
Energia Solar Fotovoltaica - Autoconsumo



A Energia Solar Fotovoltaica

•A principal vantagem da produção de electricidade fotovoltaica para autoconsumo é a 
diminuição da dependência energética e a redução imediata e inequívoca da factura de 
electricidade. 

•A tecnologia solar é muito fável e com durabilidade largamente comprovada, permitindo 
produção de electricidade, melhoria da qualidade da energia e gestão da potência de horas 
de ponta

•A produção solar permite às empresas reduzir e controlar os custos energéticos a longo 
prazo, contrastando assim com a vulnerabilidade ao aumento consistente das tarifas de 
electricidade dos últimos anos. 

•O investimento numa central fotovoltaica, apesar de ser um projecto de médio prazo, 
apresenta um payback interessante e custos unitários de produção signifcativamente 
inferiores ao que se paga à rede eléctrica.

•A energia solar fotovoltaica promove a capacidade de produção renovável, proveniente de 
recursos endógenos e assim contribui de forma directa para a sustentabilidade.
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Fases do Estudo Projecto Solar Fotovoltaico Autonconsumo

Regulação de 
produção 

descentralizada de 
energia

Análise Económica do 
Investimento

Defnição da potência 
da central fotovoltaica 

Apresentação de 
previsão de produção 
com sistema PVSyst

Análise dos 
diagramas de carga e 

do tarifário de 
consumo



Análise de perfl de consumo

• A defnição da potência de uma central tem como base, além da disponibilidade e adequação da área para 
instalação, o perfl de carga/consumo. Só com uma análise rigorosa do consumo se assegura a maximização do 
autoconsumo e  minimização de injecção na rede.

•No estudo é considerado o analisado o consumo de um ano completo, hora a hora

•Os dados são processados a partir do diagrama de cargas que está disponível na área EDP Distribuição. Dados 
facultados independentemente da comercializadora com quem o cliente  tem contrato (para BTE e MT)



Implantação e Dados Gerais

Potência a Instalar

269 kWp

Implantação

Coplanar

Área de Painéis

640 painéis 1.160 m2

Produção Anual

425 MWh

A simulação de implantação dos painéis é feita após análise das condições da cobertura (tipo e estado da 
cobertura, inclinação, orientação) e tendo em conta a optimização da potência da central

Dados indicativos



Previsão da Produção Projecto

•A previsão de produção é calculada através de software de 
modulação PVsyst tendo em conta equipamentos 
seleccionados (painéis, inversores, cabos), localização, 
orientação e inclinação, perdas de cabos, etc. 

•Procede-se depois à sobreposição dos dados de consumo 
horário do diagrama de carga com os dados de produção 
de forma a aferir a utilização hora a hora, mês a mês da 
energia produzida



Análise do tarifário e Valorização Produção

• Com os dados de produção e 
consumo estratifcados, passa-se à 
análise tarifária para valorizar a 
produção. 

•Na análise, além da contabilização do 
consumo evitado, é calculada a 
redução de potência horas ponta. 
Exclui-se da poupança, a potência 
contratada por não ser possível aferir 
com tanto rigor o impacto da produção 
fotovoltaica



Análise Económica do Investimento

O cálculo do custo unitário de produção teve em consideração a produção ao longo de 25 anos, o 
investimento e o custo de manutenção durante o período. 

     
   

Potência Instalada Solar FV               269     kWp 

Produção anual               425     MWh 

Valorização da poupança anual        44.104 €   € 

Produção anual % consumo actual 14%  % 

% Produção Injectada na Rede 8%  % 

Período de retorno do investmento simples                4,1     anos 

TIR (25 anos) 24%  

Custo unitário produção fotovoltaica s/IVA (1)                2,8     Cent./kWh 

Custo unitário produção vs electricidade comprada -73%  % 
(1) inclui manutenção    

O estudo culmina com a análise do impacto económico e 
são apresentados vários indicadores para analisar o 
investimento



Solução sem investimento cliente - PPA

•No modelo PPA Solar Fotovoltaico a produção da central solar é comprada ao investidor por uma tarifa inferior à que paga à comercializadora 
actual e consegue fxar o preço de compra de parte importante da electricidade que consome a um nível muito baixo.

• Duração do contrato PPA 10 anos:

•Cliente não tem que realizar o investimento e o consórcio encarrega-se da operação e manutenção integral da instalação durante os anos de 
duração do acordo. 

•Cliente compra a energia produzida e autoconsumida a uma tarifa fxa ao longo do contrato

•Tarifa PPA é 78 €/MWh

•Tarifa PPA inferior 30% versus tarifas normais que cliente paga à comercializadora. Compara com tarifas com redes actuais que são baixas 
face ao mercado e o cliente benefcia ainda de poupança potência horas ponta         

•O excesso de energia produzida pela instalação que o cliente não consuma, será injectada na rede. Em qualquer caso, o autoconsumo do 
Cliente será sempre prioritário. 

•No fnal do acordo, o investidor compromete-se a desmantelar a instalação ou entregar ao cliente a custo zero

Tarifa de compra de electricidade da central  solar = 0,078€/kWh. Sem Aumentos durante 10 anos



+10 Anos de Experiência Transformados em Acção



Desde 2007 
a democratizar a implementação de 
soluções energéticas de excelência, 
custo-efcazes e verdadeiramente 
adequadas às necessidades dos 

clientes
 

Energia Solar Fotovoltaica 
Projecto, instalação, 

financiamento e O&M de 
centrais de energia solar 

fotovoltaica

Iluminação Eficiente
Projecto, instalação de 

iluminação 
eficiente/cumprimento de 

normas higiene e segurança no 
trabalho

Contratação de Energia
Tratamos de todo o processo de 
contratação de electricidade e 

gás começando pela organização 
do cadastro geral dos pontos de 
consumo, análise de consumos, 

detecção oportunidades e 
finalizando na contratação

Outros Projectos Eficiência Energética
Soluções de carregamento veículos 

eléctricos, armazenamento industrial de 
electricidade, correção factor potência


