e:mpower
O que é a geração fotovoltaica?
A microgeração fotovoltaica é a produção, pelo próprio consumidor, de energia elétrica através da captação da radiação solar por um conjunto de painéis solares fotovoltaicos.
Essa energia pode então ser injectada e vendida na sua totalidade à rede a uma tarifa bonificada.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO EDP

Módulos Fotovoltaicos

Contador
de consumo
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Rede elétrica

Energia produzida
Energia consumida
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A edp na microgeração
As energias renováveis são uma aposta estratégica da EDP.
Neste contexto, para além de ser uma referência mundial em energias renováveis, a EDP é líder no mercado de microgeração fotovoltaica, com mais de 1.000 sistemas instalados em Portugal
Garanta a experiência e o conforto de contar com o líder de mercado de microgeração.
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Porquê tornar-se um microprodutor edp?
Ganhe
com a
microgeração
edp

Beneficie da
segurança da
microgeração
edp

Garanta a
solução mais
adequada
para si

- Obtenha receitas até 3.200 € por ano, durante 25 anos
- Venda a sua energia a uma tarifa bonificada
- Obtenha descontos na fatura de consumo energético, através da
adesão gratuita ao tarifário especial para microprodutores edp

- Assegure a garantia do líder em energia solar fotovoltaica em Portugal
- Garanta equipamentos de elevada qualidade e garantias de primeira linha
- Assegure todo o apoio necessário ao longo da vida útil do sistema,
de pelo menos 25 anos

- Construa a sua própria solução de microgeração edp adequada às
suas preferências
- Beneficie de um conjunto de serviços adicionais diferenciadores
- Garanta uma solução chave-na-mão, sem quaisquer preocupações

Tenha ainda acesso a condições
vantajosas de financiamento,
através do nosso protocolo com a
Caixa Geral de Depósitos.
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A oferta de microgeração edp
A pensar em si e na sua total satisfação, a edp permite-lhe que construa a sua própria solução de microgeração edp.
Em caso de dúvida, não se preocupe! Os nosso técnicos vão explicar tudo e aconselhar a melhor
solução para si.
Comece por escolher a potência e gama de equipamentos:

GAMA DE EQUIPAMENTOS

Gama top

POTÊNCIA DO SISTEMA

Espaço e potência
contratada mínima

Gama base

(painéis de marca
europeia de 250W
e inversor SMA)

(painéis de marca
asiática de 250W
e inversor SMA)

18 painéis
(4,5 kW)

30 m2
6,9 kVA

€ 9.300

€ 8.600

20 painéis
(5,0 kW)

34 m2
10,35 kVA

€ 9.700

€ 8.900

26 painéis
(6,5 kW)

42 m2
10,35 kVA

€ 12.200

€ 11.200

42 painéis
(10,5 kW)

68 m2
17,25 kVA

€ 18.300

€ 16.600

54 painéis
(13,5 kW)

88 m2
20,7 kVA

€ 23.300

€ 21.200

Garantias dos equipamentos:
- Painéis fotovoltaicos: 10 anos contra defeitos de fabrico e manutenção de pelo menos 80% da
potência durante 25 anos
- Inversores: 5 anos contra defeitos de fabrico
- Restantes equipamentos e trabalhos: 2 anos

NOTA: os valores apresentados não incluem o registo do produtor de € 500 + IVA e o sistema solar térmico, certificado ou
auditoria energética, conforme aplicável, necessários ao acesso ao regime bonificado.
Aos valores referidos acresce o IVA à Taxa Legal em vigor.
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Escolha também os serviços adicionais
que mais se adequam a si:
18 painéis
(4,5 kW)

20 painéis
(5,0 kW)

26 painéis
(6,5 kW)

42 painéis
(10,5 kW)

54 painéis
(13,5 kW)

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO (1)
controlo remoto do consumo elétrico de sua casa durante um ano

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

MANUTENÇÃO
realização de 1 visita de
manutenção do sistema

€ 120

€ 120

€ 170

€ 250

€ 320

SEGURO STANDARD
seguro durante um ano do seu
sistema contra riscos externos
como tempestades e roubos, e
perdas de produção associadas

€ 60

€ 70

€ 80

€ 100

€ 115

SEGURO TOTAL (2)
seguro durante um ano do
sistema contra riscos externos
e internos como curto-circuito
e sobretensão, e perdas de
produção associadas

€ 75

€ 85

€ 95

€ 115

€ 130

€ 220

€ 220

€ 260

€ 330

€ 380

MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
controlo remoto da produção do
sistema durante um ano
(necessária existência de internet)

(necessária existência de internet)

EXTENSÃO DE GARANTIA
DO INVERSOR
extensão da garantia do
inversor de 5 para 10 anos

O prolongamento dos serviços adicionais poderá ser contratado posteriormente.

Adira a pelo menos 3 serviços
adicionais e receba de oferta um
iPad mini!
(1) A contratação da monitorização do consumo implica a contratação da monitorização da produção
(2) A contratação do seguro total implica a contratação do serviço de manutenção
NOTA: aos valores referidos acresce o IVA à Taxa Legal em vigor, com exceção do seguro standard ou seguro total.
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Tarifário Microgeração Total
Para além de ganhar produzindo energia, vai pagar menos pela energia que consumir.
Ao aderir à microgeração edp pode ainda aceder ao tarifário microgeração total e ter 10% de desconto
no gás natural e 10% na eletricidade que consumir.

Tarifário disponível para Clientes do segmento residencial com contrato de fornecimento e instalação de uma unidade de
produção de energia elétrica fotovoltaica, celebrado com a EDP em 2013.
Disponível para potências contratadas de 6,9 a 41,4 kVA relativamente ao fornecimento de eletricidade e para escalões 1, 2
e 3 relativamente ao fornecimento de gás natural (caso aplicável).
Pressupõe o pagamento das faturas mediante débito direto.
Válido para adesões até 30 de Abril de 2013.
Os descontos previstos no Tarifário Microgeração Total são calculados tendo como referência as tarifas fixadas para a
comercialização de eletricidade e gás natural em vigor e são válidos até 31 de Janeiro de 2014. Após esta data os preços
aplicáveis não serão superiores à tarifa fixada para os comercializadores de energia regulados.
Ao aderir ao Tarifário Microgeração Total está a fazer um contrato com a EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA,
empresa do Grupo EDP que opera no mercado liberalizado de energia.
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Saiba quanto pode ganhar com a sua
produção
ESTIMATIVA DE RECEITA MÉDIA NO 1º ANO

18 painéis
(4,5 kW)

20 painéis
(5,0 kW)

26 painéis
(6,5 kW)

42 painéis
(10,5 kW)

54 painéis
(13,5 kW)

Faro

€ 1.380

€ 1.530

€ 1.550

€ 2.505

€ 3.215

Évora

€ 1.375

€ 1.525

€ 1.545

€ 2.500

€ 3.210

Lisboa

€ 1.275

€ 1.415

€ 1.435

€ 2.320

€ 2.980

Leiria

€ 1.260

€ 1.395

€ 1.410

€ 2.285

€ 2.935

Viseu

€ 1.260

€ 1.400

€ 1.420

€ 2.295

€ 2.950

Porto

€ 1.235

€ 1.375

€ 1.390

€ 2.250

€ 2.895

Bragança

€ 1.215

€ 1.350

€ 1.370

€ 2.210

€ 2.840

Nota: As receitas apresentadas são estimadas, não havendo garantia por parte da EDP dos valores
apresentados

Detalhe_oferta_Microgeração2013_edp_v04

Contacte-nos através da linha 808 91 43 72,
nas lojas e agentes edp e no site www.microgeracaoedp.com

e:mpower
Enquadramento legislativo da
microgeração edp
Microgeração edp: < 5 kW

Microgeração
edp

4,5 kW

5,0 kW

Microgeração edp: > 5 kW

6,5 kW

10,5 kW

13,5 kW

Enquadramento
legislativo

- DL 363/2007 com as
alterações introduzidas
pelo DL 118-A/2010 (Microprodução)

- DL 34/2011 (Miniprodução)

Tarifa
bonificada de
venda à rede

- Tarifa bonificada de
0,196 €/kWh nos primeiros 8 anos e 0,165 €/kWh
nos seguintes 7 anos

- Tarifa bonificada de 0,151 €/kWh
durante 15 anos

- Após os 15 anos, tarifa
de venda igual à tarifa de
compra
Condições de
acesso

- Instalação de 2 m2 de
painéis solares térmicos
ou 1 caldeira a biomassa
com produção equivalente
- Potência de ligação até
50% da potência contratada

- Após os 15 anos, tarifa segundo o
regime ordinário de comercialização da
produção de eletricidade

- Apresentação de certificado energético
com classe mínima B para edifícios novos
e C para edifícios existentes, ou realização de auditoria energética e implementação das medidas com retorno até
2 anos, conforme aplicável
- Potência de ligação até 50% da potência contratada
- Energia consumida anualmente igual
ou superior a 50% da energia produzida
pelo sistema no mesmo período
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Próximos passos

1
2
3
4
5
6

Visita ao local para análise técnica edp

Assinatura do contrato e registo de microgeração no SRM/SRMini

Atribuição de potência pelo SRM/SRMini de acordo com o plano definido
pela DGEG

Instalação da unidade de microgeração edp

Inspecção da instalação pela Certiel e celebração contrato de venda de
energia com o comercializador

Ligação do sistema à rede e início da produção
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CONTACTE-NOS
através da linha 808 91 43 72,
nas lojas e agentes edp
e no site www.microgeracaoedp.com

