seguinte forma: sfPXEC XXX 

- sf indica a especialidade (no caso Solar Fotovoltaico) 

- PXEC refere-se ao Projeto de Execução 

- a numeração XXX organiza os temas do Projeto segundo lista abaixo. 

 

ESQUEMA DE PRINCÍPIO DO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

000 - Esquema de princípio do sistema solar fotovoltaico, grupo um (bloco dois) e 

grupo dois (bloco três). 

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

100 - Implantação do sistema solar fotovoltaico na cobertura e grupos de ligação, 

bloco 2 – Escala 1:100  

101 - Implantação do sistema solar fotovoltaico na cobertura e grupos de ligação, 

bloco 3 – Escala 1:100  

102 - Pormenores de montagem, blocos dois e três - Escala 1:5 

103 - Rede de energia DC (corrente contínua), bloco dois - Escala 1:100; 1:50 

(zona técnica)  

104 - Rede de energia DC (corrente contínua), bloco três - Escala 1:100; 1:50 (zona 

técnica)  

105 - Rede de energia AC (corrente alternada) - ligação dos inversores à rede 

pública, blocos dois e três – Escala 1:200  

 

NOTA: Devido ao desfasamento entre a fase de obra de reconstrução e fase de 

implementação do sistema fotovoltaico, a localização das caixas combinadoras e 

inversores poderá ser adaptada aos caminhos de cabos existentes, desde que 

acordado com a fiscalização/proprietário de obra. 
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3.3. Análise das Propostas 
 

O proposto para o estudo seria a recolha de três propostas válidas, que foram 

identificadas como Proposta A, B e C, por ordem cronológica de entrega.  

Da análise das propostas, conclui-se que a proposta C não apresentava a lista de 

documentos descrita no art. 3.º do caderno de encargos, pelo que foi, então, decidido 

consultar um novo concorrente, que passou a ser designado de proposta D. 

As propostas encontram-se disponíveis para consulta em anexo privado a este 

documento (anexos 2.1, 2.2 e 2.3).  

Construiu-se um quadro síntese das quatro propostas analisadas. 

Designação kWp Proposta C/ IVA €/kWp 

Proposta A 148,50    232.489,00 €     285.961,47 €     1,93 €  

Proposta B 156,00    253.607,62 €     311.937,37 €     2,00 €  

Proposta C 152,64    248.154,90 €     305.230,53 €     2,00 €  

Proposta D 151,34    255.000,00 €     313.650,00 €     2,07 €  

Tabela 4 - Síntese das propostas 

Do art. 3.º (Documentação a incluir nas propostas), resultou a seguinte quadro 

comparativo: 

Documentos Proposta A Proposta B Proposta C Proposta D 
Lista de Preços Unitários Pág. 13 Pág. 34 Pág. 1 Pág. 10 

Valor Global Pág. 13 Pág. 12 Pág. 2 Pág. 8 

Memória Descritiva dos Equipamentos Sim Sim Não Sim 

Ref. Marca e Modelos a Instalar         

     > Painéis Sim Sim Não Sim 

    > Inversores Sim Sim Sim Sim 

Cronograma de instalação Sim Sim Não Não 

Características técnicas dos 
equipamentos Sim Sim Não Sim 

Ficha Técnica do Fabricante Sim Sim Não Sim 

Lista de Obras Sim Sim Não Sim 

Validade Mínima 120 dias 180 dias Não 30 dias 

Tabela 5 - Análise os documentos apresentados 

Destaca-se o facto da proposta D apenas referir a duração estimada para a 

conclusão dos trabalhos, não apresentando uma distribuição das tarefas por duração. A 

mesma proposta apresenta um prazo de validade inferior ao solicitado no caderno de 

encargos, mas tal facto não impede a análise das condições da proposta. 

O art. 25.º define os critérios de pontuação e comparação das propostas, que 

permitiram a ordenação das propostas.  
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3.3.1. Análise Proposta A 

 

A Proposta A apresenta um preço por watt pico de 1,93 €, com garantia integral da 

solução por trinta e seis meses, embora alguns dos componentes (painéis e inversores, 

possuam garantias de fabricante com duração superior). Os painéis propostos são o modelo 

SF220-30-1P225L da Solarone, policristalinos com Pmpp de -0,45%/ºC. Os inversores são 

da Marca SMA modelos Tripower 15000TL e Tripower 10000TL, com rendimento de 97,8%. 

A proposta apresenta uma referência de instalação de miniprodução e indica 58 dias como 

prazo para implementação dos trabalhos. 

De acordo com os critérios enunciados no art. 25.º do caderno de encargos, obtém 

uma pontuação final de 7,25 pontos.   

Critério Ponderação Valor/Pontos 

1. Preço por watt instalado (valor da proposta/Total Watt Pico – IVA 
incluído) 

40% 

 1,93 €  

4 - Superior a 2,5€/W (0 Pontos)   

- Entre 2€/W e 2,5€/W inclusive (5 Pontos)   

- Inferior a 2€/W (10 Pontos).  x10= 

2. Plano de garantia total 

20% 
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1 
- Garantia integral inferior ou igual a 24 meses (0 Pontos)   

- Garantia integral entre 25 e 60 meses (5 pontos) x5= 

- Garantia integral superior a 60 meses (10 pontos)   

3. O Coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos (Pmpp) 

15% 

-0,45 

0 
- Entre -0,45%/ºC e -0,5%/ºC inclusive (0 Pontos) x0= 

- Entre -0,31%/ºC e -0,44%/ºC inclusive (5 Pontos)   

- Inferior ou igual a -0,30%/ºC (10 Pontos)   

4. Rendimento do inversor 

15% 

97,8% 

1,5 
- Inferior a 95% (0 Pontos)   

- Entre 95% e 97% (5 Pontos)   

- Superior a 97% (10 Pontos) x10= 

5. Prazos de instalação 

5% 

58 

0,5 
- Igual ou superior a 120 dias (0 Pontos)   

- Entre 61 e 120 dias (5 Pontos)   

- Até 60 dias (10 pontos) x10= 

6. Referências de obras semelhantes (miniprodução) 

5% 

1 

0,25 
- Sem obras de referência (0 pontos)   

- 1 a 3 obras (5 pontos) x5= 

- Mais de 3 obras (10 pontos)   

Total Ponderado (escala 0 a 10) 

 

  7,25 
  

Tabela 6 - Análise Proposta A 
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3.3.2. Análise Proposta B 

 

A Proposta B apresenta um preço por watt pico de 2,00 €, com garantia integral da 

solução por sessenta e um meses. Os painéis propostos são o modelo ZXM6-60/235-240W 

da ZNSHINE Solar, monocristalinos, totalmente negros, com Pmpp de -0,42%/ºC. Os 

inversores são da Danfoss, modelos TLX Pro 15 e TLX Pro 12.5, com rendimento de 98%. A 

proposta apresenta múltiplas referências de instalação de miniprodução e indica sete 

semanas como prazo para implementação dos trabalhos. 

De acordo com os critérios enunciados no art. 25.º do caderno de encargos, obtém 

uma pontuação final de 7,25 pontos.  

Critério Ponderação Valor/Pontos 

1. Preço por watt instalado (valor da proposta/Total Watt Pico – IVA 
incluído) 

40% 

 2,00 €  

2 - Superior a 2,5€/W (0 Pontos)   

- Entre 2€/W e 2,5€/W inclusive (5 Pontos) x5= 

- Inferior a 2€/W (10 Pontos).    

2. Plano de garantia total 

20% 

61 

2 
- Garantia integral inferior ou igual a 24 meses (0 Pontos)   

- Garantia integral entre 25 e 60 meses (5 pontos)   

- Garantia integral superior a 60 meses (10 pontos) x10= 

3. O Coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos (Pmpp) 

15% 

-0,42 

0,75 
- Entre -0,45%/ºC e -0,5%/ºC inclusive (0 Pontos)   

- Entre -0,31%/ºC e -0,44%/ºC inclusive (5 Pontos) x5= 

- Inferior ou igual a -0,30%/ºC (10 Pontos)   

4. Rendimento do inversor 

15% 

98,0% 

1,5 
- Inferior a 95% (0 Pontos)   

- Entre 95% e 97% (5 Pontos)   

- Superior a 97% (10 Pontos) x10= 

5. Prazos de instalação 

5% 

49 

0,5 
- Igual ou superior a 120 dias (0 Pontos)   

- Entre 61 e 120 dias (5 Pontos)   

- Até 60 dias (10 pontos) x10= 

6. Referências de obras semelhantes (miniprodução) 

5% 

5 

0,5 
- Sem obras de referência (0 pontos)   

- 1 a 3 obras (5 pontos)   

- Mais de 3 obras (10 pontos) x10= 

Total Ponderado (escala 0 a 10) 
  

  
7,25 

  

Tabela 7 - Análise Proposta B 
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3.3.3. Análise Proposta C 

 

A Proposta C apresenta um preço por watt pico de 2,00 €, não indica a garantia dos 

equipamentos assim como a marca e referência dos painéis. Os inversores são da Danfoss, 

modelos TLX Pro 15 e TLX Pro 12.5, com rendimento de 98%. Não são apresentadas obras 

de referência nem é indicado o prazo de instalação 

De acordo com os critérios enunciados no art. 25.º do caderno de encargos, obtém 

uma pontuação final de 3,5 pontos.  

Critério Ponderação Valor/Pontos 

1. Preço por watt instalado (valor da proposta/Total Watt Pico – IVA 
incluído) 

40% 

 2,00 
€  

2 - Superior a 2,5€/W (0 Pontos)   

- Entre 2€/W e 2,5€/W inclusive (5 Pontos) x5= 

- Inferior a 2€/W (10 Pontos).    

2. Plano de garantia total 

20% 

? 

0 
- Garantia integral inferior ou igual a 24 meses (0 Pontos)   

- Garantia integral entre 25 e 60 meses (5 pontos)   

- Garantia integral superior a 60 meses (10 pontos)   

3. O Coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos (Pmpp) 

15% 

? 

0 
- Entre -0,45%/ºC e -0,5%/ºC inclusive (0 Pontos)   

- Entre -0,31%/ºC e -0,44%/ºC inclusive (5 Pontos)   

- Inferior ou igual a -0,30%/ºC (10 Pontos)   

4. Rendimento do inversor 

15% 

98,0% 

1,5 
- Inferior a 95% (0 Pontos)   

- Entre 95% e 97% (5 Pontos)   

- Superior a 97% (10 Pontos) x10= 

5. Prazos de instalação 

5% 

? 

0 
- Igual ou superior a 120 dias (0 Pontos)   

- Entre 61 e 120 dias (5 Pontos)   

- Até 60 dias (10 pontos)   

6. Referências de obras semelhantes (miniprodução) 

5% 

? 

0 
- Sem obras de referência (0 pontos)   

- 1 a 3 obras (5 pontos)   

- Mais de 3 obras (10 pontos)   

Total Ponderado (escala 0 a 10) 
  

  
3,5 

  

Tabela 8 - Análise Proposta C 
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3.3.4. Análise Proposta D 

 

A Proposta D apresenta um preço por watt pico de 2,07 €, com garantia integral da 

solução por sessenta e cinco meses. Os painéis propostos são o modelo LW235, da 

Lightway Solar, Policristalinos, com Pmpp de -0,44%/ºC. Os inversores são da Schneider 

Eletric, modelo Conext TL 20K, com rendimento de 98%. A proposta apresenta múltiplas 

referências de instalação de miniprodução e indica cinquenta dias como prazo para 

implementação dos trabalhos. 

De acordo com os critérios enunciados no art. 25.º do caderno de encargos, obtém 

uma pontuação final de 7,25 pontos.  

Critério Ponderação Valor/Pontos 

1. Preço por watt instalado (valor da proposta/Total Watt Pico – IVA 
incluído) 

40% 

 2,07 €  

2 - Superior a 2,5€/W (0 Pontos)   

- Entre 2€/W e 2,5€/W inclusive (5 Pontos) x5= 

- Inferior a 2€/W (10 Pontos).    

2. Plano de garantia total 

20% 

65 

2 
- Garantia integral inferior ou igual a 24 meses (0 Pontos)   

- Garantia integral entre 25 e 60 meses (5 pontos)   

- Garantia integral superior a 60 meses (10 pontos) x10= 

3. O Coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos (Pmpp) 

15% 

-0,44 

0,75 
- Entre -0,45%/ºC e -0,5%/ºC inclusive (0 Pontos)   

- Entre -0,31%/ºC e -0,44%/ºC inclusive (5 Pontos) x5= 

- Inferior ou igual a -0,30%/ºC (10 Pontos)   

4. Rendimento do inversor 

15% 

98,0% 

1,5 
- Inferior a 95% (0 Pontos)   

- Entre 95% e 97% (5 Pontos)   

- Superior a 97% (10 Pontos) x10= 

5. Prazos de instalação 

5% 

50 

0,5 
- Igual ou superior a 120 dias (0 Pontos)   

- Entre 61 e 120 dias (5 Pontos)   

- Até 60 dias (10 pontos) x10= 

6. Referências de obras semelhantes (miniprodução) 

5% 

4 

0,5 
- Sem obras de referência (0 pontos)   

- 1 a 3 obras (5 pontos)   

- Mais de 3 obras (10 pontos) x10= 

Total Ponderado (escala 0 a 10) 
  

  
7,25 

  

Tabela 9 - Análise Proposta D 
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3.3.5. Ordenação das propostas 

 

Da matriz de comparação temos que as propostas A, B e D se encontram 

empatadas, com pontuação igual a 7,25 pontos. 

De acordo com o art. 25.º do caderno de encargos o desempate é feito recorrendo à 

ordenação crescente do preço por Watt pico instalado (Wp), obtendo a seguinte ordenação 

final: 

Designação kWp Total C/ IVA €/kWp Pontuação Ordem 

Proposta A 148,50    285.961,47 €     1,93 €  7,25  1.º  

Proposta B 156,00    311.937,37 €     2,00 €  7,25  2.º  

Proposta D 151,34    313.650,00 €     2,07 €  7,25  3.º  

Proposta C 152,64    305.230,53 €     2,00 €  3,50  4.º  

Tabela 10 - Ordenação das Propostas 

Assim, a proposta mais vantajosa é a Proposta A, por cumprir com os requisitos do 

caderno de encargos e por apresentar o valor mais baixo para o índice “preço por Watt pico 

instalado” (fator de desempate, se as propostas obtivessem uma mesma pontuação final). 

É sobre os valores da proposta A que será efetuada a análise financeira da 

viabilidade do projeto de implementação da miniprodução fotovoltaica. 
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3.4. Estimativas de produção  
 

As condições climatéricas e quantidade de radiação solar são os fatores que mais 

influenciam a produção fotovoltaica, mas o nosso país encontra-se numa posição 

privilegiada em relação ao resto da europa, fator que tem sido pouco explorado. 

No mercado atual, existe um conjunto de aplicações informáticas que permitem, com 

um elevado grau de exatidão, efetuar estimativas de produção de uma solução fotovoltaica, 

tendo em consideração importantes variáveis como condições climatéricas, características 

técnicas dos módulos solares, inversores, cablagem, orientação e inclinação. 

Para o efeito, foram utilizados dois desses simuladores, o PVSyst e o PVGIS, sendo 

que os resultados obtidos são muito semelhantes.  

O PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) é um simulador 

simplificado de produção fotovoltaica de acesso livre, disponibilizado sob a forma de 

plataforma web no endereço http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Desenvolvido 

pela JRC (Joint Research Centre) da União Europeia tem como mais-valia a poderosa base 

de dados climatérica do continente europeu e africano. 

Extremamente simples de utilizar, mesmo para utilizadores menos experientes ou 

conhecedores destas matérias, permite obter uma simulação bastante real indicando 

apenas alguns parâmetros facilmente identificáveis em qualquer projeto fotovoltaico. 

A base de dados de temperaturas e irradiação solar (mensal e diária) é muitas vezes 

exportada para outras aplicações de simulação, sempre que estas não possuem informação 

detalhada para a localização geográfica onde se pretende implementar o projeto 

fotovoltaico. 

Não é aconselhado o seu uso para sistemas de grande capacidade por não ter em 

linha de conta as características específicas de alguns componentes (por exemplo dos 

módulos solares fotovoltaicos), apenas é possível selecionar a tecnologia base, deixando de 

lado algumas características que poderão influenciar de forma significativa a estimativa 

(exemplo do parâmetro “Índice de degradação de potência por temperatura”). No entanto, 

poderemos constatar que os resultados das estimativas são semelhantes aos de outras 

aplicações que utilizam esse nível de detalhe. Tal acontece, porque, em termos 

tecnológicos, os fabricantes oferecem soluções muito idênticas com exceção de algumas 

marcas de topo, que se distinguem por produtos de altíssima qualidade, mas também 

substancialmente mais caros. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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O PVSyst foi desenvolvido pelo Grupo para a Energia do Instituto de Ciências e 

Ambiente da Universidade de Genebra, sendo gerido por esta entidade até à versão 5.4 

(junho de 2011), sob a gestão do Dr. André Mermoud. Em junho de 2011, foi criada a 

empresa PVSYST SA, com sede em Satigny - Suiça que é agora a responsável pelo 

desenvolvimento e comercialização da aplicação. (http://www.pvsyst.com/). (PVSyst - 

Studies, Sizing And Simulations, 2012) 

O PVSyst pode funcionar em três modos de licenciamento. No modo vitalício, (custa 

cerca de 840 €) todas as opções estão disponíveis sem qualquer restrição. No modo de 

avaliação, limitado a trinta dias, todas as funcionalidades estão disponíveis, existindo 

apenas a indicação do modo de licenciamento como marca de água em todos os relatórios 

para impressão, ou no modo de demonstração em que não é possível imprimir ou guardar 

projetos e os dados existentes estão limitados a algumas localizações geográficas. 

Tem como principal característica a versatilidade e a facilidade de importar dados 

meteorológicos de diversas fontes, assim como dados técnicos dos componentes do 

sistema fotovoltaico pretendido (módulos solares e inversores). Os relatórios são detalhados 

e de fácil personalização. 

As simulações apresentadas neste trabalho foram realizadas sobre a versão 5.57 – 

modo de avaliação. Como a versão base não possuía os dados meteorológicos para Caldas 

da Rainha, estes foram importados da base de dados do PVGIS. 

A instalação de um sistema fotovoltaico fixo, pressupõe um conjunto de parâmetros 

que, ao serem respeitados, maximizam a produção de energia, nomeadamente a orientação 

a Sul, ausência de sombras, inclinação dos painéis em função da localização geográfica e 

ventilação natural dos módulos fotovoltaicos. 

A orientação dos edifícios não permite efetuar a instalação em condições ideais, 

utilizando os telhados diretos (sem utilização de triângulos de suporte e orientação), uma 

vez que todos os edifícios possuem um desfasamento de onze graus para nascente em 

relação ao Sul magnético e o telhado de um dos edifícios a utilizar (bloco dois) possui 

apenas 6 graus de inclinação. 

Os projetistas da obra não concordam com a criação das condições ideais para a 

solução fotovoltaica, alegando que a alteração da inclinação existente iria ter um forte 

impacto estético negativo sobre os edifícios. Assim, decidimos efetuar duas estimativas 

diferenciadas, uma respeitando a inclinação e orientação existente, outra com inclinação e 

orientação ideal apontada pelas aplicações de simulação. 

http://www.pvsyst.com/
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Para maximizar a produção do sistema, decidiu-se concentrar o maior número de 

coletores fotovoltaicos no bloco três, ficando este com aproximadamente 64% da potência 

instalada. Assim, de acordo com a proposta de cotação mais bem classificada, o bloco três 

recebe 94,5 kWp de painéis, ficando os restantes 54 kWp para o bloco dois. Esta decisão, é 

fundamentada pelo facto do bloco três possuir condições mais próximas das ideais em 

termos de inclinação, permitir uma melhor ventilação natural dos módulos fotovoltaicos e, 

finalmente, por estar mais perto do ponto de entrega da energia gerada à rede pública 

(RESP), permite, assim, minimizar as perdas no transporte da energia. 

 

 

3.4.1. Condições existentes de instalação 

 

A instalação dos coletores solares fotovoltaicos será feita em edifícios com diferente 

inclinação nas coberturas. O desvio do Sul magnético é igual para os dois edifícios, ambos 

com -11 graus (ligeiro desvio para nascente). 

No bloco dois, a cobertura é em chapa metálica e possui apenas seis graus de 

inclinação (vinte e oito a vinte e nove graus abaixo do ideal para um sistema otimizado). 

Para a localização geográfica do sistema, a inclinação existente na cobertura será um fator 

de otimização na estação do verão, no entanto, será penalizadora no inverno. Como os dias 

com maior número de horas de irradiação solar ocorrem no verão, as perdas tornam-se 

pouco significativas. 

Adicionalmente, o facto dos módulos solares fotovoltaicos serem fixados diretamente 

à cobertura, vai dificultar a ventilação natural, o que se traduzirá numa menor produção 

esperada em relação à situação ideal que seria a utilização de pequenos triângulos para 

corrigir a inclinação para os 35 graus. Esses triângulos assumiriam duas funções: permitir a 

ventilação natural dos módulos solares e garantir a inclinação otimizada. 

O bloco três é constituído por dois edifícios semelhantes e possui cobertura em 

forma de “dente de serra”, revestido a telha de xisto com 35 graus de inclinação, permitindo 

uma situação próxima do ideal. 
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Figura 6 - Parte da cobertura do Bloco 3 

A estimativa, segundo o PVGIS, aponta para uma produção de 142 MWh/ano no 

bloco três e 75,6 MWh/ano no bloco dois, num total de 217,6 MWh/ano. Estes valores foram 

obtidos de acordo com os valores apresentados na figura 7: 

 

Figura 7 - Dados Simulação PVGIS 

As estimativas, segundo o PVSyst apontam para uma produção de 141 MWh/ano no 

bloco três e 70,9 MWh/ano no bloco dois, num total 211,9 MWh/ano. 
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Figura 8 - Resultados Simulação PVSyst 

Pelos resultados obtidos, concluímos que entre aplicações existe uma diferença de 

5,7 MWh. A previsão do PVGIS é superior em 2,69% ao valor previsto pelo PVSyst.  

 

3.4.2. Inclinação ideal 

No bloco três, por possuir uma inclinação ideal, as estimativas apenas diferem no 

desvio de 11º para nascente. Em termos técnicos, não é viável a correção deste desvio por 

obrigar a colocar uma estrutura complexa de suporte aos painéis, razão pela qual se vai 

considerar o desvio -11º em relação ao Sul, mesmo para a situação ideal. 

Numa situação de inclinação e orientação ideais as estimativas no PVGIS são de 

143 MWh/ano para o bloco três e 81,5 MWh/ano para o bloco dois, num total de 224,5 

MWh/ano. 
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Tabela 11 - Resultados Bloco 3 – PVGIS 

 

No PVSyst, segundo as mesmas condições ideais, as estimativas são de 141,4 

MWh/ano para o bloco três e 80,8 MWh/ano para o bloco dois, num total de 222,2 MWh/ano. 

 

Figura 9 - Resultados Bloco 3 – PVSyst 

 

Nas estimativas para a situação ideal, a produção estimada pelo PVGIS é superior 

em 1,2% à produção estimada pelo PVSyst.  
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3.4.3. Estimativa por extrapolação de dados reais 

 

Não existindo nenhuma miniprodução na mesma área geográfica com mais de um 

ano de existência, decidiu-se estimar a produção por extrapolação de dados com base 

numa microprodução com dois anos de existência, situada a menos de 3 Km de distância. 

Trata-se de uma instalação no solo, com inclinação de 35 graus e orientação a sul, 

composta por oitenta e cinco módulos fotovoltaicos de 55 W cada. A conversão da corrente 

contínua é feita por um inversor Xantrex 3.8 GT SP, com potência nominal de saída de 3300 

W e potência máxima de 3800 W (segundo o manual do fabricante, na realidade este valor é 

ligeiramente ultrapassado). 

Cientes de que a utilização de tecnologias diferentes possa interferir com os 

resultados esperados, optou-se, mesmo assim considerar esta estimativa com base na 

extrapolação de dados reais, porque para a microprodução em causa, os resultados obtidos 

nos dois anos de funcionamento estão 6,8% acima do esperado pelos simuladores. 

No projeto de miniprodução em estudo, a utilização de módulos fotovoltaicos com 

tecnologia Thin Film não é viável, porque a área disponível nas coberturas é inferior à 

necessária para instalar os 145 kWp. A tecnologia Thin Film possui um rendimento de 5.4 a 

7.7%/m2, contra os 14 a 22% da tecnologia mono/policristalina, o que obriga a uma área 

disponível muito superior. 

 

Tabela 12 - Eficiência típica por tipo de tecnologia dos módulos fotovoltaicos 

Se por um lado os módulos fotovoltaicos usados na microprodução em causa são do 

tipo Thin Film, o que poderá justificar um melhor rendimento nos dias mais quentes2, por 

outro lado o sistema encontra-se sobredimensionado o que pode levar a um desperdício de 

energia nas horas de maior produção, principalmente nos dias com melhores condições de 

                                                 
2
 Tipicamente a perda de eficiência por temperatura (Vmpp) é menor na tecnologia Thin Film do que 

na tecnologia mono/policristalina. 
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produção (bom nível de irradiação solar com temperaturas baixas), como podemos 

constatar na figura 10. 

 

Figura 10 - Dia de produção com limitação na potência 

Durante cerca de quatro horas (período entre às 11:30 e as 15:30), o sistema limita a 

potência do campo fotovoltaico, fazendo aumentar a tensão de operação dos módulos 

fotovoltaicos (MPPT), o que leva a uma diminuição do rendimento possível. Situação 

facilmente identificável pela observação da linha correspondente à “Tensão DC” na figura 

11. 

 

Figura 11 - Diminuição do rendimento por aumento do ponto MPPT 
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Durante ano e meio (de 30 de junho de 2010 a 31 de dezembro de 2011), o sistema 

de microprodução possuía 4125 Wp instalados. Durante esse período, verificou-se uma 

produção de 9701 kWh, a que corresponde uma média diária de 17,67 kWh/dia. O 

rendimento médio diário (rmd) por kWp era de 4,28 kWh (Rendimento Médio = Média Diária 

/ Potência de Pico instalada). 

Em 2012, a potência de pico foi aumentada passando de 4125 Wp para 4675 Wp, 

registando-se a 30 de junho, para o ano de 2012, uma média diária de produção de 21,4 

kWh/dia, a que corresponde um rendimento médio diário de 4,58 kWh/kWp. (JGDuarte, 

2010) 

 

Figura 12 - Página www.jgduarte.com/stats a 2012/06/30 

 

Ponderando os dois valores do rendimento médio diário pelo número de dias 

correspondentes, uma vez que a potência de pico foi alterada, temos: 
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Por extrapolação do valor do rendimento médio diário obtido nesta unidade de 

microprodução, pode-se inferir que o sistema de miniprodução em estudo, teria obtido uma 

de produção de 4,3551 x 148,5kwp x 365 = 236 MWh/ano. 

A estimativa calculada por este método é cerca de 5,1% superior à estimativa para a 

situação ideal, utilizando o PVGIS e 6,2% superior à estimativa em condições ideais do 

PVSyst.  
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3.5. Análise de viabilidade económica 
 

A análise de um projeto de investimento em energias renováveis, não se afigura fácil 

por não se enquadrar na maioria das abordagens clássicas. A aplicação de conceitos como 

Meios-Libertos (“Cash-flow”), Índice de Rendibilidade (IR), Retorno do Investimento (ROI), 

Período de Recuperação do Investimento (PRI), Taxa de Rendibilidade Média (TRM) ou até 

mesmo o Critério do Valor Atualizado Liquido (VAL), obriga a uma atenção redobrada, 

devido às especificidades de um projeto desta natureza. (Sousa, Gestão Financeira, 2010) 

Destaca-se, neste tipo de projetos, um conjunto de características por vezes atípicas: 

- O investimento é feito maioritariamente na fase de implementação (licenciamento, 

aquisição, instalação), sendo de salientar que ao longo do projeto, os custos 

adicionais serão residuais (manutenção, prolongamento de garantias e eventuais 

seguros associados); 

- Período de vida longo, apresentando-se o ciclo produtivo superior a 25 anos; (EPIA, 

2010) 

- Ausência de matérias primas associadas ao processo, bem como da necessidade 

de ocupação de espaço útil/armazenagem ou mesmo de mão de obra produtiva; 

- Ao contrário de um normal processo de produção em que as receitas vão 

aumentando com o ganho de know-how, aperfeiçoamento do processo, otimização 

de stocks e matérias primas, num projeto fotovoltaico as receitas sofrerão uma 

diminuição linear devido às características técnicas dos equipamentos. (Constituição 

de uma taxa fixa bem delimitada pelas associações de fabricantes); (EPIA, 2010) 

- Devido à natureza do contrato de longa duração estabelecido no momento da 

instalação, as tarifas de remuneração são constantes para os primeiros 15 anos de 

vida do projeto tendo, apenas, variação pela degradação linear do sistema e 

condicionantes meteorológicas; 

- Em termos macroeconómicos, ocorrem, em simultâneo, dois tipos de situação, 

constatando-se que um dos níveis de outputs não se apresenta quantificável (fator 

ambiental, exemplo pedagógico, auto sustentabilidade energética, produção 

distribuída, fuga à dependência energética dos combustíveis fósseis), verificando-se, 

por outro lado, que existe um output quantificável (energia produzida com a respetiva 

remuneração financeira); (Marques, 2000) 
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- Os riscos são controlados, com exceção das condicionantes meteorológicas. 

  Atendendo a que se trata de um investimento público, parece-nos relevante centrar 

as atenções nos critérios do Custo Total de Posse (TCO), do PRI, da TRM e do VAL, de 

forma a assegurar que se trata de um bom investimento para o país. 

 

3.5.1 A realidade do mercado nacional 

 

Em Portugal, paralelamente a algumas centrais fotovoltaicas de grande potência 

instaladas nos últimos anos, foi, numa primeira fase, a microprodução, seguida da 

miniprodução, quem conduziu a generalização dos sistemas fotovoltaicos em ambiente 

urbano.  

A microprodução com regime simplificado de licenciamento, introduzida pelo 

Decreto-Lei 363/2007, veio criar um setor de mercado em que, desde o ano de 2008 até 

hoje, se assiste a uma feroz concorrência, levando a uma diminuição muito acentuada e 

constante dos preços praticados nas soluções tipo “chave na mão”. 

Esta diminuição sentida em Portugal está em linha com o que se tem vindo a registar 

no resto do mercado mundial. De acordo com um estudo da European Photovoltaic Industry 

Association (EPIA), em média os custos da energia produzida pelo meio fotovoltaico estão 

abaixo dos 0,25 €/kWh, tendo já em consideração os custos de implementação e 

manutenção, sendo expectável que se atinja o valor de 0,10 €/kWh no horizonte de 2020.  

Caminha-se, assim, para a paridade de custos quando comparados com a produção 

de energia baseada nas fontes convencionais (enquanto se assiste a uma escalada dos 

preços praticados pelos operadores energéticos, assiste-se a uma forte tendência de 

descida no custo da “energia fotovoltaica”). (EPIA, 2010) 
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Figura 13 - Custo da Energia Fotovoltaica 

Da figura 13 conclui-se que, o custo da energia de origem fotovoltaica, varia entre 

cerca de 0,22 €/kWh, no Norte da Europa, e os 0,12 €/kWh no Sul da Europa (valor 

influenciado pela média anual de irradiação solar). No horizonte de 2020, estima-se que 

estes valores se situem entre os 0,14 e os 0,07 €/kWh, respetivamente. Este indicador é de 

extrema importância porque nos dias de hoje, no sul da europa, o custo da energia 

fotovoltaica, já está muito próximo das tarifas praticadas pelos operadores comerciais, o que 

permitirá, a curto prazo, obter a paridade entre tarifas. 

 Na realidade do mercado nacional, um projeto de miniprodução engloba um 

conjunto de custos associados ao licenciamento, implementação e manutenção do sistema 

fotovoltaico. Paralelamente, as receitas provenientes da venda da energia gerada, são 

definidas na fase de licenciamento e mantêm-se por quinze anos, mediante contrato 

celebrado com o comercializador de energia. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de março, o projeto em estudo 

enquadra-se no terceiro escalão de licenciamento (entre 100 kW e 250 kW), por possuir 145 

kW de potência nominal. Assim, o custo de licenciamento é de 2460 € (2000 € +IVA à taxa 

legal em vigor – 23%) e o valor de remuneração da energia vendida será atribuída por leilão, 

sendo o preço de referência para o ano 2012 - 3.º escalão de 0,185€/kWh. 

Para efeito de cálculo das receitas, irá ser utilizada a média das estimativas de 

produção para as condições reais de instalação, tendo em linha de conta a degradação 

linear esperada para a perda de potência nominal dos módulos solares fotovoltaicos que é 
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de 0,68%/ano, para um período de vida estimado de 25 anos. Este valor é indicado por 

praticamente todos os fabricantes de painéis solares fotovoltaicos, sendo certo que todos 

eles asseguram mínimos de 90% da potência nominal a 10 anos e 80% a 25 anos. 

Para garantir a proteção dos equipamentos instalados no exterior que estão expostos 

a fenómenos atmosféricos, intempéries ou atos de vandalismo (módulos solares 

fotovoltaicos), é contabilizado o custo de seguro proporcional ao valor destes elementos, 

adicionado de 10% para custos de mão-de-obra associados à montagem/substituição dos 

equipamentos danificados.  

Os custos de capital para financiamento do projeto, são calculados com base no 

acesso a uma linha de crédito específico para os estabelecimentos de educação 

(Construção, Reabilitação e Ampliação), promovida por um banco nacional, no caso, a 

Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Banco Europeu de Investimento (BEI). As informações 

do produto e condições de acesso a essa linha crédito encontram-se sob a forma de anexo 

a este relatório.  
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3.5.2 Implementação com recurso a financiamento (100%) 

 

A análise de viabilidade deste projeto vai adoptar uma perspectiva empresarial, 

recorrendo a preços de mercado em detrimento da utilização de preços de referência ou de 

eficiência económica à fronteira, típica da perspectiva de análise macroeconómica. 

De forma a facilitar o entendimento dos custos e benefícios do projeto, vai ser 

utilizado o conceito de cash-flow que corresponde ao “saldo dos fluxos de entrada e de 

saída, decorrentes da realização de um projeto” (Marques, 2000, pag 84). 

Podem ocorrer três tipos diferentes de cash-flow, segundo a origem dos fluxos, o 

cash-flow do investimento (saldo entre a despesa e receita imputáveis ao investimento), o 

cash-flow de exploração (saldo entre despesas e receitas de exploração) e o Cash-flow 

residual (saldo entre despesa e a receita da alienação do investimento no final do ciclo de 

vida).  

Neste projeto em concreto, o cash-flow residual, não será considerado. Quer as 

receitas que venham eventualmente a ser obtidas depois do tempo de vida inicialmente 

esperado para o projeto, quer o eventual valor residual não são considerados, não só 

porque não existem casos práticos que tenham ultrapassado o referido tempo de vida 

esperado, como também porque importa cobrir os riscos de avaria dos componentes que 

compõem o sistema.  

Atendendo a que, o projeto em causa apresenta um ciclo de vida longo (mínimo de 

25 anos) e as receitas permanecerão constantes (o contrato de venda de energia 

estabelece a tarifa a praticar por 15 anos), opta-se por fazer a análise do cash-flow a preços 

constantes (a taxa de atualização, corresponderá ao prémio de risco), em detrimento de 

uma análise a preços correntes (a taxa de atualização, corresponde a uma taxa de juro 

nominal que incorpore uma componente de inflação). 

A determinação da taxa de atualização poderá ser obtida da seguinte forma: 

   
    

    
  , com in = taxa de juro nominal, P´ = taxa de inflação e It = prémio de risco. 

 Salienta-se que se trata de um método simplificado, pois utilizando o método 

sofisticado obrigaria a considerar o conceito de custo de oportunidade. Ao efetuar um 

investimento deve ser levado em linha de conta um custo de utilização do capital (Cc) que, 

quando deflacionado, fica associado ao conceito de custo de oportunidade do capital 

(Sousa, Economia e Interdependência, 1997, pags 129 a 132). 
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 Por norma, o custo de utilização do capital engloba três compontes: 

a) Encargos de juros do bem de capital – ao realizar o investimento, incorre-se num 

custo de oportunidade por mobilização de fundos:  

Շ x PI, com Շ = taxa de juro e PI = preço do investimento; 

b) Montante de depreciação do equipamento por cada período de tempo: 

d x PI_, com  = taxa de amortização do capital; 

c) Variação dos preços do bem de capital ao longo do período de tempo 

ṖI x PI, com ṖI =  taxa de variação dos preços. 

Assim, nominalmente, o custo de utilização do capital seria determinado pela 
expressão:  

Cc = Շ PI + d  PI - ṖI x PI  

⇔ Cc = PI (Շ+d- ṖI)  

Numa perspectiva redutora (não considerando os ganhos antecipados de capital 

resultantes da atualização de preços constatada depois do investimento efetuado), o custo 

de utilização do capital é dado por: 

Cc = PI (Շ+d) 

 

Sabido que d se apresenta fácil de determinar (i.e., a taxa de amortização do 

capital), já a taxa de juro Շ se torna complexa de calcular o que leva a utilizar uma taxa de 

juro ponderada entre o auto-financiamento e/ou do endividamento a terceiros por 

empréstimos convencionais, empréstimos obrigacionistas ou ainda emissão de acções. 

Para a análise de viabilidade financeira de investimento no projeto em causa, e tendo 

em conta que o investimento é feito com recurso ao crédito, são utilizadas as seguintes 

variáveis: 

Rúbrica Valor *Anotação 

Registo SRMini 2.460 €  Única 

Contratação 285.961 €  Única 

Custo Capital 6,40% Anual 

Seguro 1.500 €  Anual 

Manutenção 307.5 €  Anual 

Tarifa kWh 0,185 €  15 Anos 

Estimativa Produção kWh 214.750  1.º Ano 

Taxa de atualização 0,39% Preços Constantes 

Degradação Linear 0,68% Anual 

Tabela 13 - Variáveis do estudo de viabilidade  
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Recorrendo ao método simplificado para determinar a taxa de atualização, temos 

que: 

   
    
    

   

   
      

       
   

         

in e P’ extraídos do banco de dados estatísticos do Banco de Portugal à data de 30 de  junho 

de 2012. 

A taxa de custo de capital é obtida de uma simulação de financiamento junto da 

banca tradicional, correspondendo à TAE aí apresentada. Esta variável pode funcionar 

como limitação ao estudo, uma vez que as condições de acesso ao crédito por parte de uma 

grande empresa pública, como a Parque Escolar, serão financeiramente mais vantajosas, 

do que as apresentadas às pequenas e médias empresas de capitais privados. 

O valor do seguro é obtido por extrapolação do prémio aplicado às pequenas 

unidades de microprodução fotovoltaica. Embora tenham sido contatadas três companhias 

de seguros diferentes, a saber Zurich, Açorena e Fidelidade, nenhuma concordou em 

fornecer uma simulação para o valor em causa, alegando que não fazem este tipo de 

seguros, por não haver registo histórico dos riscos inerentes. 

A variável degradação linear, vai condicionar a estimativa anual de produção, na 

medida em que, os módulos solares vão perdendo capacidade produtiva com a idade. 

Embora a perda de capacidade no primeiro ano de produção seja previsivelmente superior a 

esse valor, as associações de fabricantes asseguram o valor de degradação linear com 

base nos testes laboratoriais, sendo que os principais fabricantes apresentam um certificado 

de seguro como forma de garantia do tempo de vida útil do módulo solar. Assim, por cada 

ano decorrido, a estimativa de produção vai sendo diminuída à razão do fator de 

degradação linear dos módulos fotovoltaicos.  

Para determinar o critério de avaliação do Valor Atualizado Líquido, e partindo do 

pressuposto de que o investimento é feito na totalidade na fase inicial do projeto 

(concretamente este caso), faz-se uso da seguinte expressão: 
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com CFi = cash-flow do ano i e r = taxa de atualização 

Como o contrato inicial de venda de energia é feito a quinze anos com tarifa 

constante, tal com referido no art. 11.º do Decreto-Lei n.º 34/2001, o valor das receitas não 

será afetado pela taxa de atualização, obtendo-se o seguinte mapa: 

 
Receitas Despesas 

VAL 
Ano Estimativa (kWh) Faturação Custo Capital Seguro Manutenção 

Ano 0           -289.921,47 € 

Ano 1 214.750   39.728,75 €  -18.554,97 € -1.500,00 € 0,00 € -270.247,69 € 

Ano 2 213.290   39.458,59 €  -17.295,85 € -1.505,70 € 0,00 € -249.590,65 € 

Ano 3 211.839   39.190,28 €  -15.973,80 € -1.511,42 € 0,00 € -227.885,60 € 

Ano 4 210.399   38.923,78 €  -14.584,68 € -1.517,17 € -307,50 € -205.371,16 € 

Ano 5 208.968   38.659,10 €  -13.143,75 € -1.522,93 € -308,67 € -181.687,41 € 

Ano 6 207.547   38.396,22 €  -11.627,99 € -1.528,72 € -309,84 € -156.757,75 € 

Ano 7 206.136   38.135,12 €  -10.032,50 € -1.534,53 € -311,02 € -130.500,66 € 

Ano 8 204.734   37.875,81 €  -8.352,04 € -1.540,36 € -312,20 € -102.829,46 € 

Ano 9 203.342   37.618,25 €  -6.581,09 € -1.546,21 € -313,39 € -73.651,89 € 

Ano 10 201.959   37.362,45 €  -4.713,72 € -1.552,09 € -314,58 € -42.869,83 € 

Ano 11 200.586   37.108,38 €  -2.743,67 € -1.557,98 € -315,77 € -10.378,88 € 

Ano 12 199.222   36.856,04 €  -664,25 € -1.563,90 € -316,97 € 23.932,04 € 

Ano 13 197.867   36.605,42 €  0,00 € -1.569,85 € -318,18 € 58.649,43 € 

Ano 14 196.522   36.356,51 €  0,00 € -1.575,81 € -319,39 € 93.110,74 € 

Ano 15 195.185   36.109,28 €  0,00 € -1.581,80 € -320,60 € 127.317,62 € 

Tabela 14 - Tabela VAL – Financiamento externo 

Durante o período de garantia (trinta e seis meses), os custos de manutenção são 

nulos, por se encontrarem incluídos no preço de aquisição, sendo da responsabilidade do 

instalador.  

Assim, o VAL para o ano n é obtido pela expressão: 

                                                                        

em que a PE(n) = Produção Estimada, Ccap(n) = Custo de capitais, Cs(n) = Custos com 

seguros e Cm(n) = Custos de manutenção, para o ano n. Dl = Degradação linear da 

produção estimada, Txcc = Taxa de custos de capitais, Tb = Tarifa base e It = Taxa de 

atualização. 

Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento 

(PRI) se situa no primeiro mês do 12.º ano de vida do projeto, a menos de metade do tempo 

de vida estimado. 

Embora o PRI não possa ser considerado um critério de rendibilidade do projeto, é 

um complemento importante no processo de avaliação de um investimento. Em termos 
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teóricos, o PRI, nunca pode ser superior ao tempo de vida. No caso concreto, o investimento 

efetuado é recuperado ao 145.º mês, aproximadamente 48,3% do período de vida estimado 

para o projeto.  

 

Figura 14 - Gráfico VAL (15 anos) – Financiamento externo 

Ao 15.º ano termina o contrato de regime bonificado, com o projeto a apresentar um 

saldo positivo de 127.317,62 €, correspondente a uma TRM de 2,93 %/ano. 

        
      

  
                                    

Ao 16.º ano de vida, a miniprodução transita do regime bonificado para o regime 

geral em que as tarifas de venda de energia são iguais às tarifas praticadas pelo 

comercializador de rede. Se durante o período de quinze anos as tarifas de compra 

ultrapassarem as tarifas de venda contratada, a miniprodução passa para o regime geral, 

garantindo assim que a tarifa de venda nunca será inferior à tarifa de compra. Se tal 

acontecer os valores de receita agora estimados irão aumentar em linha com o aumento do 

custo da energia comprada ao operador. 

Prolongando a análise de custos e proveitos até ao 25.º ano (tempo de vida mínimo 

estimado pela comunidade internacional para os sistemas fotovoltaicos) e atualizando as 

receitas estimadas pela taxa de atualização, chega-se à tabela 15: 
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Receitas Despesas 

VAL 
Ano Estimativa (kWh) Faturação Seguro Manutenção 

Ano 16 193.858  38.044,25 € -1.587,81 € -321,82 € 163.452,24 € 

Ano 17 192.540  37.920,91 € -1.593,85 € -323,04 € 199.456,27 € 

Ano 18 191.231  37.797,48 € -1.599,90 € -324,27 € 235.329,58 € 

Ano 19 189.930  37.673,98 € -1.605,98 € -325,50 € 271.072,07 € 

Ano 20 188.639  37.550,41 € -1.612,08 € -326,74 € 306.683,66 € 

Ano 21 187.356  37.426,78 € -1.618,21 € -327,98 € 342.164,25 € 

Ano 22 186.082  37.303,09 € -1.624,36 € -329,23 € 377.513,75 € 

Ano 23 184.817  37.179,36 € -1.630,53 € -330,48 € 412.732,10 € 

Ano 24 183.560  37.055,58 € -1.636,73 € -331,73 € 447.819,21 € 

Ano 25 182.312  36.931,77 € -1.642,95 € -332,99 € 482.775,04 € 

Tabela 15 - VAL (15.º ao 25.º ano) – Financiamento externo 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um VAL positivo de 482.775,04€, 

correspondendo a uma TRM de 6,66 %/ano. 

         
          

          
                     

A figura 15 ilustra o PRI e o VAL, tendo como referência os 25 anos estimados pela 

comunidade internacional como período útil de vida de um sistema de produção fotovoltaica. 

Eventuais receitas após esse período, servirão para cobrir os riscos de avaria dos 

componentes que compõem o sistema.  

 

Figura 15 – Gráfico VAL (25 anos) – Financiamento externo 
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3.5.3 Implementação com capitais próprios 

 

Trata-se de um cenário semelhante à implementação com financiamento externo do 

projeto, mas em que o custo de financiamento anual é substituído pelo custo de 

oportunidade em que se incorre na mobilização de fundos (3 %/ano).  

 
Receitas Despesas 

VAL 
Ano Estimativa (kWh) Faturação Custo Capital Seguro Manutenção 

Ano 0           -289.921,47 €  

Ano 1 214.750   39.728,75 €  -8.697,64 € -1.500,00 € 0,00 € -260.390,36 € 

Ano 2 213.290   39.458,59 €  -7.811,71 € -1.505,85 € 0,00 € -230.249,33 € 

Ano 3 211.839   39.190,28 €  -6.907,48 € -1.511,72 € 0,00 € -199.478,26 € 

Ano 4 210.399   38.923,78 €  -5.984,35 € -1.517,62 € -307,50 € -168.363,94 € 

Ano 5 208.968   38.659,10 €  -5.050,92 € -1.523,54 € -308,70 € -136.588,00 € 

Ano 6 207.547   38.396,22 €  -4.097,64 € -1.529,48 € -309,90 € -104.128,80 € 

Ano 7 206.136   38.135,12 €  -3.123,86 € -1.535,44 € -311,11 € -70.964,09 € 

Ano 8 204.734   37.875,81 €  -2.128,92 € -1.541,43 € -312,33 € -37.070,97 € 

Ano 9 203.342   37.618,25 €  -1.112,13 € -1.547,44 € -313,54 € -2.425,84 € 

Ano 10 201.959   37.362,45 €  -72,78 € -1.553,48 € -314,77 € 32.995,59 € 

Ano 11 200.586   37.108,38 €  0,00 € -1.559,54 € -315,99 € 68.228,44 € 

Ano 12 199.222   36.856,04 €  0,00 € -1.565,62 € -317,23 € 103.201,64 € 

Ano 13 197.867   36.605,42 €  0,00 € -1.571,73 € -318,46 € 137.916,87 € 

Ano 14 196.522   36.356,51 €  0,00 € -1.577,86 € -319,71 € 172.375,82 € 

Ano 15 195.185   36.109,28 €  0,00 € -1.584,01 € -320,95 € 206.580,14 € 

Tabela 16 - Capitais próprios - VAL 15 anos 

No final do período de remuneração fixa (quinze anos), apresenta um VAL positivo 

de 206.580,14 €, a que corresponde uma TRM de 4,75%/ano. 

 
Receitas Despesas 

VAL 

Ano Estimativa (kWh) Faturação Seguro Manutenção 

Ano 16 193.858  38.101,64 € -1.590,19 € -322,20 € 242.769,39 € 

Ano 17 192.540  37.981,46 € -1.596,39 € -323,46 € 278.831,00 € 

Ano 18 191.231  37.861,16 € -1.602,61 € -324,72 € 314.764,83 € 

Ano 19 189.930  37.740,74 € -1.608,86 € -325,99 € 350.570,71 € 

Ano 20 188.639  37.620,21 € -1.615,14 € -327,26 € 386.248,52 € 

Ano 21 187.356  37.499,57 € -1.621,44 € -328,54 € 421.798,11 € 

Ano 22 186.082  37.378,83 € -1.627,76 € -329,82 € 457.219,36 € 

Ano 23 184.817  37.258,00 € -1.634,11 € -331,10 € 492.512,14 € 

Ano 24 183.560  37.137,08 € -1.640,48 € -332,39 € 527.676,35 € 

Ano 25 182.312  37.016,09 € -1.646,88 € -333,69 € 562.711,86 € 

Tabela 17 - Capitais próprios – VAL (15.º ao 25.º ano) 

Ao prolongar a análise de custos e proveitos para o período de vinte cinco anos, o 

VAL final atinge os 562.711,86€, a que corresponde uma TRM de 7,76 %/ano.  
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3.5.4 Implementação em regime de exploração 

 

A vertente de aluguer de espaço nos sistemas de miniprodução vai ganhando 

expressão no nosso país, devido às condicionantes da legislação. De acordo com o Decreto 

Lei n.º 34/2011, os investidores promotores de uma instalação de miniprodução têm de 

garantir o consumo de, pelo menos, 50% da energia consumida, e paralelamente tem que 

existir um contrato de fornecimento de energia com potência em larga escala, o que limita o 

número de locais possíveis para efetuar este tipo de instalações. 

Como os edifícios escolares reúnem essas condições e oferecem adicionalmente 

condições de segurança (espaços amplos e vigiados), localização em perímetro urbano 

(questão técnica importante para a manutenção da qualidade da rede elétrica), consumo 

alinhado com as horas de produção e garantias de não deslocalização das instalações, 

tornam-se como principais alvos para os grupos investidores. 

Nesta modalidade de exploração, todos os custos associados ao investimento são 

suportados pelo grupo promotor/investidor, beneficiando do espaço e contrato de consumo 

de energia cedido pelo proprietário. 

Como a legislação é omissa, o relacionamento entre proprietário e 

promotor/investidor é negociado caso a caso, havendo registo de diferentes abordagens 

quanto à questão das contrapartidas financeiras a cada um dos intervenientes: 

a) Regime de cedência temporária – Num primeiro período (tipicamente 15 anos), a 

totalidade das receitas reverte a favor do promotor/investidor. Após esse período 

termina o relacionamento comercial entre ambos e as receitas passam a reverter na 

totalidade para o proprietário do espaço que passa a ter o ónus da manutenção do 

sistema. 

Promotor/Investidor 
 

Proprietário 

Ano Prod. Estimada (kWh) Faturação 
 

Ano Prod. Estimada (kWh) Faturação 

Ano 1 214 750        39 729 €  
 

Ano 16 193 858      38.101,64 €  

Ano 2 213 290        39 459 €  
 

Ano 17 192 540      37.981,46 €  

Ano 3 211 839        39 190 €  
 

Ano 18 191 231      37.861,16 €  

Ano 4 210 399        38 924 €  
 

Ano 19 189 930      37.740,74 €  

Ano 5 208 968        38 659 €  
 

Ano 20 188 639      37.620,21 €  

Ano 6 207 547        38 396 €  
 

Ano 21 187 356      37.499,57 €  

Ano 7 206 136        38 135 €  
 

Ano 22 186 082      37.378,83 €  

Ano 8 204 734        37 876 €  
 

Ano 23 184 817      37.258,00 €  

Ano 9 203 342        37 618 €  
 

Ano 24 183 560      37.137,08 €  

Ano 10 201 959        37 362 €  
 

Ano 25 182 312      37.016,09 €  

Ano 11 200 586        37 108 €  
 

Total 1 880 323    375.594,76 €  

Ano 12 199 222        36 856 €  
    Ano 13 197 867        36 605 €  
    Ano 14 196 522        36 357 €  
    Ano 15 195 185        36 109 €  
    Total 3 072 346      568 384 €  
    

Tabela 18 - Distribuição de receitas - Cedência temporária 
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b) Partilha de receita desfasada – No período inicial, tipicamente os 15 anos de tarifa 

garantida, o investidor recebe 75% da receita proveniente da venda da energia, 

ficando os restantes 25% para o proprietário. Findo esse período, a proporção de 

partilha inverte, passando a reverter 75% para o proprietário e 25% para o investidor. 

Nesta modalidade, os custos de seguros e manutenção do sistema, são 

normalmente partilhados em proporções iguais.  

 
Receitas 

Ano Prod. Estimada (kWh) Faturação Investidor Proprietário 

Ano 1 214.750     39.728,75 €       29.796,56 €        9.932,19 €  

Ano 2 213.290     39.458,59 €       29.593,95 €        9.864,65 €  

Ano 3 211.839     39.190,28 €       29.392,71 €        9.797,57 €  

Ano 4 210.399     38.923,78 €       29.192,84 €        9.730,95 €  

Ano 5 208.968     38.659,10 €       28.994,33 €        9.664,78 €  

Ano 6 207.547     38.396,22 €       28.797,16 €        9.599,05 €  

Ano 7 206.136     38.135,12 €       28.601,34 €        9.533,78 €  

Ano 8 204.734     37.875,81 €       28.406,85 €        9.468,95 €  

Ano 9 203.342     37.618,25 €       28.213,69 €        9.404,56 €  

Ano 10 201.959     37.362,45 €       28.021,83 €        9.340,61 €  

Ano 11 200.586     37.108,38 €       27.831,29 €        9.277,10 €  

Ano 12 199.222     36.856,04 €       27.642,03 €        9.214,01 €  

Ano 13 197.867     36.605,42 €       27.454,07 €        9.151,36 €  

Ano 14 196.522     36.356,51 €       27.267,38 €        9.089,13 €  

Ano 15 195.185     36.109,28 €       27.081,96 €        9.027,32 €  

Ano 16 193.858     38.101,64 €         9.525,41 €       28.576,23 €  

Ano 17 192.540     37.981,46 €         9.495,37 €       28.486,10 €  

Ano 18 191.231     37.861,16 €         9.465,29 €       28.395,87 €  

Ano 19 189.930     37.740,74 €         9.435,19 €       28.305,56 €  

Ano 20 188.639     37.620,21 €         9.405,05 €       28.215,15 €  

Ano 21 187.356     37.499,57 €         9.374,89 €       28.124,67 €  

Ano 22 186.082     37.378,83 €         9.344,71 €       28.034,12 €  

Ano 23 184.817     37.258,00 €         9.314,50 €       27.943,50 €  

Ano 24 183.560     37.137,08 €         9.284,27 €       27.852,81 €  

Ano 25 182.312     37.016,09 €         9.254,02 €       27.762,06 €  

TOTAL 4.952.669   916.243,72 €     520.186,68 €     423.792,07 €  

Média Anual 198.106,75    36.649,75 €       20.807,47 €       16.951,68 €  

Média Mensal 16.508,90      3.054,15 €         1.733,96 €        1.412,64 €  

Tabela 19 - Partilha de receita desfasada 

Esta modalidade apresenta vantagens para ambas as partes em relação à 

modalidade descrita no ponto anterior.  

Permite ao investidor recuperar o investimento nos primeiros seis a oito anos e 

conseguir uma boa taxa de rendabilidade na primeira fase do projeto. Na segunda fase 

embora receba uma menor renda garante os serviços de manutenção do sistema até ao fim 

de vida do sistema. Para o proprietário, existe a vantagem de obter receitas desde a fase 
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inicial do projeto e conseguir assistência/manutenção ao longo do período de vida do 

projeto, embora englobe riscos, o de custos de exploração (partilhados com o investidor) e o 

de alteração da receita esperada por variação da produção obtida. 

 

c) Regime de “aluguer de espaço” com as receitas a serem repartidas entre o promotor 

investidor e o proprietário do espaço, normalmente em proporções de 90/10 ou 95/5, 

sendo este valor negociado caso a caso em função da potência instalada, condições 

físicas de instalação, localização geográfica e grau de relacionamento entre partes. 

Foram traçados dois cenários de remuneração para a escola com base na proporção 

90/10 e 95/5, obtendo-se o seguinte quadro comparativo: 

 
Receitas 

Ano Prod. Estimada (kWh) Faturação  5% Faturação 10% Faturação 

Ano 1 214 750       39 728.75 €         1 986.44 €        3 972.88 €  

Ano 2 213 290       39 458.59 €         1 972.93 €        3 945.86 €  

Ano 3 211 839       39 190.28 €         1 959.51 €        3 919.03 €  

Ano 4 210 399       38 923.78 €         1 946.19 €        3 892.38 €  

Ano 5 208 968       38 659.10 €         1 932.96 €        3 865.91 €  

Ano 6 207 547       38 396.22 €         1 919.81 €        3 839.62 €  

Ano 7 206 136       38 135.12 €         1 906.76 €        3 813.51 €  

Ano 8 204 734       37 875.81 €         1 893.79 €        3 787.58 €  

Ano 9 203 342       37 618.25 €         1 880.91 €        3 761.82 €  

Ano 10 201 959       37 362.45 €         1 868.12 €        3 736.24 €  

Ano 11 200 586       37 108.38 €         1 855.42 €        3 710.84 €  

Ano 12 199 222       36 856.04 €         1 842.80 €        3 685.60 €  

Ano 13 197 867       36 605.42 €         1 830.27 €        3 660.54 €  

Ano 14 196 522       36 356.51 €         1 817.83 €        3 635.65 €  

Ano 15 195 185       36 109.28 €         1 805.46 €        3 610.93 €  

Ano 16 193 858       38.101,64 €         1.905,08 €        3.810,16 €  

Ano 17 192 540       37.981,46 €         1.899,07 €        3.798,15 €  

Ano 18 191 231       37.861,16 €         1.893,06 €        3.786,12 €  

Ano 19 189 930       37.740,74 €         1.887,04 €        3.774,07 €  

Ano 20 188 639       37.620,21 €         1.881,01 €        3.762,02 €  

Ano 21 187 356       37.499,57 €         1.874,98 €        3.749,96 €  

Ano 22 186 082       37.378,83 €         1.868,94 €        3.737,88 €  

Ano 23 184 817       37.258,00 €         1.862,90 €        3.725,80 €  

Ano 24 183 560       37.137,08 €         1.856,85 €        3.713,71 €  

Ano 25 182 312       37.016,09 €         1.850,80 €        3.701,61 €  

TOTAL 4 952 669      916.243,72 €       45.812,19 €      91.624,37 €  

Média Anual 198 106.75      36.649,75 €         1.832,49 €        3.664,97 €  

Média Mensal 16 508.90        3.054,15 €            152,71 €           305,41 €  

Tabela 20 - Distribuição de receitas por % de faturação 

 Nesta modalidade as receitas do proprietário são diminutas, mas isentas de qualquer 

risco (os custos de exploração são exclusivamente da conta do investidor). O valor da 

receita pode sofrer alterações em função da produção obtida. 
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d) Regime fixo de aluguer do espaço – O investidor recebe a totalidade das receitas 

provenientes da venda de energia, o proprietário é remunerado por uma renda fixa, 

em função da área ocupada. O período de duração do contrato será no mínimo de 

vinte cinco anos (tempo de vida estimado para uma instalação do tipo). Não existe 

qualquer risco para o proprietário. 

 

Dos cenários de implementação em regime de exploração, surge o seguinte quadro 

comparativo: 

 a) Cedência 
temporária 

b) Partilha 
desfasada 75/25 

c) Aluguer indexado 
à produção (10%) 

d) Aluguer fixo 

Custos 

 
- Custos de 
exploração do 15.º 
em diante 
 

26.375,54€ 

 
- 50% dos custos 
de exploração 
  
 

26.626,06€ 
 

 
- Sem custos 

 
- Sem custos 

Receitas até 
15.º ano 

 
- Sem receita 

 
- 25% da receita 

 
142.096€ 

 
- 10% da receita 

 
56.838,40€ 

 

 
- A negociar 

Receitas do 
15.º ao 25.º 

ano 

 
- 100% da receita 

 
375.594,76€ 

 
- 75% da receita 

 
281.696€ 

 
- 10% da receita 

 
37.559,48€ 

 

 
- A negociar 

Observações 

 
- Modalidade pouco 
atrativa por só libertar 
receitas após o 15.º 
ano; 
 
-Risco moderado. 

 
- Modalidade muito 
atrativa; 
 
- Baixo nível de 
risco. 

 
- Modalidade sem 
custos; 
 
- Risco Nulo. 

 
- Modalidade sem 
riscos. 
 
- Dependente do 
poder negocial. 

Tabela 21 - Comparação de modalidades de exploração 
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4. Resultados 
 

Um projeto de investimento em energias renováveis, engloba sempre algum risco, 

pois os fatores climáticos irão influenciar os resultados de produção. Mas esta atividade não 

é a única, pois este tipo de risco é comum a outras áreas que de alguma forma dependam 

das condições ambientais, um ano de seca condiciona a produção agrícola ou até mesmo a 

produção elétrica nas barragens. Da mesma forma um verão chuvoso condiciona os 

resultados na área do Turismo. 

Contudo, uma vez que as estimativas de produção efetuadas, foram criadas 

englobando esse fator de risco, pois baseiam-se em dados climatéricos reais que 

normalmente dão um caráter pessimista às simulações (nos casos das microproduções que 

possuem dados online, a produção real é em regra geral superior à estimativa por software). 

Os resultados a analisar são os de natureza quantificável (energia produzida e 

respetiva remuneração monetária) porque os outputs de natureza não quantificável, tais 

como, fatores ambientais, bom exemplo pedagógico, vantagens da produção distribuída, 

contribuição para a independência dos combustíveis fosseis, serão sempre considerados 

mais-valias para o bem estar da sociedade, mas de difícil quantificação. 

 

4.1. Descrição dos resultados relativos a cada uma das questões. 
 

A Questão 2 deste estudo prendia-se com a viabilidade económica da 

implementação de um projeto de miniprodução fotovoltaica, capaz de gerar receita suficiente 

para fazer face ao aumento da fatura energética da escola, aproximando o edifício do 

conceito NZEB. 

Os consumos energéticos da escola nos quinze meses que sucederam à conclusão 

da obra (março/2011 a maio/2012), refletem um aumento de 39,4% em relação aos quinze 

meses que precederam a obra (março/2008 a maio/2009), registando-se um consumo 

médio mensal de 31,09 MWh e 22,3 MWh respetivamente. 

A preços atuais, o aumento registado no consumo equivale a 1.494 €/mês (~39,14% 

da faturação média dos 15 meses pós obra). 
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Para fazer face a esse aumento na fatura de consumo, o sistema de miniprodução 

fotovoltaica teria de possuir uma produção de 8.076 kWh/mês, valor esse que é largamente 

ultrapassado, pois a estimativa inicial é de 17.895,83 kWh/mês. 

A estimativa de produção indica que o sistema é capaz de produzir 57,56% da 

energia necessária ao edifício. Como a energia gerada na miniprodução é remunerada com 

uma taxa bonificada (superior à tarifa praticada pelo operador), a receita gerada pela 

miniprodução fotovoltaica representaria 86,73% da fatura energética do edifício.3 

Em regime de paridade de tarifas – regime geral (tarifa de venda igual à tarifa de 

compra) seria necessário projetar um sistema fotovoltaico com potência instalada de ~252 

kWp em vez dos 145kWp, para tornar o edifício em NZEB. 

          
              

      
 

em que PWp(m) representa a potência de pico para o sistema de miniprodução estudado, 

CA(kWh) representa o consumo anual do edifício em kWh e kWh(m) a estimativa de 

produção. 

Numa análise meramente económica, em qualquer dos cenários traçados o projeto é 

viável. Centrando as atenções nos cenários em que a implementação é feita pelo 

proprietário, pois são esses que envolvem investimento monetário. 

a) Implementação com capitais externos (100%) 

 

PRI = 12 anos e 1 mês (<50% do tempo de vida do sistema); 

TRM4 = 2,93%/ano considerando os primeiros 15 anos do sistema; 

VAL(15) = 127.317,62€ (ao 15.º ano do sistema). 

TRM = 6,66%/ano no projeto a 25 anos; 

VAL(25) = 482.775,04€ (no 25.º ano do sistema). 

 

b) Implementação com capitais próprios (3% custo de oportunidade) 

 

PRI = 10 anos e 1 mês (40% do tempo de vida do sistema); 

TRM = 4,75%/ano considerando os primeiros 15 anos do sistema; 

VAL(15) = 206.580,14€ (ao 15.º ano do sistema). 

TRM = 7,76%/ano no projeto a 25 anos; 

VAL(25) = 562.711,86€ (no 25.º ano do sistema). 

                                                 
3
 Cálculos efetuados com a produção estimada para o 1.º ano de funcionamento. 

4
 Na TRM – Considera-se uma tarifa constante de 0,185€/KWh até ao final do 15.º ano. Se durante 

esse período, o valor por kWh praticado pelo operador ultrapassar o valor de referência, este será 
atualizado e mantido em paridade. 
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Numa perspetiva de cedência/aluguer do espaço, a modalidade mais atrativa é 

aquela em que as receitas são repartidas em proporções de 75/25 por períodos alternados. 

Nos primeiros quinze anos, o proprietário recebe 25% das receitas, que, em média, 

representam 789,42 €/mês. Do 15.º ano em frente, passa a receber 75% das receitas, que, 

em média, representam 2.347,47 €/mês. 

Nesta modalidade, o proprietário consegue uma receita média (Rmm) de 1.412,64 

€/mês ao longo de vinte cinco anos, com custos médios (Cmm) de 88,75 €/mês 

provenientes da partilha 50/50 dos custos e manutenção e seguros do sistema. No período 

de vida de vinte cinco anos esperado para o sistema, o proprietário consegue um valor 

líquido de 397.167 €, cedendo apenas o espaço e condições de instalação. (VL(25)=(Rmm-

Cmm)x12x25)  

Pela análise de viabilidade conclui-se que, mesmo no pior cenário de implementação 

do sistema de microprodução (financiamento externo a 100%), o investimento não só é 

viável como retorna rendimentos consideráveis, com um nível de risco diminuto ou 

praticamente nulo. 

Assim, a Questão 1 “Fará sentido abandonar o projeto de miniprodução fotovoltaica 

prevista, quando o valor a investir representa uma pequena percentagem do custo total do 

projeto de requalificação?” só tem uma resposta possível, pois com menos de 2,8% do 

orçamento inicial da obra, conseguem-se vantagens económicas significativas, tornando 

difícil a contestação do investimento por parte dos “ecologicamente menos sensíveis” que 

poderiam alegar um despesismo desnecessário.  

Se às mais valias económicas se juntarem as vantagens qualitativas obtidas num 

projeto de investimento em energias renováveis, não restam dúvidas de que a direção da 

Parque Escolar deve considerar a implementação deste tipo de soluções. 
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5. Conclusões 

5.1. Implicações dos resultados e o seu significado 
 

Num projeto de requalificação/modernização dos edifícios escolares tão ambicioso, 

como o da Parque Escolar, não faz qualquer sentido abandonar a implementação dos 

sistemas de miniprodução fotovoltaica inicialmente previstos.  

Constata-se, pelo presente trabalho, que a implementação destes sistemas é 

fundamental para o equilíbrio energético e financeiro das escolas e representam um 

investimento diminuto dentro do valor global associado a cada obra. 

No caso específico, o concurso que englobava a recuperação de duas escolas 

(Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, em Bombarral e Escola Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, em Caldas da Rainha), tinha um valor base aproximado de 21 milhões de euros, o 

que representa sensivelmente 10,5 milhões de euros por escola.  

A implementação do sistema fotovoltaico apresentado neste estudo, custaria apenas 

2,76% do valor investido em cada escola, mas permitiria às escolas contornar o problema da 

pesada fatura dos custos energéticos. 

Paralelamente à questão financeira, a aposta na implementação dos sistemas de 

miniprodução fotovoltaica apresenta um conjunto de mais-valias irrefutáveis tais como, as 

questões ambientais (diminuição do CO2, independência face aos combustíveis fosseis, 

sensibilização da comunidade envolvente, exemplo pedagógico); a produção 

descentralizada de energia com impacto diminuto na rede (os picos de produção de energia 

com base em tecnologia fotovoltaica, coincidem com os picos de consumo da escola, pois é 

no período diurno que a escola possui uma elevada taxa de ocupação/utilização); e, um não 

menos importante forte contributo para o programa Eco.AP e para a classificação dos 

edifícios públicos como NZEB. 
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5.2. Sugestões para futuros trabalhos de investigação 
 
 

Em sequência da realização deste trabalho de projeto, conclui-se que se está 

perante a ponta do iceberg, pois muito há a fazer para suscitar a discussão pública e 

sensibilização das administrações para estes temas/problemáticas. 

Atendendo às restrições orçamentais nos projetos de modernização/requalificação 

das escolas públicas, que estão em fase inicial ou em fase de projeto, seria interessante 

medir em que equipamentos, espaços e soluções se poderiam minimizar custos, por forma a 

garantir verba para a implementação deste tipo de mais-valias. 

Pela informação recolhida junto da direção de sustentabilidade da Parque Escolar, os 

quatro projetos de energias renováveis implementados na fase zero como pilotos, carecem 

de maior acompanhamento e os resultados parecem ser insatisfatórios. Seria importante 

perceber quais as razões que levaram a esse estado de aparente fracasso. 

Como este trabalho de projeto assenta sobre a análise de implementação de um só 

sistema, seria interessante a análise da implementação deste tipo de sistemas em escala 

alargada. A área das energias renováveis em Portugal é extremamente concorrencial, o que 

nos leva a equacionar os ganhos na implementação deste tipo de projetos em larga escala 

(está prevista a intervenção da Parque Escolar em mais de três centenas de escolas). 

A metodologia tradicional de análise de projetos não parece a mais adequada para 

um projeto de investimento em miniprodução fotovoltaica. A realização de um estudo, 

comparando resultados entre a abordagem tradicional e a aplicação da teoria das opções 

reais, poderia traduzir-se numa mais-valia fundamental para afastar o mito de que a aposta 

em energias renováveis não é rentável. 

Se o conhecimento criado com este estudo, contribuir para o enriquecimento de uma 

cadeia de valor sobre o tema, fica a nossa disponibilidade para colaborar em estudos 

futuros. 
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Anexo 1 – Registo dos consumos elétricos do edifício escolar 

 
 
 

 

 



Euros kWh

Período Dias Vazio Cheia Ponta Reactiva Faturação Total Mensal

Nov-06 30 5386 12582 6889 6321 2357,77 24857

Dez-06 31 4325 10193 6765 2448 1979,73 21283

Jan-07 31 7292 17195 8940 4103 3115,57 33427

Fev-07 28 5838 13481 7496 3548 2539,27 26815

Mar-07 31 5541 11509 7500 4693 2357,47 24550

Abr-07 30 4388 8472 5939 4359 1871,38 18799

Mai-07 31 4872 9968 6032 5670 2079,96 20872

Jun-07 30 3453 7149 5340 4188 1615,47 15942

Jul-07 31 2080 4761 4738 2741 1198,12 11579

Ago-07 31 1515 2972 4443 1468 945,6 8930

Set-07 30 3633 6976 5560 3113 1657,04 16169

Out-07 31 5253 11461 6697 6109 2346,06 23411

Nov-07 30 6242 14750 8457 4005 2821,23 29449

Dez-07 31 5013 11829 7427 2261 2337,05 24269

Jan-08 30 7061 16534 8088 4774 3201,38 31683

Fev-08 24 6174 10581 4838 8547 2277,02 21593

Mar-08 31 6276 10434 4898 9460 2269,99 21608

Abr-08 30 5730 10919 5426 11615 2429,84 22075

Mai-08 31 5513 9569 4549 10056 2134,94 19631

Jun-08 30 5100 8030 3842 8516 1880,7 16972

Jul-08 31 4487 4951 2350 3086 1268,79 11788

Ago-08 31 4292 3268 1556 1948 966,75 9116

Set-08 30 4793 5657 2835 3926 1432,31 13285

Out-08 31 6017 11029 5205 8329 2365,69 22251

Nov-08 30 7728 16106 6586 8764 3050,74 30420

Dez-08 31 7992 17837 7086 6856 3266,47 32915

Jan-09 31 8253 16864 6816 11147 3144,26 31933

Fev-09 28 9563 19335 8099 8351 3889,42 36997

Mar-09 31 6943 11707 5324 6973 2593,05 23974

Abr-09 30 6257 9409 4511 6700 2280,88 20177

Mai-09 31 5909 10441 5017 8556 2480,17 21367

Jun-09 30 5668 8316 4006 6578 2076,87 17990

Jul-09 31 4468 4425 2018 3315 1261,47 10911

Ago-09 31 2127 2548 998 4528 826,92 5673

Set-09 30 2740 4580 1970 2503 1165,95 9290

Out-09 31 3981 9708 4014 6607 2067,84 17703

Nov-09 30 4095 11113 4398 6987 2260,87 19606

Dez-09 31 4434 12101 4853 5773 2425,75 21388

Jan-10 31 4349 11787 4792 9862 2407,59 20928

Fev-10 28 4540 13928 5727 5274 2762,56 24195

Mar-10 31 4180 10924 4690 5197 2280,42 19794

Abr-10 30 3902 8946 3662 3058 1922,16 16510

Mai-10 31 2962 6905 2875 2038 1532,42 12742

Jun-10 30 202 202 81 ? 249,21 485

Jul-10 31 195 195 78 ? 242,86 468

Ago-10 31 202 202 81 ? 251,58 485

Set-10 30 202 202 81 ? 251,58 485

Out-10 31 195 195 78 ? 242,52 468

Nov-10 30 202 202 81 ? 250,38 485

Dez-10 31 195 195 78 ? 242,52 468

Jan-11 31 202 201 81 ? 254,3 484

Fev-11 28 202 202 81 ? 256,8 485

kWh

Consumos Registados - ESRBP - Antes e durante o período de obra



Euros kWh

Período Dias Vazio Cheia Ponta Reactiva Faturação Total Mensal

Mar-11 31 9901 13920 5740 1450 3001,14 29561

Abr-11 30 12773 15061 6419 1950 3471,72 34253

Mai-11 31 11024 15053 6246 2023 3356,73 32323

Jun-11 30 10923 14524 6073 1896 3289,66 31520

Jul-11 31 9565 10582 4484 1700 2592,01 24631

Ago-11 31 7164 7779 3126 1899 2003,7 18069

Set-11 30 8161 10648 4651 1998 2567,91 23460

Out-11 31 9545 15910 6681 1824 3780,39 32136

Nov-11 30 10230 18006 7289 1789 4264,36 35525

Dez-11 31 10653 17639 7143 1936 4243,71 35435

Jan-12 31 10100 19104 7800 1896 4743,37 37004

Fev-12 29 9275 22779 10250 1954 6324,92 42304

Mar-12 31 8411 16602 7714 2063 4930,3 32727

Abr-12 30 9924 14656 3445 2563 4205,33 28025

Mai-12 31 9259 16057 4111 2396 4483,21 29427

Consumos Registados - ESRBP - Depois do período de obra
kWh



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2.1 – Proposta A 
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1.Memória Descritiva

  Introdução:
O presente documento, tem como finalidade, especificar e definir as condições de 

fornecimento

e instalação de um sistema de painéis Fotovoltaicos na Escola Rafael Bordalo 

Pinheiro, para produção de energia eléctrica, aderindo ao programa de Geração de 

energia para débito à rede.

A energia produzida pelo sistema será injectada na rede publica, em media tensão 

directamente no posto de transformação da Escola, devidamente preparado para o 

efeito através de um transformador-elevador que eleva a tensão de baixa-tensão 

para média-tensão.

A integração deste  sistema nas coberturas dos vários edifícios que compõem a 

escola, minimiza o custo e impacto visual do sistema. Assim, de forma a aproveitar 

as coberturas inclinadas disponíveis aceitou-se um desvio na orientação Sul de 11 

graus, bem como uma inclinação em parte dos painéis abaixo do ideal (6 graus). 

Estas duas opções resultam numa redução de eficiência na ordem dos 5%, 

considerada aceitável tendo em conta a necessidade de adaptar os sistemas as 

referidas coberturas.

A história da primeira célula solar, começou em Março de 1953. Actualmente o aumento do

nível de eficiência, e a descida dos custos de produção associados, resultaram no 

aumento do uso deste tipo de energia renovável.

Falando em concreto da realidade do nosso país, o que mais horas em média de radiação

solar tem na Europa, faz todo o sentido a aposto neste grande recurso inesgotável que é o 

sol, permitindo assim, contribuir para o cumprimento das metas propostas pelo governo,  

para que se atinja a meta de 45% de produção de energia eléctrica, através de fontes 

renováveis no ano de 2010.

Considerando o aumento do custo dos combustíveis fósseis, a necessidade da diminuição 
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das emissões de dióxido de carbono e o preço da energia eléctrica, o caminho a seguir  

será o da produção de energia verde e tudo indica que este tipo de produção energia será

tendencialmente o mais utilizado.
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2. Caderno de encargos
Soluções Propostas

Propõe-se a instalação de painel fotovoltaico com capacidade nominal de 145kW 

de potencia eléctrica.

O Sistema é composto pelos seguintes itens:

Este sistema será composto pelos seguintes componentes:

• Superfície do sistema foto voltaico será constituída por um conjunto de 660 

módulos poli-cristalinos1 de 225W cada, perfazendo uma potencia total de 

pico de 148kWp. A área do sistema será organizada em dois grupos:

◦ No bloco 3 ficará 60% das superfícies de painel fotovoltaico, ou seja 408 

módulos divididos por 6 inversores de 15kW.

◦ No bloco 2   ficarão os restantes módulos, ou seja 252, para ligar a 3 

inversores de 15kW e 1 de 10kW.

•  Para perfazer o total de 145kW de potencia nominal, serão utilizados os 

seguintes inversores:

◦ 9 inversores SMA Sunny TriPower 15000TL

◦ 1  inversores SMA Sunny TriPower 10000TL

• Dispositivos de protecção. 

• Cabos eléctricos.

• Estrutura de aplicação.

Na cobertura dos blocos 2 e 3, serão instalados os colectores solares do tipo 

poli-cristalino de elevada eficiência. Os colectores serão direccionados  para sul 

com um desvio de 11 ° para o quadrante SE e inclinação de 36° no bloco 3 e 6° no 

bloco 2.

1 Foram escolhidos módulos poli-cristalinos devido a estes terem um melhor comportamento com o aumento 
de temperatura. Uma vez que estamos numa zona com bastante sol e num telhado, devemos ter em atenção 
o aumento de temperatura dos módulos. A nossa escolha recai para módulos poli-cristalinos.
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O painel fotovoltaico funciona em modo de gerador de corrente continua. A tensão 

continua é transformada em alterna, trifásico, através de inversores.

A potencia AC produzida é injectada no Posto de Transformação em média-tensão. 

Toda a energia será vendida à rede, tendo um contador unidireccional, no lado da 

média tensão.

3. Características principais dos equipamentos

• Instalações eléctricas 
A instalação eléctrica de todo o equipamento incluído nesta empreitada deverá ser 

executada em harmonia com as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de 

Baixa Tensão.

Os condutores serão colocados em esteira de PVC com protecção UV de secção 

adequada, para a zona de cobertura; em tubo VD de secção adequada para a zona 

interior e em tubo PVC corrugado de secção adequada para a zona exterior ao 

nível do piso 0.

As caixas de derivação, a utilizar apenas quando imprescindíveis, serão de 

construção reforçada  com IP 65, devendo a tampa ser provida de quatro 

parafusos.

Deverá ser respeitado o código de cores de isolamento pelo regulamento de 

instalações eléctricas, a saber:

Condutores de fase preto, castanho e cinzento

Condutores de neutro azul

Condutores de terra verde e amarelo

Como padrão de qualidade, consideram-se para os diversos equipamentos as 

seguintes marcas:
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Disjuntores Merlin Gerin

Contactores + térmicos Telemecanique

Interruptores horários Merlin Gerin

Sinalizadores e comutadores Telemecanique

• Colectores Solares  

Os colectores solares do tipo poli-cristalino e moldura de alumínio com as seguintes 

características:

NOCT 45

Coeficiente de temperatura -0,5%/°C

dimensões exactas 1658mm x 992mm x 50 mm

Potencia mínima garantida 225w

Tensão em circuito aberto 36.7 V

Corrente em curto circuito 8.18 A

Coeficiente de temperatura de Isc 0.055%/K

Coeficiente de temperatura Voc -(0.34 ± 0.01) %/ºC

O fabricante terá de garantir o rendimento do painel a 25 anos ( não inferior a 80% 

do rendimento inicial).

Equipamento de referencia: Solarone    SF220-30-1P225L  

• Caixas Combinadoras e disjuntores  
Todos os disjuntores serão ligados ao terminal positivo dos módulos e encerrados 

numa caixa combinadora localizada na zona técnica, que no caso do bloco 2 estará 

no piso 1 e no bloco 3 estará no piso 0. Esta caixa deverá ter no mínimo IP43. A 

entrada do disjuntor é ligada à saída do modulo através de um cabo eléctrico. As 

saídas de todos os disjuntores serão curto-circuitadas num mesmo ponto que 

funciona como terminal positivo comum. Na caixa de ligação existe também um 

terminal comum onde se ligam todos os terminais negativos dos módulos solares, 

funcionando este ponto como terminal negativo comum.
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O terminal positivo comum deverá ser ligado á terra  comum através de um 

limitador de sobretensão adequado para protecção do sistema.

Cada disjuntor que liga a uma string de colectores solares deverá ter 

especificações para 8A de corrente DC e tensão nominal de 1KV DC.

Todos os inversor vêem equipados com dispositivos de corte DC, para protecção 

de sobretensão.  

O disjuntor de protecção da saída trifásico  do bloco 2 está dimensionado para 

125A.

O disjuntor de protecção da saída trifásico do bloco 3 está dimensionado para 

125A.

• Cabos  
Os cabos  serão preparados para suportar altas temperaturas e ser resistentes à 

agua e humidade e certificados. O isolamento do cabo deve suportar temperaturas 

de 90°. Os cabos deverão ter especificações para 1000V.

As secções a utilizar são as seguintes:

Cabos de ligação entre módulos e caixa combinadora : 4mm2 .

Cabos de ligação entre a caixa combinadora e o inversor do bloco 2 :  50mm2 .

Cabos de ligação entre a caixa combinadora e o inversor do bloco 3 :  50mm2 .

Marca e tipo de referencia :  Flex-Sol ou Miguelez

• Inversores  
Serão instalados 6 inversores SMA 15000TL no bloco 3 o que dá um total de 90kW.

No bloco 2 serão instalados 3 inversores SMA 15000TL e 1 SMA 10000TL 

perfazendo 55kW.
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O sistema total dos dois blocos fica com 145kW de potencia nominal.

Os inversores serão ligados na rede de gestão técnica do edifício. Desta forma 

deverão estar equipados com interfaces de comunicação com capacidade de 

conexão à rede LonWorks ou BacNet.

Características técnicas dos inversores:

•  SMA Tripower 15000TL.

Potencia máxima STC 15 kw

Intervalo de Tensão de Potencia Máxima 380 – 800 Vdc

Voltagem máxima em circuito aberto 900Vdc

Corrente operacional 0.180Adc

Distorção máximo da onda <4%pico a pico

Saída AC
Potencia de saída em continuo 15 kw

Voltagem de saída operacional 3 x 380V+10%/-15%Vac

Corrente operacional 0.125 Aac

Factor de Potência >0.97

Frequência 50 +-0.5Hz

Distorção de corrente harmónica < 3%

Sistemas
Perda nominal 2.7W

Eficiência máxima 97,80%

Temperatura ambiente operacional -20ºC - 40ºC

Tipo de protecção IP 65

Topologia PWM, IGBT

Humidade 0.95%

EMI EN 50081-1, EN 50082-1

Harmónicas EN 60555-2

Standards Certificação CE e TUV

Display LDC

Comunicação de Dados RS485 / Bluetooth
Dimensões (largura x profundidade x altura) 665 x 690 x 270 cm

Peso 64 kg
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• SMA Tripower 10000TL.

Potencia máxima STC 15 kw

Intervalo de Tensão de Potencia Máxima 380 – 800 Vdc

Voltagem máxima em circuito aberto 900Vdc

Corrente operacional 0.180Adc

Distorção máximo da onda <4%pico a pico

Saída AC
Potencia de saída em continuo 15 kw

Voltagem de saída operacional 3 x 380V+10%/-15%Vac

Corrente operacional 0.125 Aac

Factor de Potência >0.97

Frequência 50 +-0.5Hz

Distorção de corrente harmónica < 3%

Sistemas
Perda nominal 2.7W

Eficiência máxima 97,80%

Temperatura ambiente operacional -20ºC - 40ºC

Tipo de protecção IP 65

Topologia PWM, IGBT

Humidade 0.95%

EMI EN 50081-1, EN 50082-1

Harmónicas EN 60555-2

Standards Certificação CE e TUV

Display LDC

Comunicação de Dados RS485 / Bluetooth
Dimensões (largura x profundidade x altura) 665 x 690 x 270 cm

Peso 64 kg

• Sistema de fixação e montagem dos colectores na Cobertura

O sistema de é próprio para painéis solares foto voltaicos, ficando o fabricante 

obrigado a dar uma garantia de 10 anos. O sistema utiliza perfis de alumínio 

extrudito que serão aparafusados á cobertura utilizando buchas metálicas (no caso 

dos painéis colocados sobre as oficinas) ou sistema de ligação especifico para 
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cobertura ondulada. O sistema de soldadura utilizada para qualquer união de peças 

no sistema de fixação terá que obedecer à norma DIN 18.800 (para peças 

portantes de carga em edifícios).

• Contador de Energia Eléctrica  

Contador modular de energia eléctrica uni-direccional. Para corrente trifásica 

400Vac-50Hz.

O contador deverá ser integrado na rede de gestão técnica possibilitando a leitura 

centralizada das contagens do mesmo. Desta forma deverá estar equipado com 

interface de comunicação com capacidade para conecção a rede LonWorks ou 

BacNet.

Deverá realizar as seguintes funções:

• leitura directa num visor LCD

• precisão de medida classe II

• salvaguarda elimitada dos valores medidos

• possibilidade de selar os contadores por meio de uma tampa.

• Rede de caminho de cabos e cabos exteriores  

Existe a necessidade de ligar o bloco 2 e 3, desde a zona técnica do inversor, até à 

rede de cabos exteriores. Esta ligação deverá ser feita em dois tubos PVC 

corrugado de Ø110, até à caixa de visita exterior mais próxima, estando previsto a 

restante tubagem até ao posto de transformação, na empreitada das instalações 

eléctricas. Será necessário colocar o referido tubo em montagem enterrada, 

através da abertura e fecho da vala.

Desde cada inversor até ao posto de transformação irá um cabo trifásico, com 

neutro e terra  do tipo XV(0,6/1kV).
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• Ligação ao posto de transformação  

A saída dos cabos dos inversores do sistema fotovoltaico, será enterrada, e dará 

entrada no quadro geral de baixa tensão do sistema  fotovoltaico – QGFT.

Este posteriormente irá ligar ao transformador de 160KVA, para elevar a tensão 

que irá à rede pública.

A contagem de energia será feita em média tensão, dentro de uma  cela de corte e 

contagem de energia.

Está incluído na empreitada do posto de transformação:

• Cabos de ligação

• Transformador de 160 kVA.

O nosso fornecimento, inclui todos os elementos necessários, para um

bom funcionamento do sistema.

Climbpower – Microgeração e Materiais Compósitos, Lda.
Rua de Santo António * 3130 – 022 Degracias- Soure

E-mail: geral@climbpower.com 
Telefone: 937023515

mailto:geral@climbpower.com


4. VALOR DO SISTEMA:

Potencia nominal do projecto: 145 kW

Potencia de pico do projecto: 148 kWp

Elemento Qt. Descrição Preço €

Módulos 
fotovoltaicos

660 Solarone, model hanwha SF220-30-
1P225L (225w)

105 300

Inversor 9 SMA Sunny Tripower 15000 47 800

Inversor 1 SMA Sunny Tripower 10000 3 900

Contagem 1 Contador, modem e antena 700

Caixas de 
protecção

1 Caixa de protecção AC, DC, portinhola 400

Cabos e 
acessórios

- Cabo AC, Cabo DC, fio terra, 
ligadores...

5 009

Estrutura 1 Estrutura em triângulo ou plana em 
alumínio

14 750

Diversos - Parafusos, buchas, etc.. 3800

Mão de Obra 15 100
Posto 
transformador 

1 Posto transformador elevador de 
160 kVA

35 730

Total S/Iva 232 489,00 €
Total C/ Iva 285 961,47 €
 

Valor do sistema com instalação  232 489,00 € sem Iva.

Valor do sistema com instalação  285 961,47 € com  Iva 23%.

Climbpower – Microgeração e Materiais Compósitos, Lda.
Rua de Santo António * 3130 – 022 Degracias- Soure

E-mail: geral@climbpower.com 
Telefone: 937023515
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5. Prazos de instalação da Obra

Descrição de Tarefas Nº de Dias
Fixação de estrutura 16
Passagem de cabos 10
Fixação dos módulos 15
Ligações de módulos 7
Ligações  ao P.T. 5
Testes e configurações 5

Total 58

Prevê-se que a obra seja concluída num prazo  de 58 dias úteis, após adjudicação dos 

trabalhos.

6. Obras

Participação na Obra em Arruda dos Vinhos:

Minigeração de 25kW

7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O sistema proposto, não necessita assistência constante, necessita de limpeza dos painéis 

ficando a cargo do proprietário.

A nossa empresa propõe um contrato de manutenção, que inclui uma visita anual ao 

sistema para verificação dos seus componentes.

Esta assistência anual pode ser facultada por 250€ + iva por ano.

Climbpower – Microgeração e Materiais Compósitos, Lda.
Rua de Santo António * 3130 – 022 Degracias- Soure

E-mail: geral@climbpower.com 
Telefone: 937023515

mailto:geral@climbpower.com


As avarias decorrentes de fenómenos naturais ou de inexistência da manutenção

recomendada pelo fabricante não se encontram cobertas pela garantia de fábrica. 

8. Garantia 

Todos os produtos e montagem do sistema de miniprodução de energia tem 
garantia de 3 anos. Com excepção dos componentes 

• O inversor SMA tem 5 anos de garantia dada pelo fabricante.

• Os painéis fotovoltaicos  tem garantia até 25 dada pelo fabricante.

Em caso de avaria, verifica da durante o período de validade da garantia, a empresa 
instaladora compromete-se a efectuar as reparações necessárias para restabelecer o 
correcto funcionamento da instalação, sem qualquer custo para o cliente, salvo nos 
seguintes casos:

• Acidentes, uso negligente, impróprio ou inadequado da 
instalação

• Alterações ou tentativas de reparação realizadas por pessoal não autorizado.
• Acções de terceiros ou quaisquer outras razões distintas das condições 

normais de funcionamento da instalação solar e que sejam alheias à empresa 
instaladora, tais como incêndios, inundações, terramotos, descargas 
atmosféricas, tempestades,granizo, etc.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
· 35% Com a encomenda do equipamento;

· 65% Com a entrega do equipamento da obra, com a emissão do certificado de 

exploração (DL 363/2007, art.º 14º)

Exclusões:
· Trabalhos de construção civil

Equipa técnica responsável:

Eng. Bruno Santos

Eng. Nelson Marto

Eng. Filipe Roque

VALIDADE DA PROPOSTA:
A proposta tem uma validade de 4 meses a contar da data da sua apresentação.

Na expectativa de ir de encontro às vossas necessidades.

Climbpower – Microgeração e Materiais Compósitos, Lda.
Rua de Santo António * 3130 – 022 Degracias- Soure

E-mail: geral@climbpower.com 
Telefone: 937023515

mailto:geral@climbpower.com


Economical
• Maximum efficiency of 98.2 %
•  SMA OptiTrac Global Peak 

MPP tracking for best MPP tracking 
 efficiency 

• Bluetooth® communication

Flexible
• DC input voltage up to 1000 V
•  Integrated grid management 

functions
• Custom plant design with Optiflex 

Simple
• Three-phase feed-in
• Cable connection without tools
• SUNCLIX DC plug-in system
• Easily accessible connection area

Reliable
• Triple protection with Optiprotect:
• Electronic string fuse
• Self-learning string failure detection
•  DC surge arrester (Type II) can 

be integrated

SUNNY TRIPOWER 
8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
The three-phase inverter for easy plant design
Full of pioneering technology: highly flexible plant design with the three-phase Sunny Tripower inverter. Thanks to Optiflex 
technology, two MPP inputs and a broad input voltage range, it is suited to almost any module configuration. It meets any 
requirement such as reactive power supply, grid support thus reliably participating in grid management. The safety concept 
Optiprotect with its self-learning string-failure detection, electronic string fuse and integrable DC surge arrester type II, ensures 
maximum availability.

SUNNY TRIPOWER 
8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
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SUNNY TRIPOWER 
8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Input (DC)
Max. DC power (@ cos ϕ=1)
Max. input voltage
MPP voltage range / rated input voltage
Min. input voltage / initial input voltage
Max. input current input A / input B
Max. input current per string input A* / input B*
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input
Output (AC)
Rated power (@ 230 V, 50 Hz)
Max. apparent AC power
Nominal AC voltage

Nominal AC voltage range
AC power frequency / range
Rated grid frequency / rated grid voltage
Max. output current
Power factor at rated power
Adjustable displacement factor
Phase conductors / connection phases
Effi  ciency
Max. effi  ciency / European effi  ciency
Protection
Input-side disconnection device
Ground-fault monitoring / grid monitoring
DC surge arrester Type II, can be integrated
DC reverse-polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated
All-pole sensitive residual current monitoring unit
Protection class (according to IEC 62103) / overvoltage category (according to IEC 60664-1)
General Data
Dimensions (W / H / D)

Weight
Operating temperature range
Noise emission (typical)
Self-consumption at night
Topology / cooling concept
Degree of protection (according to IEC 60529)
Climatic category (according to IEC 60721-3-4)
Maximum permissible value for relative humidity (non-condensing)
Features
DC terminal
AC terminal
Display
Interface: RS485 / Bluetooth /  Webconnect / Speedwire3

Multi-function relay / Power Control Module
Warranty: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 years
Certifi cates and approvals (more available on request)

Type designation

Technical Data Sunny Tripower
8000TL

8200 W
1000 V

320 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12.5 A
2 / A:4; B:1

8000 W
8000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
16 A

1
0.8 overexited… 0.8 underexited

3 / 3

98.1 % / 97.5 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26.2 / 27.2 / 10.4 in)

59 kg / 130.07 lb
−25 °C … +60 °C / −13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Transformerless / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Spring-type terminal

Graphic
○ / ● / ○ / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, SI4777,  EN 504381, 
C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, RD 1699, CEI 0-21

STP 8000TL-10
● Standard features  ○ Optional features  — Not available              Data at nominal conditions
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Accessories

Sunny Tripower
12000TL

Sunny Tripower
10000TL

Sunny Tripower
15000TL

Sunny Tripower
17000TL

10200 W
1000 V

320 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12.5 A
2 / A:4; B:1

10000 W
10000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
16 A

1
0.8 overexited… 0.8 underexited

3 / 3

98.1 % / 97.7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26.2 / 27.2 / 10.4 in)

59 kg / 130.07 lb
−25 °C … +60 °C / −13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Transformerless / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Spring-type terminal

Graphic
○ / ● / ○ / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 10000TL-10

12250 W
1000 V

380 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12.5 A
2 / A:4; B:1

12000 W
12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
19.2 A

1
0.8 overexited… 0.8 underexited

3 / 3

98.1 % / 97.7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26.2 / 27.2 / 10.4 in)

59 kg / 130.07 lb
−25 °C … +60 °C / −13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Transformerless / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Spring-type terminal

Graphic
○ / ● / ○ / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 12000TL-10

15340 W
1000 V

360 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

40 A / 12.5 A
2 / A:5; B:1

15000 W
15000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24 A

1
0.8 overexited… 0.8 underexited

3 / 3

98.2 % / 97.8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26.2 / 27.2 / 10.4 in)

59 kg / 130.07 lb
−25 °C … +60 °C / −13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Transformerless / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Spring-type terminal

Graphic
○ / ● / ○ / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 15000TL-10

17410 W
1000 V

400 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

40 A / 12.5 A
2 / A:5; B:1

17000 W
17000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24.6 A

1
0.8 overexited… 0.8 underexited

3 / 3

98.2 % / 97.8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26.2 / 27.2 / 10.4 in)

59 kg / 130.07 lb
−25 °C … +60 °C / −13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Transformerless / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Spring-type terminal

Graphic
○ / ● / ○ / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 17000TL-10

CE, VDE0126-1-1, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, SI4777, EN 504381, C10/11, PPDS, IEC 61727,  
UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, BDEW 2008, RD 1699, CEI 0-21

 

RS485 interface 
DM-485CB-10

DC surge arrester (Type II), 
input A 
DCSPD KIT1-10

DC surge arrester (Type II), 
inputs A and B
DCSPD KIT2-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Multi-function relay
MFR01-10

Interface to Speedwire 
fieldbus SPWDM-10 

Webconnect interface with 
WEBCONDM-10 Speedwire 
function

1   Does not apply to all national deviations of 
EN 50438

2   To be observed in case of a short circuit in 
the electronic string fuse

3  Planned (certificates, approvals, accessories)Provisional data, as of July 2012
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SMA Solar Technologywww.SMA-Solar.com
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Professional management, monitoring and presentation of PV plants
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www.hanwha-solarone.cominfo@hanwha-solarone.com

SF220  |  Poly x-tra UL

Quality and Environmental Certificates About Hanwha SolarOne
■ ISO 9001 quality standards and ISO 14001 environmental standards

■ OHSAS 18001 occupational health and safety standards

■ IEC 61215 and IEC 61730 Class A certifications 

■ Conformity to CE

 Hanwha SolarOne is a vertically integrated manufacturer of 
photovoltaic modules designed to meet the needs of the global 
energy consumer.

■  High reliability, guaranteed quality, and excellent cost-efficiency due
    to vertically integrated production and control of the supply chain; 

■  Optimization of product performance and manufacturing processes
    through a strong commitment to research and development; 

■  Global presence throughout Europe, North America, and Asia,
    offering regional technical and sales support.

Five Key Features
Guaranteed quality: 5 year product warranty, 
25 year performance warranty *

Predictable output: Tight power tolerance of  
 -0 W, +5 W

Innovative solutions: Anti-reflecting coating for 
high sunlight absorption

Robust design: Module certified to withstand 
high snow loads, up to 5400 Pa (113 psf ) **

Highly Bankable: Proven field performance with 
strong company financials

* Please refer to Hanwha SolarOne Product Warranty for details.
** Please refer to Hanwha SolarOne module Installation Guide.

1

2

3

4

5



Electrical Characteristics at Standard Test Conditions (STC)

Electrical Characteristics at Normal Operating Cell Temperature (NOCT)

Power Class 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W

Maximum Power (Pmax) 163 W 167 W 170 W 174 W 178 W 182 W

Open Circuit Voltage (Voc) 33.1 V 33.3 V 33.5 V 33.7 V 34.1 V 34.2 V

Short Circuit Current (Isc) 6.50 A 6.66 A 6.74 A 6.84 A 6.99 A 7.07 A

Voltage at Maximum Power (Vmpp) 27.1 V 27.2 V 27.3 V 27.4 V 27.6 V 27.7 V

Current at Maximum Power (Impp) 6.02 A 6.14 A 6.23 A 6.35 A 6.46 A 6.58 A

Module Efficiency 12.3 % 12.6 % 12.9 % 13.2 % 13.5 % 13.8 %

Power Class 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W

Maximum Power (Pmax) 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W

Open Circuit Voltage (Voc) 36.7 V 36.8 V 36.8 V 37.0 V 37.1 V 37.2 V

Short Circuit Current (Isc) 8.18 A 8.34 A 8.44 A 8.54 A 8.64 A 8.74 A

Voltage at Maximum Power (Vmpp) 29.9 V 30.0 V 30.1 V 30.2 V 30.3 V 30.4 V

Current at Maximum Power (Impp) 7.53 A 7.67 A 7.81 A 7.95 A 8.08 A 8.22 A

Module Efficiency 13.6 % 13.9 % 14.2 % 14.5 % 14.8 % 15.1 %

Normal Oparating Cell

Temperature (NOCT)

45 °C ± 3 °C

Temperature Coefficients of P – 0.45 % / °C

Temperature Coefficients of V – 0.32 % / °C

Temperature Coefficients of I + 0.04 % / °C

Maximum System Voltage 600 V (UL)

Series Fuse Rating 15 A

Maximum Reverse Current Series fuse
rating multiplied
by 1.35

Temperature Characteristics Maximum Ratings

SF220  |  Poly x-tra UL

Nomenclature
Full product name:
SF220–30–PxxxL
xxx represents the power class

©Hanwha SolarOne Co. Ltd, Specifications are subject to change without notice, Release: 2011-05-31

Dimensions 1652 mm × 1000 mm × 45 mm (65.04 in × 39.37 in × 1.77 in)

Weight 21 kg (46.2 lbs)

Frame Aluminum alloy

Front Tempered glass

Encapsulant EVA

Back Cover Composite sheet

Cell Technology Polycrystalline

Cell Size 156 mm × 156 mm (6 in × 6 in)

Number of Cells (Pieces) 60 (6 × 10)

Junction Box Protection class IP65 with bypass-diode

Output Cables Solar cable: 4 mm2 ; length 900 mm (35.4 in)

Mechanical Characteristics

Electrical Characteristics

www.hanwha-solarone.cominfo@hanwha-solarone.com

Basic Design

Operating Temperature – 40 °F to 185 °F

Hail Safety Impact Velocity 25 mm at 23 m/s

Fire Safety Classification 
(IEC 61730)

Class C

Static Load Wind / Snow 2400 Pa / 5400 Pa

Storage Temperature – 40 °F to 185 °F

Packaging Configuration 22 pieces per pallet

Loading Capacity 
(40 ft. HQ Container)

572 pieces

System Design Packaging and Storage

Performance at Low Irradiance:
The typical relative change in module 
efficiency at an irradiance of 200 W/m2 
in relation to 1000 W/m2 (both at 25 °C 
and AM 1.5 spectrum) is less than 5 %.

Various Irradiance Levels

Pmax, Voc, Isc, Vmpp, and Impp tested at NOCT defined as irradiance of 800 W/m2; wind speed 1 m/s.
Electrical Characteristics: Measurement tolerance of ± 3 %.

Pmax, Voc, Isc, Vmpp, and Impp tested at STC defined as irradiance of 1000 W/m2 at AM 1.5 solar spectrum and temperature 25 ± 2 °C. 
Electrical Characteristics: Measurement tolerance of ± 3 %.







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2.2 – Proposta B 
 

A utilização dos dados contidos neste anexo encontra-se condicionada ao 

dever de sigilo. A eventual utilização de informação contida no documento, não 

deverá referenciar entidades ou marcas. 

 
 
 

 

 





























































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2.3 – Proposta D 
 

A utilização dos dados contidos neste anexo encontra-se condicionada ao 

dever de sigilo. A eventual utilização de informação contida no documento, não 

deverá referenciar entidades ou marcas. 
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE 
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

 

MINIPRODUÇÃO 

 

 

 

Cliente: Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro 

Localidade: Caldas da Rainha, Portugal 

Elaborado por: Nuno Coelho 

Enviado em: quinta-feira, 10 de Maio de 2012 
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Circuitos de Inovação – Soluções Energéticas actua nas áreas das energias renováveis (Alvará nº 
59596), das auditorias energéticas e dos estudos de eficiência energética, abrangendo os sectores 
residencial, hospitalar, distribuição e industrial. 

A empresa promove e valoriza soluções “à medida” ajustadas às necessidades de cada cliente, 
asseguradas por uma equipa qualificada com uma oferta inovadora e de qualidade. 

Participação como “parceira” em projectos premiados: 

 Green Project Awards 2010 

A Circuitos de Inovação – Soluções Energéticas possui um Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo a norma ISO9001:2000. 

 

Empresa parceira em Óbidos: José Carlos Simão Mendonça, Rua da Ponte nº 5, 2510-171 Pinhal.  

BREVE HISTORIAL 

 

 2006: Criação da Circuitos Inovação, Lda 

 2009: Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo a norma ISO9001:2000 

 2009: Selecionada para o projeto Óbidos Solar 

 2010: Distinguida como PME Líder 

 2010: Membro da APISOLAR (Associação Portuguesa da Indústria Solar) 

 2011: Empresa ESE (Empresa responsável pelo projeto de eficiência energética e pelos 
investimentos necessários à sua implementação). 
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O QUE É A MINIPRODUÇÃO? 

 

A miniprodução surge como a oportunidade de uma empresa ou particular poder produzir energia 
para ser vendida à rede na totalidade, na condição de que existe consumo efectivo de electricidade 
no local da instalação, com um regime jurídico que permite que a potência de injecção na rede 
possa ser superior a 3,68 kW até ao máximo de 250 kW. A actividade da miniprodução Decreto de 
Lei n.º 34/2011 de 8 de Março. 

 
Ilustração 1 – Exemplo de um campo Fotovoltaico. 

QUEM PODE SER MINIPRODUTOR? 

 

A produção de energia através da miniprodução está sujeita aos seguintes requisitos: 

- Dispor de uma instalação de utilização de energia eléctrica (BT ou MT) e ser titular de contrato de 
compra e venda de electricidade. 

- Dispor um telhado ou de um terreno disponível (com boa área) com boa exposição solar 
(orientação preferencial a sul) 

- A potência de ligação à rede deverá ser até metade da potência contratada até ao máximo de 250 
kW; 

- O produtor deverá ter um consumo igual ou superior a 50% da energia produzida pela unidade de 
miniprodução. 
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QUAIS OS BENEFÍCIOS? 

 

O produtor venderá energia à rede eléctrica de serviço público (RESP) através de dois regimes 
remuneratórios: regime bonificado e regime geral.  

- No regime geral, a electricidade produzida é vendida em condições de mercado (preço de 
compra); 

- No regime bonificado estão previstos 3 escalões: 

a) Escalão I    - Potência de ligação até 20 kW - Tarifa de 0,215 €/ kWh, por ordem 
sequencial dos registos;  

b) Escalão II   - Potência de ligação superior a 20 kW até 100 kW - Tarifa dependente das 
ofertas de desconto dos interessados, sujeita a concurso (leilão); 

c) Escalão III  - Potência de ligação superior a 100 kW até 250 kW - Tarifa dependente das 
ofertas de desconto dos interessados, sujeita a concurso (leilão);  

 - As tarifas de venda à rede mantêm-se fixas por um período de 15 anos, após o qual o produtor 
ingressa automaticamente no regime geral. 

COMO TORNAR-SE MINIPRODUTOR? 

 

Recorrendo ao sítio da internet: www.renovaveisnahora.pt, pode proceder ao registo como 
produtor e aceder ao registo no SRMini da sua instalação. 

Após efectivado o pré-registo e liquidadas as taxas inerentes (Escalão I – 500€ + IVA; Escalão II – 
1.000€ + IVA; Escalão III – 2.000€ + IVA) o produtor poderá dar inicio a outras formalidades, tais 
como: 

 - Os produtores que acedam ao regime bonificado estão dependentes da realização de auditoria 
energética (ou certificação energética) com vista à implementação de medidas de eficiência 
energética com os seguintes períodos de retorno: 

a) Escalão I - dois anos 

b) Escalão II - três anos 

c) Escalão III - quatro anos 

http://www.renovaveisnahora.pt/
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O cumprimento das medidas identificadas e apontadas pela auditoria (PREn ou PRE) é reportado à 
DGEG, até à sua total implementação. 

Estão previstas condições específicas para instalações consumidoras intensivas de energia (SGCIE), 
acima de 500 ou 1000 tep. 

O promotor deve averiguar as condições técnicas de ligação à rede (RESP) no local onde pretende 
instalar a miniprodução. 

MONITORIZAÇÃO 

A Circuitos de Inovação – Soluções Energéticas monitoriza remotamente os sistemas de 
miniprodução com os seguintes objectivos:  

Garantir o controlo da produção; 

Detectar rapidamente eventuais anomalias, permitindo actuar no sentido da resolução do 
problema num curto intervalo de tempo, evitando perdas de produção.  

GARANTIAS 

Módulos fotovoltaicos: 

No caso dos módulos fotovoltaicos a garantia de 10 anos (assegurada pelo fabricante dos módulos 
FV) aplica-se em situações de defeitos de fabrico e concepção, aplicando-se ainda uma garantia de 
25 anos de produção, nos seguintes termos: 

 Mínimo de produção de 90% da potência nominal, ao fim de 10 anos de funcionamento;* 
 Mínimo de produção de 80% da potência nominal, ao fim de 25 anos de funcionamento.*  

* Tolerância de potencia de +/- 3 %. 

 

Inversor de rede: 

Os inversores têm uma garantia de 5 anos. 

 

O período de garantia é estabelecido a partir da data de instalação do equipamento e é válido 
durante 65 meses; 
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Responsabilidades da Circuitos de Inovação – Soluções Energéticas: 

 

A circuitos de Inovação Compromete-se com o seguinte: 

 Cumprir todas as regras de segurança e higiene em vigor no local de trabalho tal como o 
Plano de Segurança, Higiene no Trabalho a elaborar pela mesma; 

 Estar dotado das ferramentas e equipamentos necessários à execução das tarefas de 
manutenção; 

 Garantir o bom desempenho dos equipamentos instalados; 
 

OUTROS 

Manutenção 

A nossa empresa poderá (sempre que aplicável ou solicitado) apresentar contratos de manutenção 
ao sistema solar fotovoltaico. 

A manutenção aos sistemas solares instalados terá uma periodicidade anual, sendo a visita ao local 
da instalação previamente marcada. 

  

CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

Condições de Pagamento 

Propomos as nossas condições standard. 

 

Facturação e pagamento:  

 20% com a adjudicação formal no início do processo; 
 60% com a instalação; 
 Os restantes 20% com emissão do Certificado de Exploração pela entidade competente; 
 Ou outras a combinar com Exmos Srs.  
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Prazo de Entrega 

Com base na experiência obtida em obras de semelhantes fornecimentos e instalação, propomos 
realizar a instalação em causa no máximo de 50 dias. 

PROPOSTA 140 KW 

Sistema Miniprodução: 

- Proposta: Escalão III com uma Potência de ligação de 140 kW  

- Valor máximo de energia a produzir/vender – 364.000 kWh/ano; 

 

Considerando uma instalação com um campo solar de 151,34 kWp (potência total dos módulos 
fotovoltaicos instalados), equipada com tecnologia Poli-cristalina da marca Lightway Solar. 

 

Orçamento 

Tabela 1 – Custo do sistema Fotovoltaico para Miniprodução. 

Proposta 255.000,00* € 

* Acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

Validade da proposta 

 

A nossa proposta é válida durante 30 dias a contar desta data. 
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PRODUÇÃO ANUAL ESTIMADA 

 

 v 

Ilustração 2 – Previsão da produção anual do sistema Fotovoltaico. 

 

REFERÊNCIAS A OBRAS SEMELHANTES 

 

Miniproduções de 20 kW: 

 Humberto Jorge Marques de Sousa - Estrada da Capeleira, Óbidos. 

 Moveis Gonzaga – AEF MEUBLES - Lugar Aldeia Nova, Paredes. 

 CENTRALGANDRA, Lda - Rua São Miguel, Gandra – Paredes. 

  Câmara Municipal de Paredes – Pavilhão Rota dos Móveis. 
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ANEXOS 
 

Lista de Equipamentos e tarefas Propostas: 

 

 SOLAR FOTOVOLTAICO 

 

Tabela 2 – Tabela de Equipamentos e tarefas para o Sistema Fotovoltaico 

Equipamentos 

Sistema de módulos solares: Poli-cristalinos 644 x 235 Wp, marca Lightway 
Solar – 199,93 € cada 

7 Inversores Conext TL 20 kW da Schneider com potência nominal AC de 20 kW 
– 5714,29 € cada 

Posto de Transformação Elevador de 160 kVA – 8000 € 

Cabo solar (1x6 mm2) – 2000 € 

Fio de terra (1x6 mm2) – 1000 € 

Contador Actaris SL7000 – 600 € 

Modulo GSM Telecontagem – 150 € 

Quadros com as respectivas protecções AC – 2500 € 

Quadros com as respectivas protecções DC – 3000 € 

Cabos de ligação – 12000 € 

Suportes e acessórios – 12000 € 

Fixação e montagem – 45000 € 

Desenvolvimento do projecto 

Engenharia do projecto 

Gestão e planeamento de todo o projecto 

Colocação em serviço 
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Pedido de inspecção 

Manual de utilização e respectivos certificados 

Acompanhamento na ligação à rede 

Transporte de todo o equipamento 

Monitorização 

 

Nota: Todas as alterações sugeridas ou apresentadas pela Circuitos, serão no sentido de tornar o 
sistema mais eficiente. 

 

Observações: 

 Tempo de vida útil dos painéis fotovoltaicos é estimado pelas várias marcas entre 25 e 
30 anos; 

 

 

Paredes, quinta-feira, 10 de Maio de 2012 
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Inversor Solar Conext TL 20 kW 
 
 
 
 
 
O inversor solar de ligação á rede da Schneider Electric, Conext TL 20kW, foi adaptado para uma 
utilização no exterior e é a solução ideal para pequenas e médias instalações e outras aplicações 
comerciais e industriais. Oferece uma amplitude de tensão FV (MPPT) vasta, um rendimento 
europeu de 97,3%, um retorno de investimento rápido. A comunicação Modbus integrada permite a 
ligação com vários equipamentos da Schneider Electric.  
 
 
 
 
 
Características 
 

� Concepção sem transformador de isolamento para 
um rendimento mais elevado 

� Amplitude de tensão FV (MPPT) vasta 
� Controlo da Potência Reactiva (VAR) e função LVRT 
� Conforme os requisitos BDEW 
� Ecrã de visualização para consulta de informações 

em tempo real – potência, energia diária e 
acumulada, estado do sistema e ecrans 
personalizados 

� Protocolo de comunicação Modbus 
 

 
 
 
 
Instalação  
 

� Leve, fácil de montar e fornecido com suporte de montagem polivalente 
� Interruptor CC integrado 
� Ligador CA incluído para uma fácil instalação  
� IP65 para instalação no exterior 

 
 
Disponibilidade 
 

� Ligações rápidas CC/CA para maior rapidez 
� Garantia base de 5 anos 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eellééccttrriiccaass    
 
Corrente Contínua (CC) 
 
Potência Fotovoltaica recomendada  22 kW 
 
Amplitude de tensão FV, MPPT  350 a 800V 
 
Número de MPPT    2 
 
Tensão de circuito aberto Máx.  1000V 
 
Corrente máxima CC    30 A (x2) 
 
Consumo nocturno    2 W 
 
Corrente Alterna (CA) 
 
Potência nominal de saída   20 kVA, trifásico 
 
Tensão nominal CA    400 V 
 
Frequência       50 Hz +/- 3Hz, 60 Hz +/- 3Hz 
 
Corrente nominal CA    29 A 
 
Factor de Potência    0,85 em avanço até 0,85 em atraso 
 
Distorção Harmónica Total (THD)  < 3% à potência nominal 
 
RReennddiimmeennttoo    
 
Máximo       98,05% 
 
Europeu       97,3 % 
 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  GGeerraaiiss  
 
Grau de protecção    IP65 
 
Material do invólucro    Alumínio  
 
Peso       67,2 kg (produto), 122 kg (embalagem+ produto) 
 
Dimensões produto(A x L x P)  96 x 61,2 x 27,2 cm (produto), 115 x 79 x 48 cm 

(embalagem) 
 
Intervalo de temperatura de funcionamento --20ºC a +60ºC 
 
Altitude máxima  Até 2000 m sem desclassificação de potência 
 
Humidade relativa    0 a 95% sem condensação 
 
Emissão de ruído     <55 dBA 
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Referência     PVSNVC20000 
 

FFuunnççõõeess  ee  OOppççõõeess  
 
 
Método de arrefecimento    Por convecção forçada 
 
Registo de dados    365 dias 
 
Interface de comunicação    RS485 
 
Garantia       5 anos, de base 
 
NNoorrmmaass  
 
       EN 61000-6-2 
       EN 61000-6-4 
       EN 60950 
       VDE 0126-1-1 
       RD 1663 
       BDEW 
       AS4777 
       IEC 62109-1 
       AS 3100 
       ENEL 
       UTE 
       G59 
       IEC 61209-2 
       Directiva CEM 2004/108/EC 
       Directiva de baixa tensão 2006/95/EC 
 
MMaarrccaaççããoo  
 
       CE 
 
 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 – Simulação de Crédito (Taxas) 

 
 
 

 

 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 – Autorizações de acesso e divulgação de dados 
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