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PUBLICAÇÃO DE LINHAS
GERAIS DE ORIENTAÇÃO SOBRE
PROSUMERS.
O PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO „PVP4GRID“ AVALIA
CONCEITOS DE AUTOCONSUMO DE ENERGIA SOLAR
NA UE.
O projecto de investigação PVP4GRID, financiado pela União Europeia, analisou, em
oito países Europeus, as condições em que a energia solar Fotovoltaica pode ser
gerada, armazenada e consumida localmente. Foram produzidas Linhas Gerais de
Orientação (Guidelines), contendo informação sobre o enquadramento legal, técnico e
económico, assim como exemplos práticos, que se encontram agora disponíveis para
download.
O pacole legislativo CE4AE (Clean Energy For All European [«Energias Limpas para
Todos os Europeus»]), aprovado no final do ano passado, concede a todos os cidadãos
da UE o direito de, pela primeira vez, produzir e consumir a sua prórpia eletricidade.
De referir que, neste contexto, o Governo Português aprovou recentemente (Julho de
2019) na generalidade, a redacção de base ao futuro decreto-lei que visa promover o
autoconsumo de Energia Renovável, consagrando, em harmonia com as políticas
europeias, o autoconsumo coletivo, as comunidades de energia renovável, bem como
os respetivos direitos, deveres e condições de acesso à atividade. Aguarda-se a
publicação para breve do novo decreto-lei.
Segundo Carsten Körnig, Diretor-Geral da BSW-Solar, Associação Alemã de Energia
Solar, que coordena o projeto PVP4GRID, “o autoconsumo fotovoltaico pode reduzir o
custo da energia elétrica para os participantes, melhorar a rede elétrica de distribuição
e reduzir as emissões de gases de efeito estufa”.
Em condições favoráveis, os Produtores/Consumidores (Prosumers) poderiam cobrir
quase metade de todas as necessidades de energia elétrica da UE no ano de 2050.
Contudo, para alcançar este objectivo, os Estados-membros têm de ser rápidos na
transcrição do pacote legislativo CE4AE para a sua legislação nacional.

Este projecto foi financiado pelo programa Horizon 2020 da União Europeia,
que visa a investigação e inovação, com o contrato de subvenção nº 764786.

As Linhas Gerais de Orientação publicadas nas oito línguas dos países participantes no
projeto PVP4Grid, assim como uma síntese em Inglês da situação de todos os oito
países, estão já disponíveis em www.pvp4grid.eu/guidelines-policy-papers/

Sobre o projeto „PVP4Grid”
O PV-Prosumers4Grid (PVP4Grid) é um projecto financiado pela UE que envolve 12
parceiros de oito países Europeus. O objectivo principal do PVP4Grid é aumentar a
quota de mercado e o valor de mercado do fotovoltaico, permitindo que os consumidores
de energia elétrica se tornem, de uma forma simples, em Produtores/Consumidores
(Prosumers).
O PVP4Grid pretende uma melhor integração do Fotovoltaico no mercado. Serão
identificados, melhorados, implementados e avaliados novos modelos de gestão para
combinar a produção Fotovoltaica, o respetivo armazenamento, a flexibilização da
procura e outras tecnologias, num produto comercialmente viável.
Para que tal se consiga, serão desenvolvidas Linhas Gerais de Orientação para
Prosumers, Operadores de Rede de Distribuição (DSO´s), assim como Recomendações
sobre política energética para os legisladores nacionais, sobre como alcançar o
enquadramento legal adequado. Adicionalmente, será desenvolvida uma ferramenta
online para ajudar os Prosumers a avaliar economicamente os respetivos projectos.

Contacto
Coordenado do Projecto: BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (Associação
Alemã para o Solar)
Lietzenburger Straße 53
10719 Berlim
Alemanha
E-Mail: info@pvp4grid.eu
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